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Sammanfattning  

Syfte: syftet med den här studien var att beskriva hur omvårdnaden ska utformas av 

sjuksköterskan för att patienter med hjärtsvikt skall uppleva en tillfredsställande livskvalitet. 

Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på 18 vetenskapliga artiklar. Resultat: Studiens 

huvudresultat visade att när patienter fick någon form av utökat stöd från sjuksköterskor, i 

samråd med läkare, med tätare kontakter, utökad patientutbildning, telefonuppföljning och 

information genom dataprogram ledde det till en högre livskvalitet hos patienterna. Det ledde 

även till en förbättring av symtomkontroll och egenvårdförmåga. Det påvisades inte i studier 

någon större skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelse av livskvalitet. Men kvinnor 

upplevde en högre sjukdomsgrad och en försämring av livskvaliteten i de fysiska dimensionerna. 

Männen upplevde bättre livskvalitet vid lägre grad av depression. Sjuksköterskor har en viktig 

funktion i omvårdnaden av hjärtsviktspatienter. En kompetent sjuksköterska inom hjärtsviktsvård 

bör ha god kunskap om sjukdomen, förståelse för patientens situation och tid för 

patientundervisning. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, livskvalitet, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Aim: the aim with this study was to describe how nursing care should be formulated by the nurse 

for patients with heart failure and there experiences of quality of life. Method: This study is a 

literature study based on 18 articles. Result: The main result showed that patients get better 

quality of life when they received expanded support from nurses, in consultation with doctors, 

and with more contacts, expanded patients education, telephone follow-up and information 

through computer program. It showed an improvement of symptom and self care. It did not 

shown in studies any bigger differences between women and men experiences of quality of life. 

But women experience a higher severity of illness and a lower quality of life in the physical 

dimensions. Men experiences show a better quality of life with lower grade of depression. Nurses 

have an important function in nursing of heart failure patients. A competent nurse in heart failure 

nursing care should have good knowledge of the decease, understanding of the patient situation 

and time for patient education. 

 

Keyword: Heart failure, quality of life, nursing.
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1 Bakgrund 
Hjärtsvikt är ett vanligt och allvarligt tillstånd. Antalet patienter med hjärtsvikt i Sverige 

uppskattas till omkring 250 000; ca 30 000 nya fall inträffar årligen. Prognosen är allvarlig med 

endast hälften överlevande efter 6 år. Trots behandling fortskrider sjukdomen och kräver 

upprepade inläggningar på sjukhus (1). 

 

Hjärtsvikt, etiologi och patofysiologi 

Hjärtsvikt uppstår när hjärtats pumpförmåga inte förmår försörja kroppens vävnader med 

behövande mängd blod. Det som karakteriserar hjärtsvikt är dysfunktion i kamrarna, vilket leder 

till vänsterkammarsvikt och eller högerkammarsvikt. Vänsterkammarsvikt är en systolisk 

dysfunktion som innebär en nedsatt tömningsförmåga, främst i vänster kammare. 

Högerkammarsvikt är diastoliska dysfunktioner och det innebär störning i kamrarnas 

påfyllnadsfas. Orsaker till hjärtsvikt är främst ischemiska hjärtsjukdomar och hypertoni. Andra 

orsaker är klaffsjukdomar, hjärtarytmier, kardiomyopatier. Hjärtbelastande tillstånd som anemi, 

infektion, lungemboli, diabetes, alkohol, thyreoideasjukdomar och kollagenoser är också 

bidragande orsaker till hjärtsvikt (2). 

 

Symtom 

Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd med nedsatt hjärtmuskelfunktion oftast orsakad av 

kranskärlssjukdom. Det vanliga symtomet är andfåddhet och trötthet, men även perifera ödem, 

det vill säga svullna fötter, hosta och hjärtklappning förekommer. Hur mycket funktion som kan 

återvinnas varierar mycket från patient till patient (3). Förloppet varierar beroende på sjukdomens 

svårighetsgrad och den underliggande orsaken till symtomen (4). Diagnos fastställs enligt en 

funktionsklassificering enligt NYHA (New York Heart Association, se bilaga 1). NYHA ger ett 

mått på hjärtsviktens svårighetsgrad indelad i fyra klasser efter subjektiva symtom (2).  

