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Abstrakt 
Hjärtsvikt är ett världsomfattande hälsoproblem, en progressiv 

kardiovaskulär kronisk sjukdom som innebär försämrad livskvalitet och 

återkommande sjukhusbesök för personer som drabbas. 

Omvårdnadsinterventioner kan hjälpa och stödja personer till förbättrad 

livskvalitet och minskade sjukhusinläggningar. Syftet med litteraturstudien 

var att sammanställa befintlig kunskap gällande omvårdnadsinterventioner 

vid hjärtsvikt. Litteraturstudien utformades som en integrerad 

kunskapsöversikt innefattande både kvalitativa och kvantitativa studier för 

att få större helhetsbild av det som studerats. En analysmetod valdes som 

passar vid systematiska kunskapsöversikter där det utvalda materialet noga 

lästes igenom. Analysen resulterade i fyra kategorier: kunskap/utveckling, 

nutrition, andning/cirkulation samt aktivitet. Med hjälp av interventioner 

inom dessa områden kan personer med hjärtsvikt hantera sin sjukdom och 

uppmärksamma förändringar av symtom vilket innebär ökad livskvalitet och 

minskade sjukhusinläggningar. Slutsatsen var att alla fynd handlade om 

egenvård till förbättrad hälsa, där sjuksköterskan spelade stor roll med sin 

delaktighet genom stöd, råd och undervisning till den enskilda personen 

med hjärtsvikt och hade stort värde för följsamhet till egenvård.  

Nyckelord: hjärtsvikt, omvårdnadsinterventioner, integrerad 

kunskapsöversikt, litteraturöversikt, egenvård. 
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Hjärtsvikt är en progressiv kronisk kardiovaskulär sjukdom som leder till försämrad 

livskvalitet för drabbade personer och resulterar i återkommande sjukhusbesök (Ryan & 

Farrelly, 2009). Eftersom befolkningen och personer med kranskärlssjukdomar lever längre 

idag, ökar även antalet personer med hjärtsvikt (Kirk, 2011). Hjärtsvikt är ett 

världsomfattande hälsoproblem och det beräknas drabba omkring 5 miljoner i USA och runt 

10 miljoner i Europa. I Sverige lever ungefär 250 000 personer med hjärtsvikt och varje år 

drabbas ytterligare 30 000 av sjukdomen (Hjärt- Lungfonden, 2014). I en studie av Kirk 

(2011) beskrivs att personer med hjärtsvikt som inte får specialistvård löper större risk att dö, 

samt att yngre personer oftare remitteras till specialistvård jämfört med äldre personer. Av 

personer som är under 45 år är det 2/3 som får vård hos specialist och endast 1/5 av de som är 

över 95 år. Enligt Ryan och Farrelly (2009) har personer med avancerad hjärtsvikt en 

överlevnad på 3,1 år vilket innebär en sämre prognos än många cancerdiagnoser. 

 

Personer med kronisk hjärtsvikt upplever ofta frustration över förlust av att kunna delta i 

arbete och i sociala roller. Socialt stöd kan upplevas både positivt och negativt bland personer 

som lever med hjärtsvikt. Ryan och Farrelly (2009) beskriver att många som lever med 

hjärtsvikt upplever en rädsla att dö. Andningssvårigheter som förvärras i liggande ställning 

gör att många riskerar att sitta uppe i sin ensamhet på grund av andfåddhet och en känsla av 

att hela tiden leva med en slags osäkerhet, för när nästa attack ska sätta in. Personer med 

hjärtsvikt beskriver den dagliga utmattningen, både fysisk och mental, där vanliga enkla saker 

i vardagen är svåra att utföra och blir för energikrävande. De upplever ofta en känsla av 

hopplöshet och förtvivlan över sitt tillstånd, sitt begränsade liv. Ensamhet, skam och nederlag 

över att inte klara sig själv är något som många personer med hjärtsvikt ger uttryck för. 

Många upplever det jobbigt att vara en börda för andra och uttrycker sig i ord av att inte 

kunna andas, att de inte kunna gå samt att inte kunna göra någonting. Personer med hjärtsvikt 

beskriver även att inte bli trodd och att behöva kämpa med sjukhussystemet som besvärande. 

Bosworth et al. (2004) menar att hjärtsvikt har stor inverkan på människors liv på många olika 

plan, men även på deras närstående. Närstående till personer med hjärtsvikt kan ha svårt att 

förstå sjukdomen och personers upplevelse, men kan också hjälpa personer att hantera deras 

sjukdom.   

 

Hjärtsvikt kan uppkomma genom någon strukturell eller funktionell hjärtsjukdom som 

försämrar förmågan hos hjärtat att pumpa ut blod. Den underliggande hjärtskadan leder till en 

progressiv försämring av hjärtfunktionen vilken i sin tur leder till hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt 
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kan antingen den högra eller vänstra sidan av hjärtat drabbas, men det kan också vara så att 

båda sidor är involverade (Pierce, Dalton, Duke & Spaniol, 2009). Vanligaste orsakerna till 

hjärtsvikt är högt blodtryck, förmaksflimmer, diabetes, njursvikt, kronisk lungsjukdom, 

hjärtklaffsjukdomar och ischemiska hjärtsjukdomar. Generella symtom som uppvisas vid 

sjukdomen är trötthet, andfåddhet, ortopné, nedsatt aptit, illamående, 

koncentrationssvårigheter, bröstsmärtor, hjärtklappning och ödem (Kirk, 2011). Symtomen 

kan utvecklas smygande vid hjärtsvikt med gradvis försämring under längre tid eller så 

uppkommer flera symtom samtidigt. När personer med hjärtsvikt söker vård får de olika 

respons beroende på vilket mönster av symtom de har. Det är viktigt att personer med 

hjärtsvikt lär känna symtomen och övervaka dem, samt reagera på förändringar för att 

undvika inläggning på sjukhus (Gallagher et al., 2012). Akut hjärtsvikt definieras av en snabb 

uppkomst av symptom eller förändringar av befintliga symtom där personen plötsligt blir 

försämrad i sin sjukdom. Vid omhändertagande av personer med hjärtsvikt är det nödvändigt 

att samla in klinisk historia för att så tidigt som möjligt kunna fastställa diagnos. I denna skall 

faktorer som förvärrar och lindrar symtomen ingå, samt personers tidigare medicinering. Där 

en noggrann och tidig diagnos ställs och personer ges rätt vård minskar risken för dödlighet 

(Riley, 2013). För att diagnostisera hjärtsvikt, används blodprov för Brain natriuretic peptide 

(BNP) som är ett protein som utsöndras av kamrarna i hjärtat vid belastning. Då hjärtat inte 

kan pumpa lika effektiv och vätskeretention uppkommer, resulterar det i en tryckökning i 

hjärtats kammare vilket gör att kamrarna vidgas och man får en stigning av BNP. Vid 

misstänkt hjärtsvikt används även ekokardiografi som är ett ultraljud, där hjärtats struktur och 

pumpförmåga undersöks. Eventuella underliggande orsaker till hjärtsvikt bör samtidigt 

utredas (Kirk, 2011). 

 

Evidensbaserad omvårdnad integrerar den bästa möjliga forskning som finns samt innehåller 

synpunkter och åsikter från patienter och deras erfarenheter. Omvårdnadsprocesser och 

metoder bör baseras på evidens för att förbättra effektiviteten hos interventionerna. 

Omvårdnadsinterventioner används för att hjälpa personer med sjukdom till att främja hälsa. 