 

Det som påverkar livssituationen mest för patienter med hjärtsvikt har visat sig vara den 

kroppsliga funktionsnedsättningen som följer med tillståndet. Denna funktionsnedsättning, som 

framför allt uttrycks i trötthet och andningsbesvär, förefaller ha ett ömsesidigt förhållande med 

andra dimensioner av patienters liv, såsom framtidstro, fritidsaktiviteter, oro och depression (4). 
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Omvårdnad och behandling 

Professionell och kvalificerad vård vid kronisk sjukdom kräver en förståelse för hur det kan vara 

att leva med sjukdomen. Ökad kunskap om hur det är att leva med en kronisk sjukdom är 

avgörande för att vårdaren ska kunna förstå beteenden relaterade till motivation, följsamhet till 

behandling och den sociala funktionen (4).   

 

Omvårdnaden har fokus på att lindra sviktsymtom, förhindra försämringar och förbättra 

patientens livskvalitet. Omvårdnadsåtgärderna bör inrikta sig på: andningens frekvens och djup, 

trycksår, trombosprofylax, obstipation. Sjuksköterskans hjärtsviktsvård innebär information till 

patient och närstående, provtagningar, blodtrycksmätning och se över läkemedelsdosernas effekt. 

Information om egenvård bör ges av vårdgivare där innehållet innefattar ödemkontroll, rök och 

snusstopp, undvik stort alkoholintag, fysik aktivitet rekommendation, infektionsprofylax samt 

kostråd. Så långt som möjligt behandlas bakomliggande sjukdom och faktorer som kan förvärra 

svikten (2). 

 

Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara 

hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet 

till en värdig död. Det är viktigt att all personal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte 

enbart inriktar sina insatser på sjukdomstillståndet. Detta innebär att patienten och i 

förekommande fall de närstående ges möjlighet till samverkan med personalen samt till att ta till 

vara de egna resurserna (5).  
 

Omvårdnad planeras och genomförs så att patientens självständighet respekteras och behovet av 

säkerhet och integritet tillgodoses. Grundläggande för omvårdnaden är ett respektfullt 

patientbemötande. Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att berörd personal i samverkan 

med patienten och när så är lämpligt även patientens närstående formulerar och tydliggör mål för 

fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Rådgivning och vägledning är synnerligen viktiga 

åtgärder som stöd för patientens och anhörigas egna insatser efter avslutad vård och behandling 

på såväl sjukhus som i öppen vård (5). 
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Egenvård 

Patientutbildning är en viktig del i vården av patienter med hjärtsvikt. Patienterna behöver 

utbildning för att lättare kunna anpassa sig till att leva med en kronisk sjukdom, delta i beslut 

kring vård och behandling och utföra egenvård (4). 

 

Egenvård brukar definieras som de inre och yttre åtgärder en person tar initiativ till och utför för 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård sker i interaktion med miljön. Utifrån inre 

resurser som arv, mognad, inlärning och yttre resurser som miljö formas en individs 

egenvårdsresurser. Goda egenvårdsresurser ger förutsättningar för individen för att bedriva en 

framgångsrik egenvård för att bevara hälsa (4).  

 

Livskvalitet 

Livskvalitet kan definieras som individens uppfattning om graden av sitt fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande (6). Begreppet livskvalitet beskrivs som en persons psykiska välbefinnande 

och att det är viktigt att känna sig nöjd med sitt liv, att känna engagemang och ha en 

grundställning av glädje (7). 

 

Begreppet livskvalitet används för att sammanfatta livssituationen och välbefinnandet hos en 

individ. Inom sjukvården är det oftast den hälsorelaterade livskvaliteten som är av intresse. Den 

hälsorelaterade livskvaliteten fokuserar på individens uppfattning av sitt hälsostatus jämfört med 

vad han/hon hade önskat eller förväntat sig att det skulle vara (4).  

 

Bowling undersökte vad människor menar med livskvalitet. Den visade att det som är viktigast 

och påverkar livskvaliteten är om vi är friska eller sjuka. Relationen med familj och vänner är det 

viktigaste i livet för friska personer sen följer hälsan och den ekonomiska standarden. Hos 

långtidssjuka värderades hälsan högst (8). 