En intervention kan vara att stötta personer med sjukdom i deras beslutsfattande eller att 

undervisa familjemedlemmar till förbättrad kunskap om sjukdomen så att de kan stötta och 

finna vägar till god vård för den sjuke. Forskning har visat att omvårdnadsinterventioner har 

förbättrat livskvaliteten hos personer med kronisk sjukdom (Mattila, Leino, Paavilainen & 

Åstedt-Kurki, 2009). Många personer har ofta andra hälsoproblem utöver sin hjärtsvikt, vilket 

gör det till en komplex situation. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå denna komplexa 
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situation som sjukdomen orsakar, samt ge evidensbaserad omvårdnad som lindrar symtomen, 

för att förbättra livskvalitet och ge ökad livslängd hos personer med hjärtsvikt (Kirk, 2011). 

Sjuksköterskor har ett etiskt ansvar att upprätthålla och främja patienters värdighet. Genom att 

identifiera och stärka patientens självkänsla ökar sjuksköterskans förtroende och 

tillfredsställelse, förkortar sjukhusvistelsen och förbättrar omvårdnaden för patienten. 

Sjuksköterskor ska tillgodose patienters omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som 

sociala, kulturella och andliga (Socialstyrelsen, 2005). Då antalet personer med hjärtsvikt hela 

tiden ökar och eftersom deras livsvärld påverkas av sjukdomen, är det viktigt att sammanställa 

och beskriva aktuell kunskap kring omvårdnadsinterventioner vid hjärtsvikt. Detta för att 

kunna ge dessa personer en bättre livskvalitet och minskade sjukhusinläggningar. Syftet med 

denna litteraturstudie var därför att sammanställa kunskap gällande omvårdnadsinterventioner 

vid hjärtsvikt.  

 

Metod 

Denna studie utformades som en integrerad kunskapsöversikt där både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar innefattades. Whittemore och Knafl (2005) menar att vid integrerade 

kunskapsöversikter kan både icke-experimentell och experimentell forskning innefattas och 

på detta sätt fås en större helhetsbild av det som studeras. En systematisk integrerad 

kunskapsöversikt definieras som en litteraturöversikt där systematiska metoder används för att 

hämta, sortera och analysera litteratur. 

 

Litteratursökning 

I det inledande skedet ska en klar identifiering av problemet som översikten behandlar och 

ändamålet beskrivas. Vid en översikt skall helst all relevant litteratur som finns inom 

problemområdet sökas fram. En väldefinierad sökstrategi är viktig vid översikter för att få en 

noggrann sökning, för att det annars kan leda till ett felaktigt resultat enligt Whittemore och 

Knafl (2005).  

 

En pilotsökning utfördes för att få en uppfattning om relevant material fanns att tillgå. Vidare 

utfördes sökningen enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskrivning av 

litteratursökning. Inklusionskriterierna för denna kunskapsöversikt var artiklar skrivna på 

engelska, peer-reviewed och publikationer skrivna mellan år 2004 och 2014. Artiklar inte 

äldre än 10 år valdes för att finna den mest aktuella forskningen. Exklusionskriterierna för 
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denna kunskapsöversikt var artiklar som innefattade barn, medicinska och farmakologiska 

åtgärder samt Meta-analyser och litteraturöversikter där det finns risk för rundgång av data.  

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att söka av stort, och fånga in den forskning 

som representerade den kunskap som svarade mot studiens syfte. För att finna rätt sökord 

användes MeSH termer för PubMed och Cinahl Headings i Cinahl. Begränsningar är viktiga 

att fastställa för att bestämma sökningens inriktning enligt Willman et al. (2011). Sökorden 

kopplades ihop med booleska termen AND för att specificera och avgränsa sökningen. De 

sökord som användes var: Heart Failure, Nursing care, Interventions och Quality of life. I 

PubMed lades sökordet Quality of life till för att ytterligare begränsa urvalet då sökningen 

blev stor.  

 

Alla artiklar valdes ut som svarade mot syftet utan att ta hänsyn till studiens kvalitet, detta då 

syftet var att sammanställa befintlig kunskap om gällande omvårdnadsinterventioner vid 

hjärtsvikt. Artiklarna valdes ut genom att läsa först titel och därefter abstrakt. Om studien 

verkade svara mot syftet, lästes hela artikeln och därefter valdes de artiklar ut som var 

relevanta. Enligt Whittemore och Knafl (2005) bör all relevant litteratur som finns ingå i en 

översikt. I PubMed så lästes titel på alla 65 artiklar och abstrakt samt i hel text på 56 artiklar. I 

sökningen i Cinahl lästes titeln på alla 83 artiklar och abstrakt samt i hel text på 67 artiklar. 

Sökningen resulterade i 25 artiklar för vidare analys (tabell 1 och tabell 2).  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Omvårdnadsinterventioner vid hjärtsvikt 

Cinahl 2014 09 24 

Söknr. *) Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 
1 MM Heart failure  13628  

2 MH Nursing care  207013  

3  1 AND 2  830  

4 FT Interventions  82309  

5  3 AND 4  161  

6  3 AND 4 Peer reviewed 149  

7  3 AND 4 English Language 139  

8  3 AND 4 2004-2014 83 19 

      

*) MM- Major Concept, MH- Explode, FT- Fritextsökning. 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Omvårdnadsinterventioner vid hjärtsvikt 

PubMed 2014 09 24  

Söknr. *) Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Antal av 

dessa var 

dubbletter 
1 MSH Heart failure  86625   

2 FT Nursing care  551844   

3  1 AND 2  2269   

4 FT Interventions  250567   

5  3 AND 4  308   

6 FT Quality of life  228936   

7  5 AND 6  106   

8  5 AND 6 Published last 10 years 83   

9  5 AND 6 English Language 81   

10  5 AND 6 Adult: 19+year 65 10 4 

       

*) MSH- Mesh termer i databaserna PubMed, FT- Fritextsökning. 

Från sökningen i PubMed valdes 10 artiklar ut. Av dessa var fyra redan funna i Cinahl 

sökningen och därav kvarstod sex artiklar till fortsatt analys med de 19 artiklar från Cinahl. 

Det totala antalet artiklar (n=25) se tabell 3. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklar som användes i studien kvalitetsgranskades enligt granskningsprotokoll för olika 

typer av studier enligt Willman et al. (2011), detta för att kunna bedöma studiernas enskilda 

vetenskapliga kvalitet. Både kvantitativa och kvalitativa studier valdes och kvalitetsbedömdes 

enligt granskningsprotokoll för studier med kvantitativ och kvalitativ metod. Granskningen 

utfördes utifrån alla punkter i protokollet. Frågorna i protokollen tilldelades ett poäng för 

positivt svar eller noll poäng för negativt svar. Poängsumman räknades om i procent av den 

totala poängsumman av antalet frågor. Därefter graderades studierna utifrån deras totala 

poäng till hög kvalité 80-100%, medel 70-79% och låg 60-69%. Alla artiklar 

kvalitetsgranskades enskilt av författarna, för att få en mer trovärdighet i bedömningen och 

därefter jämfördes resultatet som visade sig vara likvärdigt. Kvalitetsnivå på de artiklar som 

ingick i studien presenteras vidare i tabell 3. 
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Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/ Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd 

 
Kvalitet 
Låg, 

Medel, 

Hög 

      
Azzolin et al. 

2003 

USA 

Kvantitativ 23 RCT-studie, 

Longitudinell 

studie, Data 

samlades in vid 

hembesök, 

Statistisk 

analysmetod 

 

Denna studie visade att 8 

omvårdnads- 

interventioner hade gett 

effekt vid hjärtsvikt som 

hälso-undervisning, 

beteendeförändringar, 

sjukdomsinsikt, kost- och 

energihantering. 

Medel 

      

Bakan & Akyol 

2008 

Turkiet 

Kvantitativ 43 RCT-studie, 

Data samlades in 

genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod 

Interventionsgruppen 

anpassade sig väl till sitt 

tillstånd och genom 

utbildning, träning och 

stöd-program för patienter 

kunde livskvaliten, 

Funktionskapacitet och 

socialt stöd förbättras. 

Medel 

      

Bentley et al. 

2005 

USA 

Kvalitativ 20 Kvalitativ, Data 

samlades in via 

patientintervjuer 

och medicinska 

journaler, 

Deskriptiv 

innehållsanalys 

Vid denna studie framkom 

att personer uttryckte brist 

på kunskap, minskad 

socialt umgänge, och att 

inte kunna äta vad som 

helst, var anledningen till 

att personer med hjärtsvikt 

inte ville följa saltdieten. 

Medel 

      

Bertuzzi et al. 

2012 

Brasilien 

 

Kvantitativ 41 Experimentell 

Studie, 

Datainsamling 

genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod 

Den hemvård som 

utfördes av sjuksköterska 

visade ge en betydande 

förbättring när det gäller 

kunskap om sjukdomen 

och egenvård hos patienter 

med hjärtsvikt. 

Medel 

      
Brodie et al. 

2008 

USA 

Kvantitativ 94 RCT-studie, 

Datainsamling 

genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod 

Utifrån hälsorelaterad 

livskvalitet så fanns den 

största förändringen hos 

grupp som fick 

motiverande samtal. När 

det gäller den 

sjukdomsspecifika 

livskvaliteten så sågs den 

största förbättringen i 

gruppen som fick 

standardvård. 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Låg, 

Medel, 

Hög 

      
Davidson et al. 

2005 

USA 

Kvalitativ 255 Modifierad 

narrativ analys, 

Data från 

journaler, 

Innehållsanalys. 

Visade på viktiga 

aktiviteter för 

sjuksköterskor vid 

hemvård av personer med 

hjärtsvikt, som att 

förstärka patienters 

egenvård och strategier. 

Hög 

      

Davidson et al. 

2010 

Australien 

Kvantitativ 105 RCT-studie, 

Data samlades 

genom intervjuer, 

Statistisk 

analysmetod. 

Patienter med hjärtsvikt i 

interventionsgruppen fick 

delta i program för att öka 

deras funktionsförmåga. 

De var mindre benägna för 

återintag på sjukhus och 

hade ökad överlevnad. 

Hög 

      

Dochterman et 

al. 

2005 

USA 

Kvantitativ Data 

hämtad från 

databas 

mellan 

980701- 

020630 

Retrospektiv 

Studie, Data 

samlades från 

journaler. 

Statistisk 

analysmetod. 

Det identifierades 16 

interventioner som var 

mest använda vid 

hjärtsviktsgruppen och den 

faktiska användningen av 

omvårdnads- 

interventionen. 

Låg 

      
Donner et al. 

2012 

Brazilien 

Kvantitativ 50 RCT-studie, 

Data samlades in 

genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod. 

Denna studie visade att 

näringsinriktning kan vara 

ett bra verktyg för icke- 

farmakologisk behandling 

vid hjärtsvikt och kunde 

förbättra kunskapen om 

kost och kostens kvalitet. 

Hög 

      
Duffy et al. 

2005 

USA 

Kvantitativ 142 RCT-studie,  

Data samlades in 

genom 

telefonintervjuer, 

Deskriptiv 

dataanalys. 

Resultatet visade på att 

telefon-intervention om 

hjälp till egenvård hjälpte 

patienterna att ta hand om 

sig själv, känna igen 

symtom och väga sig. 

Medel 

      
Gary et al. 

2010 

USA 

Kvantitativ 76 RCT-studie, 

Data samlades in 

genom 

bedömningsskala, 

Deskriptiv 

statistisk 

analysmetod. 

En kombinerad 

hembaserad träning och 

kognitiv beteendeterapi 

visade på ökat livskvalitet 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Låg, 

Medel, 

Hög 

      
Hoekstra et al. 

2010 

Nederländerna 

Kvantitativ 442 RCT-studie, 

Data samlades 

genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod. 

Patienter och sjuksköterskor 

uppfattade inte den intensiva 

Disease Management 

Programmes (DMP) som 

känslomässig och fysisk 

belastning. Patienter med 

svår hjärtsvikt kan vara i 

behov av mer stöd för att 

uppnå optimal behandling. 

Låg 

      
Kutzleb & 

Reiner 

2006 

USA 

Kvantitativ 23 Prospektiv 

Quasi-

experimentell, 

Data samlades 

genom patientens 

dokumentationer, 

Statistisk 

analysmetod. 

Den mest betydande 

förbättring var inom området 

hälsa och funktion, hos 

gruppen med sjuksköterske-

riktad vård jämfört med 

gruppen som vanlig vård. 

Medel 

      
Lesperance et 

al. 

2005 

USA 

Kvantitativ 20 Retrospektiv 

studie, 

Data samlades in 

genom att mäta 

registrering av 

journalföring, 

Statistisk 

analysmetod. 

Utifrån omvårdnads- 

dokumentationer gavs inga 

specifika instruktioner om 

övervakning av vikt och om 

att viktökning ska 

rapporteras till vårdgivare. 

Medel 

      

Lupón et al. 

2008 

Spanien 

Kvantitativ 151 Prospektiv studie, 

Data samlades 

genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

dataanalys. 

Förbättring av 

egenvårdsbeteende 

uppnåddes med 

sjuksköterskans insatser för 

patienter med hjärtsvikt utan 

tidigare utbildning 

Medel 

      

Padula et al. 

2009 

USA 

Kvantitativ 32 Quasi- 

experimentell,  

Data samlades in 

vid hembesök,  

Statistisk 

dataanalys. 

Det konstaterades att 

inandningsmuskulaturträning 

(IMT) var effektiv för att 

öka styrkan på 

inandningsmuskulatur hos 

hjärtsvikts patienter. 

Låg 

      

Paradis et al. 

2010 

USA 

Kvantitativ 30 RCT-studie, 

Data samlades 

genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

dataanalys. 

Studien tyder på att 

Motivational Interviewing 

Transtheoretical Model är 

användbar för att öka 

patienters förtroende till och 

att förbättra egenvård vid 

hjärtsvikt. 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Låg. 

Medel, 

Hög 

      
Park et al. 

2004 

USA 

Kvantitativ 272 Retrospektiv 

studie, 

Data samlades 

genom journaler, 

Statistisk 

dataanalys. 

Studien visade på de 

omvårdnadsdiagnoser, 

interventioner som var 

mest använda vid patienter 

med hjärtsvikt, som 

vätske- och 

andningsövervakning samt 

undervisning om 

sjukdomen 

Medel 

      
Pressler et al. 

2011 

USA 

Kvantitativ 40 RCT-studie, Data 

samlades genom 

frågeformulär och 

tester, Statistisk 

dataanalys. 

Patienter med hjärtsvikt 

som fick kognitiv träning, 

Brain Fitness, förbättrade 

arbetsminnet. 

Medel 

      

Scott et al. 

2004 

USA 

Kvantitativ 110 Experimentell, 

Data samlades 

genom 

standardiserande 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod 

Både stödjande med 

undervisande intervention 

och ömsesidiga mål 

förbättrade den psykiska 

hälsan och livskvaliteten 

för personer med 

hjärtsvikt. 

Medel 

      
Shively et al. 

2005 

USA 

Kvantitativ 116 RCT-studie, Data 

samlades genom 

telefonsamtal och 

protokoll, 

Statistisk 

dataanalys. 

Patienterna i 

interventionsgruppen fick 

delta i ett beteende 

hanteringsprogram och de 

visade få förbättrad 

livskvalitet jämfört med 

kontrollgrupp. 