 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett användbart resultat för bedömning i hjärtsviktsvård. Dåliga 

resultat i olika mått på aktivitet är också relaterad till minskad livskvalitet. Hjärtsviktspatienter 

säger sig även ha fysiska och sociala begränsningar, inkluderat minskad kapacitet för att utföra 

dagliga aktiviteter i livet, inte ha möjlighet att ta hand om familjeansvaret de är vana vid, 
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minskad sexuell aktivitet, minskad rörlighet och möjlighet att resa vilket stör deras sociala 

umgänge med familj och vänner. Många hjärtsviktspatienter lider också av hög psykologisk oro, 

har ofta en känsla av att förlora kontrollen över sina liv, ångest och depression (9). 

 

Sjuksköterskans roll i patientundervisning 

I patientundervisning är det viktigt att prata med patienter om levnadsvanor och ge neutrala 

faktakunskaper och inte blanda in egna värderingar. Det är lättare att ge människor 

faktakunskaper än att få dem att ändra beteende. Att få människor att ändra beteende är ännu 

svårare än att få dem att ändra attityd. Människans beteende är påverkat av emotionella faktorer 

och inte bara av attityder, uppfattningar och information. Kunskap är nödvändig för 

beteendeförändringar men det är inte tillräckligt. Om och hur mycket information man skall ge 

varierar i hög grad från patient till patient och beror på vilken livsstilsfråga det gäller. Det spelar 

också roll hur länge man har patienten knuten till sig. Några råd vid patientundervisning kan vara 

att ta reda på patientens kunskaper genom att undersöka om det finns brister, fråga om han/hon 

vill ha mer information, ge konkret neutral faktainformation utan att blanda in egna värderingar, 

att påpeka klart konsekvenserna av olika beteende och om möjligt ge skriftlig komplettering till 

den muntliga informationen (10).  

 

Allt beteende är kommunikation som har åtminstone två sidor, nämligen vad som kommuniceras 

i ord och mening, och hur någon kommunicerar, till exempel frågeteknik och kroppsspråk. 

Innehållet är viktigt men kroppsspråket utgör mycket mer än hälften av vår kommunikation. En 

del av vårt sätt att kommunicera med kroppen är helt omedvetet, annat medvetet (10). 

 

Från nybörjare till expert 

Dreyfusmodellen visar sjuksköterskans utveckling av en färdighet i fem olika stadier. Det första 

stadiet är novis och dennes beteende är begränsat. Svårigheten ligger i det faktum att noviserna 

saknar erfarenhet av de situationer de möter. Därför är det viktigt med regler som styr deras 

handlande. Nästa stadie, avancerad nybörjare är de som kan uppvisa nätt och jämnt godtagbara 

prestationer. De har klarat av tillräckligt antal verkliga situationer för att antigen själva eller med 

stöd av en handledare. Tredje stadiet, kompetens, då sjuksköterskan har arbetat under samma 

eller liknande omständigheter i två till tre år. Kompetensen utvecklas när sjuksköterskan börjar se 
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sina egna handlingar i ljuset av långsiktiga mål eller planer, som hon eller han är aktivt medveten 

om. I fjärde stadiet, skicklighet, uppfattar sjuksköterskan situationer som helhet snarare än som 

aspekter, och handlingar styrs av erfarenheter och kunskaper. Det sista och femte stadiet, 

experten, med sin enorma erfarenhetsbakgrund kan expertsjuksköterskan nu intuitivt uppfatta 

varje situation och slå ner mitt i det aktuella problemområdet, utan att slösa tid på att välja mellan 

ett stort antal alternativa diagnoser och lösningar (11).  

 

1.1 Problemområde 

Många hjärtsviktspatienter lever idag i en situation som inte är tillfredsställande och där 

livskvaliteten är sänkt. Värdet av denna studie kan vara att öka sjuksköterskans kunskaper för att 

kunna stötta och vårda hjärtsviktspatienter så att de ska kunna uppleva en tillfredställande 

livskvalitet.  

 

1.2 Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur omvårdnaden ska utformas av sjuksköterskan för att 

patienter med hjärtsvikt skall uppleva en tillfredsställande livskvalitet. 

 

1.3 Frågeställning 

På vilket sätt kan omvårdnaden utformas för patienter med hjärtsvikt så de upplever en 

tillfredsställande livskvalitet? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie, designnivå ett, utifrån Wood, Ross-Kerr (12). 

 

2.2 Urval av litteratur 

Sökord 

För att få fram relevanta artiklar i databaserna användes följande sökord i olika kombinationer; 

heart failure, nursing, quality of life, caring och clinical competence. 
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Databaser 

Databassökningar gjordes i MedLine via PubMed, Cinahl och Science Direct samt manuell 

sökning i granskade artiklars referenslista under oktober 2007. 

 

Utfall av sökningen 

 
Tabell 1. Översikt över databaser, söktermer, träffar, granskade artiklar och använda artiklar som ingår i 
arbetet. 
Databas 
Typ av sökning 

Söktermer Träffar Granskade 
artiklar 

Använda 
artiklar 

     
Cinahl Heart failure 

AND quality of 
life AND nursing 

21 1 1 

PubMed Heart failure 
AND quality of 
life AND nursing 

104 20 10 

Sciens Direct 
 
Fritextsökning 

Heart failure 
AND quality of 
life AND nursing 

13 3 1 

PubMed Caring AND 
heart failure 

154 1 1 

Manuell sökning   4 4 
PubMed Clinical 

competence 
AND heart 
failure AND 
nursing 

24 2 1 

Summering  316 31 18 
 
 
 

 

Urvalskriterier 

Denna studie baserades på 18 stycken vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Artiklar som inkluderades skulle i första hand innehålla en relevant titel och dessutom ett abstract 

som stämde överens med studiens syfte och frågeställningar. Både kvantitativ och kvalitativ 

design var då intressant eftersom både resultat av omvårdnadsåtgärder och sjuksköterskors 

upplevelser av sin kliniska kompetens var svar på frågeställningarna. Ytterligare ett krav var att 

artiklarna fanns tillgängliga och i fulltext. Artiklar som exkluderades var de som inte besvarade 
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syftet med denna litteraturstudie. De olika anledningarna var; att studierna var gjorda före 1997 

eller skrivna på andra språk än engelska. De som inte fanns tillgängliga i fulltext och artiklar som 

på grund av dålig vetenskaplig kvalitet exkluderades också.  

 

Valda källor 

De valda källorna presenteras i bilaga 2. 

 

2.3 Dataanalys 

Efter sökning i databaser hittades 316 artiklar utifrån sökorden. Titel och abstrakt granskades för 

att se om de motsvarade syfte och frågeställning samt om de gick att få fram i fulltext. Utfallet 

blev då 31 artiklar. Vid närmare granskning och värdering utifrån en bedömningsmall i Forsberg 

& Wengström (13) valdes 18 artiklar ut. De valda granskade vetenskapliga artiklarna lästes 

igenom ett flertal gånger utifrån syfte och frågeställning. Det innehåll som var relevant att ha med 

i resultatet översattes till svenska. De mest relevanta delarna från artiklarna sammanfattades och 

lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. Utifrån utvalda artiklar framkom 

följande indelningar där artiklarna grupperades in under rubrikerna; egenvård och livskvalitet, 

könsskillnader samt sjuksköterskans kliniska kompetens vid hjärtsvikt. 

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Det finns ingen risk för forskningsetiska problem då studier redan är gjord och artiklarna 

referensgranskade. Det har ingen betydelse vilket land studien kommer från, vem som skrivit 

artikeln eller vad som framkommit i resultatet. 

 

 

3 Resultat 
Vår granskning av de vetenskapliga artiklarna visade att några enstaka av studierna som gjordes 

var ifrån England, en från Grekland och de övriga var jämnt fördelade mellan USA och Sverige.  

Ungefär hälften av studierna hade över 100 deltagare, de andra hade även de högt deltagande. I 

de artiklar som inkluderades var en övervägande del kvantitativa, endast fyra studier var 

kvalitativa. Dataanalysmetoderna var tydligt beskrivna i de flesta artiklarna, endast i tre artiklar 

framgår det inte tydligt vilken dataanalysmetod som användes.  
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Resultaten utifrån valda granskade vetenskapliga artiklar kommer att presenteras i löpande text 

utifrån följande områden; egenvård och livskvalitet, könsskillnader samt sjuksköterskans kliniska 

kompetens.  