Hög 

      
Shively et al. 

2013 

USA 

Kvantitativ 84 RCT-studie, Data 

samlades genom 

frågeformulär, 

Statistisk 

dataanalys. 

Interventionsgruppen 

förändrade 

självförvaltnings- 

beteende och deltagarna 

hade färre 

sjukhusinläggningar 

jämfört med grupp med 

vanlig vård. 

Medel 

      
Sisk et al. 

2006 

USA 

Kvantitativ 406 RCT-studie, Data 

samlades genom 

frågeformulär vid 

intervjuer, 

Statistisk 

analysmetod. 

Patienter som fått 

sjuksköterskeledda 

interventioner med 

problemhanterings-

strategier hade färre 

sjukhusinläggningar 

jämfört med patienter med 

vanlig vård. 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Låg, 

Medel, 

Hög 

      
Smeulders et al. 

2010 

Nederländerna 

Kvantitativ 317 RCT-studie, Data 

samlades genom 

telefonintervjuer 

med 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod. 

Ett egenvårdsprogram för 

patienter med hjärtsvikt, 

med råd om medicinska,, 

sociala och emotionella 

färdigheter för egenvård 

visade en positiv kortsiktig 

effekt för ökat livskvalitet. 

Hög 

      
Wheeler & 

Waterhouse 

2006 

USA 

Kvantitativ 44 RCT-studie, Data 

samlades genom 

telefonintervjuer 

med 

frågeformulär, 

Statistisk 

analysmetod. 

Patienter som fick telefon 

interventioner hade färre 

sjukhusintagningar än 

jämförelsegruppen. 

Medel 

      

 

Analys 

Inspirerade av Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen (2008) valdes en analys metod 

som passar vid systematiska kunskapsöversikter där det utvalda materialet lästes noga 

igenom. Fynd eller områden gällande interventioner vid hjärtsvikt som återfanns i artiklarnas 

resultat och som svarade mot syftet extraherades. Vidare översattes de fynd som extraherats 

till svenska och varje fynd namngavs. Artiklar från databasen Cinahl namngavs med siffran 1. 

och de från PubMed med siffran 2. Varje enskild artikel från Cinahl namngavs därefter med 

en egen siffra 1.1, 1.2 och så vidare och lika system för artiklar från PubMed, men då med 

siffran 2. Fynden sorterades som berörde liknande interventioner och sammanfördes i en 

matris. Kategorier skapades genom inspiration av Vips-modellens statussökord, vilka är ett 

redskap för att strukturera information (Björvell, 2011). Resultatet redogörs nedan med en 

inledande ingress och sedan en specificering av varje kategori inspirerad av Vips-

statussökord. 

 

Resultat 

Omvårdnadsinterventioner gällande hjärtsvikt handlar om information, undervisning och stöd 

som syftar till egenvård hos personer med hjärtsvikt. Nedan kommer resultatet att redovisas 

utifrån funna kategorier inspirerade av vips statussökord; som benämns kunskap/utveckling, 
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nutrition, andning/cirkulation och aktivitet. Alla artiklar som ingått under respektive kategori 

presenteras i tabell 4. 

Tabell 4 Översikt över artikelfördelning i respektive kategori 

Författare Kunskap/ 

Utveckling 

Nutrition Andning/ 

Cirkulation 

 

Aktivitet 

 

Azzolin et al. (2013) 

 

X 

 

X 
  

X 

 

Bakan & Akyol (2008) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Bentley et al. (2005) 

 

X 

 

X 
  

 

Bertuzzi et al. (2012) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Brodie et al. (2008) 

 

X 

   

X 

 

Davidson et al. (2005) 

 

X 
   

 

Davidson et al. (2010) 

 

X 
   

X 

 

Dochterman et al. (2005) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Donner et al. (2012) 

 

X 

 

X 
  

 

Duffy et al. (2005) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Gary et al. (2010) 

 

X 
  

X 

 

X 

 

Hoekstra et al. (2010) 

 

X 
   

 

Kutzleb & Reiner (2006) 

 

X 

 

X 

 

X 
 

 

Lesperance et al. (2005) 

 

X 
  

X 
 

 

Lupón et al. (2008) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Paradis et al. (2010) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Padula et al. (2009) 

 

X 
   

X 

 

Park (2014) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Pressler et al. (2011) 

 

X 
   

X 

 

Scott et al. (2004) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Shively et al. (2005) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Shively et al (2013) 

 

X 

 

X 
  

X 

 

Sisk et al. (2006) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Smeulders et al. (2010) 

  

X 
   

 

Wheeler & Waterhouse (2006) 

 

X 

 

X 

 

X 
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Kunskap/Utveckling 

I denna litteraturstudie beskrev alla 25 studier undervisningens betydelse för personer med 

hjärtsvikt.  Sjuksköterskans undervisning om sjukdomen hjärtsvikt hade visat på god effekt 

genom att personer hade fått förbättrad kunskap om sin sjukdom och dess symtom (Azzolin et 

al., 2013, Bertuzzi, de Souza, Moraes, Mussi & Rabelo, 2012, Hoekstra, Lesman-Leegte, van 

der Wal, Luttik & Jaarsma, 2010, Kutzleb & Reiner, 2006). Undervisning kunde ges till 

personer genom broschyrer, telefonsamtal och möten (Bertuzzi et al., 2012, Hoekstra et al., 

2010, Kutzleb & Reiner 2006). Interventionen undervisning om sjukdomen hjärtsvikt var 

enligt Park (2014) en av de mest använda interventionerna bland sjuksköterskor. Dochterman 

et al. (2005) beskrev att interventionen information om olika områden till personer med 

hjärtsvikt användes så mycket som 86,3% under deras sjukhusinläggning. Personer med 

hjärtsvikt som fick telefoninterventioner gällande utbildning om sin sjukdom och behandling, 

uppmuntran till följsamhet till förändringar i egenvårdsbeteende samt kunskap om tecken och 

symtom på förvärrad hjärtsvikt hade färre sjukhusinläggningar, där 13% av dessa blev inlagda 

jämfört med kontrollgruppen på 35% som inte fick någon intervention (Wheeler & 

Waterhouse, 2006). Även Kutzleb och Reiner (2006) redogjorde för att sjuksköterskestyrda 

patientutbildningar förbättrade livskvaliteten och förhindrade sjukhusinläggningar hos 

personer med hjärtsvikt. Undervisning genom telefoninterventioner och hembesök upplevdes 

enligt personerna med hjärtsvikt som tillfredsställande (Hoekstra et al., 2010; Lupón et al., 

2008). Sjuksköterskor beskrev hembesökens värde för behandling av personer med hjärtsvikt, 

då de menade att viktig information framkom, som till exempel gångavstånd till affären, 

hemsituation och andra hinder för att klara vardagen när de gjorde besök i hemmiljö 

(Hoekstra et al., 2010). 

 

Genom att individualisera interventioner menade Shively et al. (2013) att egenvården kunde 

förbättras, framsteg kunde förstärkas och hälsobeteenden diskuteras. Personer med hjärtsvikt 

beskrev att de bättre kunde hantera sin sjukdom när både kunskap och självförtroende ökade. 