 

Omvårdnadens utformning för tillfredsställande livskvalitet och egenvård 

Patienter som fick telefonrådgivning och de som fick hembesök upplevde en bättre livskvalitet 

efter några månader med individuella råd och stöd. Patienterna knappade in följande värden; vikt, 

blodtryck, hjärtfrekvens och saturation på en internetsida och utifrån dessa värden fick de råd från 

en sjuksköterska. En kardiolog gav individanpassade råd angående medicinering utifrån 

patientens värden. De patienter som fick telefonrådgivning upplevde färre hjärtsviktssymtom och 

kortare långvarighet än de som fick hembesök (14). 

 

En undersökning genomfördes där effekten av hembaserad intervention av med utökad 

hemsjukvård för att minska återinläggningarna på sjukhus och att öka livskvaliteten. Patienterna 

utbildades om sin sjukdom, kost, natrium och begränsad fysisk aktivitet samt skriftlig 

information om mediciner. Hembesöken gjordes av en sjuksköterska en gång per månad och 

telefonkontakt var fjortonde dag samt att patienten alltid kunde kontakta sjuksköterskan eller 

överläkare vid besvär. Återinläggningarna på sjukhusen minskade och patienterna upplevde en 

högre livskvalitet (15).  

 

En sjuksköterska gav patienter information om hjärtsviktens konsekvenser i det dagliga livet 

utifrån standardomvårdnad. Där diskuterades det med patienterna om rådgivning för 

varningssymtom vid en försämring, natriumminskning, vätskebalansen och vikten av egenvård. 

Patienterna fick även möjlighet att ta upp egna frågor om problem de upplevde. Det visade sig att 

det inte fanns någon signifikant skillnad i egenvårdsförmågan mellan de båda grupperna direkt 

efter studien. Efter en månad hade patienter från båda grupperna ett bättre egenvårdsuppförande. 

Det fanns ett begränsat samband mellan egenvårdsförmåga och egenvårdsbeteenden efter 

studiens slut. Interventionsgruppen visade på en signifikant minskning av symtomen jämfört med 

i studiens start jämfört med kontrollgruppen (16). 
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Ett antal patienter i en studie fick en utbildning i tre delar av en sjuksköterska och en kardiolog. 

Utbildningen innehöll anatomi och fysiologi av hjärtat, patofysiologiska förändringar vid 

hjärtsvikt, rutinutprovning och vedertagen behandling för kronisk hjärtsvikt samt icke-

farmakologisk behandling inklusive egenvård angående förändringar i livsstil och reglering av 

symtom. Denna patientutbildning ledde till högre livskvalitet och mindre depressioner hos 

patienterna i interventionsgruppen (17). Det visade sig även att patienter som fick genomgå ett 

program där de lärde sig att tidigt upptäcka symtom på hjärtsvikt och förhindra en försämring 

ledde till en ökad livskvalitet (18). 

 

De patienter som fick utbildning via ett databaserat program gav ökad vetskap om hjärtsvikt. Alla 

patienter i studien fick en sjuksköterskeledd utbildning men patienterna i interventionsgruppen 

fick dessutom databaserad utbildning. Detta ledde till en ökad vetskap om hjärtsvikt hos de 

patienter som fick databaserad utbildning. Datautbildningen ökade inte livskvaliteten hos dessa 

patienter (19). För att förbättra patienters möjlighet till egenvård gjordes en studie där det testades 

en interaktiv utbildning på CD-ROM om hjärtsvikt. Alla patienter kunde tillgodogöra sig 

informationen trots att få använt dator tidigare. De upplevde det positivt att söka information när 

behovet behövdes. Detta alternativ upplevdes som bättre än att läsa litteratur eller se en video 

(20).  

 

Tio patienter med nyligen diagnostiserad hjärtsvikt fick en videobandsinformation, innehållande 

rådgivning om daglig viktkontroll, medicinering, natriumsnål kost, träning, stressminskning, 

symtom som förvärrar hjärtsvikt och rökstopp. Detta skulle leda till att patienten skulle få en rutin 

för god symtomkontroll. Patienterna fick en relevant klinisk förbättring inom kunskap av 

hjärtsvikt och förbättrad eller bibehållen hälsa gällande hjärtsviktsstatus (21). 