När sjuksköterskan visade på samband mellan förbättrat beteende med förbättrat provsvar 

som BNP markör, förstod personerna sin situation bättre. Tillsammans med sjuksköterska 

kunde en plan etableras, en plan för att förutse och hantera svåra situationer som kunde 

uppkomma i samband med exempelvis semestrar samt för att lättare klara svåra val. Ett sätt 

att förändra egenvårdsbeteendet var att personer med hjärtsvikt på egen hand fick identifiera 

ett beteende som de ville förändra utifrån förslag. Genom valmöjligheten upplevde personerna 
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kontroll över sin situation och personer med låg tilltro till egenvårdens betydelse, behövde 

hjälp och stöd till att öka den. Även behovet av stärkt självförtroende beskrevs, vilket inträffar 

när personerna fick tilltro till egenvården (Paradis, Cossette, Frasure-Smith, Heppell & 

Guertin, 2010). Kortsiktiga positiva effekter kunde ses beträffande livskvalitet, direkt efter ett 

program för att förbättra egenvårdsbeteendet. Personer med hjärtsvikt behövde ständigt 

anpassa sig till tillstånd som förvärrades över tid och det var därför en utmaning att kunna 

uppnå långsiktiga effekter med beteendeförändringsprogram (Smeulders et al., 2010). 

 

Shively et al. (2013) menade att otillräcklig kunskap gällande sjukdom och medicinering, 

kunde orsaka bristande följsamhet till medicinering. Davidson, Paull, Rees, Daly och 

Cockburn (2005) visade att det som sjuksköterska var av stor vikt att individualisera, klargöra 

och förstärka den information som gavs. Följsamhet av läkemedel var betydelsefull för att 

undvika ytterligare försämringar i sjukdomen menade Davidson et al. (2010) och Lupón et al. 

(2008) och därför var det viktigt att personer fick information och förstod betydelse av 

behandling. Smeulders et al. (2010) menade att sjuksköterskan borde lära ut medicinering till 

personer med hjärtsvikt så att dessa kunde sköta den på egen hand. Azzolin et al. (2013) 

visade att undervisning gällande medicinering hade gett positiv effekt och Bakan och Akyol 

(2008) menade att det gick att utvärdera förändringar vid medicinanvändning genom att 

kontrollera nivåer av kolesterol. Genom att jämföra och återspegla effekten av interventionen, 

kunde beteendeförändringarnas effekt styrkas och vara motivationshöjande för den enskilde 

personen. Sisk et al. (2008) redogjorde för att sjuksköterske-ledd utbildning gällande 

följsamhet av medicinering hade lett till färre sjukhusinläggningar. Park (2014) beskrev 

vikten av att beröra urininkontinens hos personer med hjärtsvikt för att detta inte skulle vara 

en anledning till dålig följsamhet med medicinering.  

 

En studie av Scott, Setter-Kline och Britton (2004) visade på att psykisk hälsa och livskvalitet 

förbättrades hos personer med hjärtsvikt genom individuell utbildning och stöd till egenvård. 

Personer fick information om sjukdomen och vikten av följsamhet till egenvård. Psykisk hälsa 

värderades vid studiens start, vid 3 månader och 6 månader för de olika grupperna. Där en 

grupp fick stöd och utbildning genom ömsesidiga mål, en grupp fick stödjande-utbildande 

egenvårdshantering med fastställda mål och en placebogrupp. Båda grupper med personer 

med hjärtsvikt hade lägre poäng för psykisk hälsa än normen för den allmänna befolkningen 

vilket indikerade för psykisk påfrestning hos dessa vid start. Endast vid 6 månader passerades 
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det normativa värdet för gruppen som fått interventionen med ömsesidig målsättning. 

Deltagarnas psykiska hälsa i placebogruppen förändrades inte alls över tid. 

 

Azzolin et al. (2013) och Park (2014) beskrev sjuksköterskans stödjande åtgärder till familjen 

som en viktig del för att få dem mer delaktiga i den sjukes vård. Sjuksköterskan förmedlade 

kunskap om sjukdomen samt var ett stöd till hela familjen under hela sjukdomstiden. 

Davidson et al. (2005) redogjorde för sjuksköterskans stöd till familjen genom tröst och 

kontinuitet.  Det var viktigt för familjen att ha kontakt med samma vårdpersonal för att vården 

kring personen med hjärtsvikt skulle bli så säker och trygg som möjligt. 

 

Kunskap om riskfaktorer som alkohol och rökning nämndes i sex studier (Bakan & Akyol, 

2008, Dochterman et al., 2005, Kutzleb & Reiner, 2006, Sisk et al., 2006, Wheeler & 

Waterhouse, 2006). Dessa faktorer förvärrade sjukdomstillståndet vid hjärtsvikt och borde 

elimineras eller minskas. En studie (Kutzleb & Reiner, 2006) visade att sjuksköterskan hade 

en betydande roll i att upplysa och förmedla kunskap om dessa risker samt stödja vid 

beteendeförändringar inom dessa områden hos personer med hjärtsvikt. Bakan och Akyol 

(2008) menade på att det även gick att utvärdera livsstilsförändringar genom att kontrollera 

nivåer av kolesterol. Genom att jämföra och återspegla effekten av interventionen, kunde 

beteendeförändringars effekt styrkas och vara motivationshöjande för den enskilde personen. 

 

Sammanfattning 

Resultatet visade på att alla studier behandlade undervisningens betydelse för egenvård hos 

personer med hjärtsvikt. Sjuksköterskans undervisning för ökad kunskap om sjukdomen 

hjärtsvikt med tillhörande symtom och följsamhet till medicinering gav god effekt på hälsan 

genom att egenvården förbättrades och resulterade i färre sjukhusinläggningar. Genom 

individuell utbildning och stöd till egenvård med information om sjukdomen förbättrades den 

psykiska hälsan och livskvaliteten hos personer men hjärtsvikt. Betydelsen med information 

om beteendeförändringar kring riskfaktorer som rökning och alkohol visade sig ha betydande 

roll då dessa förvärrade sjukdomstillståndet.  

 

Nutrition 

I denna litteraturstudie beskrev 16 studier betydelsen av interventioner gällande nutrition vid 

hjärtsvikt. Sjuksköterskans information om reducering av natrium i kosten gjorde att personer 
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med hjärtsvikt följde detta råd och åt mindre salt (Donner Alves, Correa Souza, Brunetto, 

Schweigert Perry & Biolo, 2012).  Enligt Bentley, De Jong, Moser och Peden (2005) 

uttrycktes behov av att vårdpersonal skulle förse dem med mer detaljerad kostinformation och 

skriftliga instruktioner med avseende lågt natrium i maten. Deltagarna i den studien hade svårt 

att följa diet med minskat natrium intag på grund av att de inte visste vad de skulle äta, de 

hade svårt med livsmedelsval. Paradis et al. (2010) beskrev att motiverande samtal baserat på 

stegförändringar var användbart, för att öka personers tilltro och att förbättra egenvården vid 

saltrestriktion för personer med hjärtsvikt. Bertuzzi et al. (2012) visade att personer med 

hjärtsvikt som fått hemvårdsinsatser med information om livsmedel innehållande salt hade 

gett dem en ökad insikt om egenvård inom detta område. Enligt Dochterman et al. (2005) var 

interventionen att informera personer med hjärtsvikt om att reducera natrium i kosten en av de 

mest använda, den användes 99,7%. 

 

Natriumintaget hade betydelse för vätskeansamling i kroppen. Ökad vätskeansamling på 

grund av förhöjt natriumintag innebar en risk för andningssvårigheter hos personer med 

hjärtsvikt. Sjuksköterskeledd utbildning om reducering av natrium i kosten hade lett till färre 

sjukhusinläggningar för personer med hjärtsvikt (Sisk et al., 2006). Genom undervisning 

menade Shively et al. (2013) att det skulle framgå att beteendet gällande natriumintaget var 

kopplat till förbättrad symtombild för den enskilde personen. Undervisningens huvudsyfte var 

att hjälpa den enskilde personen att planera och anpassa för beteendeförändringen. Där 

följsamheten inte fanns gällande denna intervention fick det även negativa effekter för andra 

områden som till exempel träning. Scott et al. (2004) redogjorde för att den psykiska hälsan 

och livskvaliteten förbättrades vid stödjande, utbildande intervention och vid interventioner 

med ömsesidiga målsättningar kring egenvårdshantering gällande kostrekommendationer. 

Dessa interventioner innebar att sjuksköterskan och personen med hjärtsvikt diskuterade och 

satte upp mål tillsammans gällande kost. 

 

Betydelsen av vätskeövervakning hos individer med hjärtsvikt redogjordes i sju studier 

(Azzolin et al., 2013, Bakan & Akyol, 2008, Bertuzzi et al., 2012, Dochterman et al., 2005, 

Lupón et al., 2008, Park, 2014 och Paradis et al., 2010). Vätskeövervakning var en av de tio 

mest använda interventioner vid hjärtsvikt bland sjuksköterskor enligt Park (2014). Studien av 

Paradis et al., (2010) tyder på att motiverande samtal baserat på stegförändringar var 

användbart för att öka personers tilltro och att förbättra egenvård vid vätskehantering för 

personer med hjärtsvikt. Lupón et al. (2008) visade att 75% av personer med hjärtsvikt hade 
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fått förbättrat egenvårdsbeteendet efter utbilning om att inte överskrida vätskeintaget med mer 

än 1,5-2 liter om dagen. Det bästa resultatet av egenvårdsbeteende syntes bland männen. 

Bakan och Akyol (2008) menade att det gick att utvärdera förändringar vid kostvanor genom 

att kontrollera nivåer av kolesterol. 

 

Sammanfattning 

Intervention gällande nutrition för personer med hjärtsvikt hade visat ge positiv effekt på 

hälsan och förbättrad egenvård. Utbildning om reducering av natrium i kosten och 

vätskeövervakning gav upphov till färre sjukhusinläggningar och förbättrad symtombild för 

personer med hjärtsvikt.  

 

Andning/Cirkulation 

I denna litteraturstudie beskrev 14 studier andning och cirkulation. Att undervisa om och följa 

upp andfåddhet, andningsbesvär, svullna ben och fötter var något som var av stor vikt 

eftersom de är vanliga symtom vid hjärtsvikt (Lupón et al., 2008). Dochterman et al. (2005) 

menade att personer med hjärtsvikt löper större risk för sår på grund av fot- och bensvullnad 

genom försämrad cirkulation. Daglig hudövervakning hos personer med hjärtsvikt var viktigt 

enligt tre studier (Dochterman et al., 2005, Park, 2014, Scott et al., 2004). Förebyggande och 

tidig upptäckt av infektion hos personer med hjärtsvikt var utifrån Dochterman et al. (2005) 

en av de mest använda interventionerna hos sjuksköterskor med hela 73,2% där infektion 

kunde resultera i ytterligare påfrestning för hjärtat. Lupón et al. (2008) redogjorde för 

förebyggande av infektioner genom vaccinationer för personer med hjärtsvikt. Även 

instruktioner om egenkontroller av symtom som dyspné, hjärtfrekvens, trötthet under deras 

träningspass fanns beskrivet (Gary, Dunbar, Higgins, Musselman & Smith, 2010). Om 

symtom av dyspné och ökad hjärtfrekvens uppstod skulle de kontakta sjuksköterska eller 

läkare (Bakan & Akyol, 2008). Park (2014) beskrev att vid andningsbesvär kunde ångest 

uppkomma och då kunde sjuksköterskan vara till gott stöd genom att hjälpa personer med 

hjärtsvikt att hantera sin ångest och ge emotionell stöttning. 

 

Betydelsen av att registrera den dagliga vikten hos personer med hjärtsvikt framställdes 

utifrån 11 studier. Telefonsamtal från sjuksköterskor med olika frågor kunde stödja personer 

med hjärtsvikt att komma ihåg dokumentation av den dagliga vikten (Duffy, Hoskins & 

Dudley-Brown, 2005). Motiverande samtal med stegvisa förändringar visades ge förbättrad 
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tilltro till daglig viktmätning hos personer med hjärtsvikt och bidrog till en ökad följsamhet 

gällande detta (Paradis et al., 2010). Betydelsen av att rapportera ökad vikt som överskred mer 

än 2 kg i veckan till vårdgivare och andra tecken som andfåddhet och bensvullnad beskrevs av 

Lupón et al. (2008). Personer med hjärtsvikt som fick information om vikten av dessa 

rapporteringar hade genom detta förbättrat sina egenvårdsbeteenden med 75%, och det bästa 

resultatet syntes bland männen. En annan studie av Lesperance, Bell och Ervin (2005) beskrev 

när de granskat journaler av personer med hjärtsvikt att ingen av personerna fått instruktioner 

om övervakning av vikt eller att eventuella viktövningar skulle rapporteras vidare till 

vårdgivare. Endast en person i studien hade fått anvisningar om att rapportera symtom som 

trötthet, andnöd och bröstsmärtor till vårdgivare. Vetskap och kännetecken på förvärrad 

hjärtsvikt hade betydande roll för att undvika sjukhusvistelse, där viktökning tillsammans med 

dyspné var viktigt att rapportera till vårdgivare. De ansåg att hjälp borde arrangeras till 

personer med förhinder eller svårigheter att utföra, dokumentera eller anmäla förändringar av 

sin vikt till vårdgivare.   

 

Sammanfattning 

Undervisning av egenkontroller som daglig viktregistrering, undvikande av infektioner samt 

rapportering av andningsbesvär eller svullna ben och fötter, hos personer med hjärtsvikt hade 

en betydande roll för förbättrad hälsa samt undvikande av sjukhusvistelser. 

 

Aktivitet 

Vikten av att träna, undervisning och råd gällande motion beskrevs utifrån 17 studier. Effekter 

på gångträning visade Bakan och Akyol (2008) i sin undersökning där 6-minuters gångsträcka 

hade ökat vid 3 månader hos interventionsgruppen jämfört med utgångsvärdet. Samtidigt hade 

gångsträckan hos kontrollgruppen minskat vid samma tidpunkt. Paradis et al. (2010) visade på 

att stegvisa förändringar vid motiverande samtal var användbara för att öka personers känsla 

för övertygelse till interventionen och förbättra egenvården vid motion för personer med 

hjärtsvikt. Bakan och Akyol (2008) menade att det gick att utvärdera förändringar vid 

motionsvanor genom att kontrollera kolesterol och återspegla effekten av interventionen. 

Brodie, Inoue och Shaw (2008) beskrev att motiverande samtal var användbart för att hjälpa 

personer med hjärtsvikt att finna motivation till motion och uppmuntran till att sätta upp egna 

mål. Genom utbildning av egenvård med stöd och rådgivning om motion till personer med 

hjärtsvikt beskrev Scott et al. (2004) att både livskvaliten och den psykiska hälsan för dessa 
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personer förbättrades. Motion genom promenader gav god effekt av minskad depression hos 

personer med hjärtsvikt (Gary et al., 2005). 

 

Ett flertal hjälpmedel beskrevs av Shively et al. (2013) som verktyg för att sätta upp 

individuella mål för ökad motion. Hjälpmedel som användes var blodtrycksmanschett, våg, 

stegräknare, DVD om egenvård vid hjärtsvikt samt utbildnings-informationsblad. Padula, 

Yeaw och Mistry, (2009) redogjorde för att inandningsmuskelträning hade visat god effekt till 

förbättrad styrka i inandningsmusklerna efter 3 månaders sjuksköterskeledd träning samt hur 

denna intervention hade minskat symtomet dyspné hos personer med hjärtsvikt. Shively et al. 