 

Skillnader i upplevd livskvalitet hos kvinnor och män 

Det visade sig att det inte finns några signifikanta skillnader mellan könen när det gäller oro och 

depression. Det fanns heller inga könsskillnader när det gällde förhållandet mellan fysiska och 

emotionella symtom samt NYHA eller livskvalitet. Hos både män och kvinnor var de fysiska 

symtomen mer relaterade till NYHA än emotionella symtom. Medan fysiska och emotionella 

symtom var relaterade till livskvalitet i liknande grad. Kvinnor visade en trend för starkare 
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förhållanden mellan fysiska symtom och livskvalitet än män, men det var ingen signifikant 

skillnad. Män med lägre grad av depression upplevde bättre livskvalitet medan kvinnor med 

mindre kännbara fysiska symtom upplevde bättre livskvalitet. Resultaten visade behov av 

individualiserad, omfattande utvärdering av patienters livskvalitet och symtom (22). 

 

I en studie undersöktes hur kvinnors livssituations påverkades av hjärtsvikt. Kvinnorna fick 

beskriva känslor utifrån fem kategorier; känsla av belåtenhet, känsla av att känna stöd, känsla av 

begränsning, känsla av oro och maktlöshet. Belåtenheten angående deras livssituation, livet som 

gått och nuvarande, visade att kvinnorna haft ett bra liv hittills och om de fick leva som 

situationen är nu att de kan ta hand om sig själva med hjälp av personlig assistent och att få kliva 

upp varje morgon så var de nöjda. Stöd från omgivningen kände patienterna att de hade. De 

kunde känna en fysisk minskning som kunde vara att inte kunna gå speciellt fort samt att inte 

kunna bära någonting. Socialt kunde de känna sig väldigt trötta fort. Kvinnorna kände oro, och 

saknade harmoni med sig själv. De hade också en känsla av att känna sig värdelösa och onödiga 

(23).   

 

Kvinnor upplevde högre sjukdomsgrad än män. Personer över 80 år upplevde högre 

sjukdomsgrad än de yngre. Resultatet visade även att hela gruppen upplevde lägre livskvalitet i 

de fysiska dimensionerna än i de mentala dimensionerna. Kvinnor rapporterade lägre livskvalitet 

i de fysiska dimensionerna jämfört med männen. Den enda signifikanta skillnaden mellan 

åldergrupperna var i de fysiska dimensionerna där de äldre upplevde sämre livskvalitet. Hög 

självvärderad sjukdomsgrad var signifikant förutsägande för låg livskvalitet i alla dimensioner 

(24). 

 

En telefonuppföljningsutbildning gjordes, som innehöll utökat telefonstöd en gång i månaden 

under tolv månader. Den ledde inte till någon bättre livskvalitet hos män eller kvinnor men 

studien visade att kvinnorna är villigare till egenvård. Männen minskade sitt egenvårdsbeteende 

signifikant mellan tre till tolv månader under telefonrådgivningen. Inga signifikanta samband 

fanns mellan livskvalitet och egenvårdsbeteende (25). Däremot visades det i en studie med en 

databaserad datautbildning om kunskapen kring hjärtsvikt att kvinnornas livskvalitet var 

oförändrad efter sex månader men männen upplevde en bättre livskvalitet (19).  
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Klinisk kompetens vid omvårdnad och för att kunna ge stöd till egenvård 

Sjuksköterskor fick svara på frågor om hjärtsvikt. Det visade sig att sjuksköterskor kanske inte 

har tillräckligt med utbildning i egenvård av hjärtsviktspatienter. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna har den kunskapen för att förbättra kvaliteten på informationen som ges till 

patienten. Viktigt att denna information ses som en del i det dagliga arbetet (26). 

 

Trahectory Theory centrerar patientens erfarenheter kring hjärtsvikt, hur de agerat, klarat av 

problem som de mött. Målet med teorin var att se hur samarbetet mellan vårdare och patient var 

samt att målsättningen var samarbete. Vårdgivare bör vara medvetna om sjukdomsupplevelsen 

kan förändras och omvårdnaden inte kan fokuseras på patofysiologiska tecken och symtom i 

isolering från emotionell erfarenhet och förväntningar. Patienten behöver kontinuitet av personal 

i omvårdnaden, för att uppnå en stabil plan kring detta kan trahectory användas till 

omvårdnadsplanering. Från en patients perspektiv ska omvårdnaden betona vikten av patientens 

egna idéer, känslor och värden angående sjukdomen (27). 