(2005) beskrev att interventionsgruppen som hade fått 15 veckors beteendehanteringsprogram 

där sjuksköterskor och personer med hjärtsvikt hade satt upp individuella mål gällande 

aktivitet hade ökat personernas fysiska aktivitet. I denna studie var 95% av deltagarna i 

interventionsgruppen män. Davidson et al. (2010) redogjorde för att ett hembaserat 

träningsprogram med uppvärmning, uthållighetsövningar och stretching gav gott resultat 

genom färre sjukhusinläggningar för personer med hjärtsvikt. Pressler et al. (2011) vars studie 

visade att personer med hjärtsvikt som fick kognitiv träning med ett datoriserat 

träningsprogram Brain Fitness, förbättrade arbetsminnet och hade högre nivåer av följsamhet 

och tillfredsställelse med interventionen. 

 

Azzolin et al. (2013) visade att sjuksköterskans information till personer med hjärtsvikt 

gällande att spara på energi hade gett god effekt och Park (2014) beskrev att sjuksköterskan 

kunde stötta och informera personer med hjärtsvikt att spara sin energi för att orka med hela 

dagen. Lupón et al., (2008) studie beskrev vikten av att planera in vila under dagen för att 

undvika utmattning hos personer med hjärtsvikt. Vidare påvisade Park (2014) och 

Dochterman et al. (2005) betydelsen av att få hjälp att förbättra sin sömn för att orka med de 

dagliga aktiviteterna. Dochterman et al. (2005) visade att bad kunde vara avkopplande för 

personer med hjärtsvikt och att sjuksköterskor kunde hjälpa med detta. Att få hjälp och stöd 

med aktiviteter i dagligt liv, (ADL) nämndes i två studier (Park, 2014 & Dochterman et al., 

2005). 

 

Sammanfattning 

Livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt kunde förbättras genom sjuksköterskans råd och 

stöd till motion samt genom att spara på energin för att orka med hela dagen. Motiverande 
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samtal kunde stödja och motivera till förbättrad egenvård gällande ökad fysisk aktivitet. 

Promenader som motion resulterade i minskad depression hos personer med hjärtsvikt.  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap gällande omvårdnadsinterventioner 

vid hjärtsvikt. Resultatet i denna kunskapsöversikt visar på att alla funna studier handlade om 

undervisningens betydelse för egenvård hos personer med hjärtsvikt. Sjuksköterskans 

undervisning hade positiv effekt till att förändra egenvårdsbeteende och hantering av 

sjukdom. En av de vanligaste interventionerna som används av sjuksköterskor är undervisning 

om sjukdomen vilket kan ge förbättrad livskvalitet och minskat antal sjukhusbesök för 

personer med hjärtsvikt. Resultatet visar vidare betydelsen av natriumreducering och 

vätskeövervakning vilket kan orsaka andningsbesvär och ödem hos personer med hjärtsvikt 

om de inte följs. Den dagliga viktregistreringen, motion och följsamhet vid läkemedel är 

viktiga delar i egenvården för förbättrad hälsa. Förbättrad kunskap om sjukdomen och dess 

symtom har en övergripande betydelse för att känna igen tecken på försämring i sjukdomen 

och vetskap om när personer med hjärtsvikt ska kontakta vårdgivare för vidare hjälp. 

 

Personer med hjärtsvikt är ofta drabbade av psykisk påfrestning på grund av sin sjukdom men 

genom utbilning av egenvårdshantering kan följsamhet till egenvård, psykisk hälsa och 

livskvalitet förbättras (Scott et al. 2004). Detta bekräftar även Leventhal, Riegel, Carlson och 

De Geest (2005) som beskriver att depression är en viktig faktor vid efterföljsamhet till 

egenvård. Det är tre gånger högre risk för icke följsamhet hos personer som är deprimerade, 

jämfört med personer som inte är det. Vidare beskrivs att det är nödvändigt med förståelse för 

sjukdomen och dess beteendeförändringar för följsamhet av egenvård. Litteraturstudiens 

resultat visar att effekten av beteendeförändringar påvisas genom att utvärdera nivåer av 

kolesterol som avspeglar kost, motion och medicin vanor. Detta kan användas i 

motivationshöjande syfte. Leventhal et al. (2005) menar att en motivation till att engagera sig 

i egenvård är att slippa sjukhusvistelser.  

 

Denna litteraturstudies resultat visar på att en av de vanligaste interventionerna för personer 

med hjärtsvikt är undervisning om sjukdomen som visar på god effekt av ökad kunskap om 

sjukdomen och dess symtom. För att undvika ytterligare försämringar i sjukdomen är det 

viktigt med förståelse och insikt av betydelsen av följsamhet vid läkemedelsbehandling. 



22 
 

Leventhal et al. (2005) menar att ta emot information betyder nödvändigtvis inte att 

personerna förstår och har kunskapen kring sjukdom och behandling. Dålig följsamhet av 

läkemedel kan orsakas av biverkningar av mediciner och att det finns andra faktorer som 

påverkar följsamhet till egenvård som individuella uppfattningar, attityder och förväntningar. 

Denna studie visar också att det är en utmaning att uppnå långsiktiga effekter av förändringar 

vid egenvård, eftersom personer med hjärtsvikt ständigt behöver anpassa sig till förändrat 

tillstånd i sin sjukdom. Det är därför viktigt med individualiserad vård och individanpassade 

interventioner. Resultatet i denna litteraturstudie visar på vikten av sjuksköterskans roll att 

individualisera, klargöra och förstärka den information som ges så att personer förstår 

egenvårdens betydelse. Detta bekräftar Cross (2011) som menar att personer bör få enkel, 

korrekt och förklarande information för att öka förtroende till egenvård. Albert et al. 

(2002)  menar vidare att sjuksköterskor behöver utbildas i egenvårdsprinciper vid hjärtsvikt 

för att kunna vara bättre förberedda och utföra denna omvårdnad som en del av deras dagliga 

arbete. Det är av stor vikt att kunna förse personer med hjärtsvikt rätt anpassad information, 

både innehåll och mängd. Lillyman och Farquharson (2013) beskriver att sjuksköterskan 

spelar en central roll för att ge råd, vägledning, utbildning till personer med långvarig 

sjukdom genom skräddarsydda lektioner och gruppdiskussioner med stöd av skriftligt 

material. 

 

Egenvård kan förbättras genom individuella interventioner där sjuksköterskor kan förstärka 

framsteg hos personer med hjärtsvikt. Enligt Dabney och Huey-Ming (2013) så syftar 

kommunikation till att öka sjuksköterskans förståelse av behov, perspektiv och värderingar 

hos personer med långvarig sjukdom. Skicklig kommunikation med dessa personer främjar 

till förtroende och förståelse. Resultatet i denna litteraturstudie visar på att valmöjlighet gav 

personerna kontroll över sin situation och genom att stödja personen ökade deras tilltro till 

egenvården. Albert et al. (2002) menar att en bättre kommunikation mellan vårdgivare och 

personer med hjärtsvikt är förenad med att personer får fler valmöjligheter och alternativ till 

behandling. När personer med hjärtsvikt får en bättre förmåga till att göra förändringar så kan 

de kontrollera sin sjukdom och hantera sitt tillstånd. Öppen kommunikation menar Attree 

(2001) ses som en av de viktigaste egenskaperna för vård av god kvalitet och är nödvändig för 

att kunna utveckla goda relationer. För god kommunikation ska sjuksköterskan visa 

engagemang vid samtal med personer genom att lyssna på dem och få förståelse kring deras 

sjukdom. Dessa personer upplever god vård som en känsla av att vårdpersonalen bryr sig om 

dem, vilket främjar tillit och förtroende. 
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Resultatet i litteraturstudien visar på nutritionens betydelse vilket är en viktig del till 

förbättrad hälsa för personer med hjärtsvikt samt ger upphov till färre sjukhusinläggningar. 

Bristande kunskap och svårigheter med val av livsmedel påverkar personer med hjärtsvikts 

följsamhet till kostrådgivning. Detta styrker Leventhal et al. (2005) som menar att många 

personer med hjärtsvikt har flera sjukdomar som exempelvis diabetes vilket skapar fler 

födorestriktioner och därav blir svårare att upprätthålla följsamheten gällande kost. 

 

Utbildning och stöd om motion kan förbättra både livskvalitet och hälsa hos personer med 

hjärtsvikt visar litteraturstudien. Effekten av motion i form av promenader ger minskad 

depression hos dessa personer. Svårigheten med efterföljsamhet till motion menar Leventhal 

et al. (2005) beror ofta på en komplex situation av flera sjukdomar och fysiska begränsningar. 

Enligt Lillyman och Farquharson (2013) behöver personer med långvariga sjukdomar 

maximera sina känslor av kontroll och känslor av möjlighet för att hantera sina liv. Egenvård 

ökar personers tilltro till förmåga att utföra en uppgift eller förändra sitt beteende. Med hjälp 

av detta kan personer granska delar av sin livsstil såsom kost eller motion som kan ha en 

inverkan på deras tillstånd (Lillyman & Farquharson, 2013). 

 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskan är ett gott stöd till familjen genom att stötta till 

delaktighet i den sjukes vård. Graven och Grant (2014) menar att familjen har en betydande 

roll i att upprätthålla positiva egenvårdsbeteenden för optimal hälsa för personer med 

hjärtsvikt. Socialt stöd visar sig ha en positiv effekt på egenvård hos dessa personer. Familj, 

vänner och vårdpersonal kan underlätta underhåll av egenvårdsbeteenden genom information, 

materiellt och känslomässigt stöd. Uppmuntran från familjen gör det lättare för personer att 

klara av följsamhet till kost, medicinering och motions rekommendationer. Vid samtal med 

personer med sjukdom och deras närstående menar Attree (2001) att sjuksköterskan bör visa 

intresse genom att ta reda på vad de har för behov, problem samt ge dem råd och information. 

Dessa personer uppskattar när vårdpersonal visar en god attityd genom att vara vänlig, visa 

medkänsla och sympati. 

 

Metoddiskussion 

Integrerade kunskapsöversikter är den bredaste typen av forskningsöversikter och ger därför 

möjlighet att inkludera både experimentell och icke-experimentell forskning för att skapa en 

bättre helhetsbild av ett problemområde. Metoden innefattar problemformulering, 
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litteratursökning, utvärdering av data, dataanalys och presentation. Studien visar på pålitlighet 

genom att studiens författare beskrivit metoddelen på ett noggrant och tydligt sätt vilket gör 

att det kan återupprepas (Holloway & Wheeler, 2010). Väldefinierade litteratursökningar är 

avgörande för att förbättra noggrannheten i översikter, eftersom ofullständiga och partiska 

sökningar resulterar i felaktiga resultat. Helst bör all relevant litteratur som finns ingå i en 

översikt. Meta-analyser och litteraturstudier exkluderas i denna studie då det kan leda till 

rundgång av data. Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl och PubMed och 25 

studier inkluderades som passade syftet. Sökningen ska utföras systematiskt genom att samma 

sökord används i samtliga databaser (Whittemore & Knafl, 2005). I denna studie användes 

samma sökord i båda databaser, dock kompletterades sökningen i PubMed med sökordet 

Quality of life för att sökningen blev för stor i denna databas för att vara hanterbar. Endast 

databaserna Cinahl och PubMed användes då författarna ansåg att de fick fram tillräckligt 

med studier genom dem. Författarna är medvetna om att resultatet kunde blivit annorlunda 

med användning av fler databaser. 

 

Alla artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av ett protokoll anpassat efter studiedesign. 

Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna enskilt och därefter jämfördes resultatet. 

Författarna var entydiga i kvalitetsgranskningsresultatet vilket ökar trovärdigheten i 

kvalitetsgranskningen (Willman et al., 2011). Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån 

granskningsprotokoll utan att modifiera frågeformuläret vilket kan resultera i att studierna har 

tilldelats för låg kvalitet. Enligt Willman et al. (2011) ska granskningsprotokoll anpassas till 

varje aktuell granskning. Alla artiklar togs med som svarade mot syftet utan att ta hänsyn till 

studiens kvalitet, detta då syftet var att sammanställa befintlig kunskap om gällande 

omvårdnadsinterventioner vid hjärtsvikt. Söktabellerna där litteratursökningen beskrivs är till 

hjälp för att läsaren ska kunna upprepa sökningen. I denna studie utförde författarna 

tillsammans analysarbetet vilket resulterar i att trovärdigheten ökar och risken för feltolkning 

minskar. Artiklarna som inkluderats har redovisats i en tabell vilket gör det lätt för läsaren att 

hitta tillbaka till originalkällorna och resulterar i att bekräftbarheten i studien stärks 

(Holloway & Wheeler, 2010). 

 

Under analysarbetet användes matrisen som hjälp för att strukturera informationen och 

urskilja likheter och skillnader. Dataanalysen är ett steg där det lätt kan gå fel, och där var 

matrisen till god hjälp. Det finns alltid en risk för misstolkning av data. Därför har författarna 

till denna kunskapsöversikt försökt så noggrant som möjligt utföra analysen systematisk i små 



25 
 

steg, för att inte tappa kärnan i meningarna utifrån det funna materialet (jmf. Whittemore & 

Knafl, 2005). 

 

Slutsats 

Slutsatsen visar på att alla fynd handlar om stöd, råd och undervisning kring olika områden, 

som leder till förbättrad hälsa och egenvård för personer med hjärtsvikt. Sjuksköterskans roll 

och delaktighet vid information och stöd till den enskilda personen har stor betydelse för 

följsamhet till egenvård. Interventioner som framkom i studien var undervisning kring 

sjukdomen och dess symtom, betydelsen av följsamhet med läkemedel, riskfaktorer som 

alkohol och rökning, reducering av natrium i kosten, vätskeövervakning, betydelsen och 

uppföljning av andfåddhet samt bensvullnad, viktökning med daglig viktkontroll, daglig 

hudövervakning, motionens betydelse och råd till förbättrad sömnkvalitet. Med hjälp av dessa 

interventioner kan personer med hjärtsvikt hantera sin sjukdom och uppmärksamma 

försämring i sjukdomen vilket förbättrar livskvaliten och innebär färre sjukhusbesök.  

 

En individualiserad information till personer med hjärtsvikt är en förutsättning för god effekt 

av egenvård. Det är av stor vikt att sjuksköterskor reflekterar över sitt förhållningssätt så 

informationen ges på ett enkelt sätt så att dessa personer kan ta emot och förstå den. Det är en 

utmaning för vårdpersonal att försöka åstadkomma långsiktiga mål vid egenvård hos personer 

med hjärtsvikt, då de ofta har många olika sjukdomar och deras tillstånd hela tiden förändras. 

Därav är det viktigt att sjuksköterskor får utbildning i egenvårdsprinciper för att kunna hjälpa 

och stödja personen på bästa sätt.  

 

I studien fanns en viss indikation till att männen hade förbättrat sitt egenvårdsbeteende 

gällande vikt och fysisk aktivitet. Ett intressant område att forska vidare kan vara ytterligare 

forskning om genusperspektiv gällande interventioner vid hjärtsvikt. Detta för att se skillnader 

mellan män och kvinnor. Det vore intressant att se om det finns någon skillnad i hur män och 

kvinnor ser på egenvård och hur det kan upplevas.  
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