 

En svensk studie visade att patienter med hjärtsvikt ofta lider av sömnstörningar som var 

påverkade av dagliga aktiviteter, sjukdomen och hjärtsymtom. Sömnstörningarna ledde till 

utmattning, håglöshet, koncentrationssvårigheter och dåligt tålamod. Patienterna upplevde behov 

av att sova på dagen, isolering, rådgivning och information. De hanterade sina sömnstörningar 

genom olika copingstrategier och stöd från sin omgivning. Genom att sjuksköterskor får förhöjd 

kunskap om anledningar till sömnstörningar hos hjärtsviktspatienter kan sjuksköterskor mer 

effektivt möta omvårdnadsbehoven och minska den psykologiska stressen som patienterna 

upplever (28).  

  

Patienter med hjärtsvikt och deras vårdare kände att de inte hade så stort stöd av vården och att de 

hade liten förståelse för sitt tillstånd, syfte med behandling eller prognos. Livskvaliteten hos 

dessa patienter var kännbart påverkad av fysiska begränsningar och psykisk sjuklighet. 

Psykosocial vård, patient och vårdarutbildning och samordningen mellan olika vårdinstanser var 

ofta dålig. Många av patienterna i studien hade ingen tillgång till en hjärtsviktssjuksköterska. 

Patienter med svår hjärtsvikt behöver en specifik vårdmodell med strategisk planering mellan 
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olika vårdinstanser, utveckling av socialt stöd och speciell palliativ vård. Vårdmodeller bör 

utvecklas med fokus på livskvalitet, symtomkontroll och psykosocialt stöd för patienter och deras 

familjer samtidigt som behandlingen fortgår (29).  

 

Det har visat sig att de hjärtsviktspatienter som hade en tät kontakt med sjukvården, och som fick 

kostråd och stöd från sjuksköterskor upplevde en bättre livskvalitet än de som inte fick dessa råd 

och stöd efteråt. Det har även visat sig att de lärde sig mer om sin sjukdom, sina symtom och sin 

egenvårdsbehandling jämfört med dem som inte hade en tät kontakt med sjukvården (30).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna var positiva mot datorn och verkade förstå 

informationen och att patienternas utbildning tog mindre tid när patienterna kunde söka 

information själva. Efter att patienterna använt programmet upplevde sjuksköterskorna att de 

kunde diskutera sin sjukdom på ett bättre sätt. Sjuksköterskan kunde prioritera andra patienter på 

avdelningen då datorprogrammet användes (20). 

 

I en studie fick vissa patienter motiverande intervjuer, vissa standardomvårdnad och vissa fick 

både och. De motiverande samtalen koncentrerade sig på att öka energin för att patienten ska 

kunna utföra dagliga aktiviteter och pågick under 5 månader. Utifrån de fysiska funktionerna och 

hälsostatus så fanns den minsta förändringen i upplevd livskvalitet hos den grupp som enbart fick 

standardomvårdnad och den största förändringen i upplevd livskvalitet hos en grupp som fick 

både motiverande samtal och standardomvårdnad (31). 

 

4 Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Studiens huvudresultat visade att när patienter fick någon form av utökat stöd från 

sjuksköterskor, i samråd med läkare, med tätare kontakter, utökad patientutbildning, 

telefonuppföljning och information genom dataprogram ledde det till en högre livskvalitet hos 

patienterna. Det ledde även till en förbättring av symtomkontroll och egenvårdförmåga. 

 

Det påvisades inte i studier någon större skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelse av 

livskvalitet. Men kvinnor upplevde en högre sjukdomsgrad och en försämring av livskvaliteten i 
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de fysiska dimensionerna. Männen upplevde bättre livskvalitet vid lägre grad av depression. 

Sjuksköterskor har en viktig funktion i omvårdnaden av hjärtsviktspatienter. En kompetent 

sjuksköterska inom hjärtsviktsvården bör ha god kunskap om sjukdomen, förståelse för 

patientens situation och tid för patientundervisning.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Artiklarna som användes till resultatet var till största delen från Sverige och USA, två från 

England och en ifrån Grekland, vilket känns trovärdigt då det kanske är i dessa länder som det 

forskas mest inom detta område. Vi tycker att det hade varit intressant att se hur det ser ut inom 

detta område i andra delar av världen.  

 

De flesta av våra inkluderade artiklar hade stort antal deltagande, vilket vi tycker ger ett 

trovärdigt resultat, samt att alla studier utom tre hade använt sig av vedertagna analysmetoder 

vilket styrker deras resultat. I ett flertal studier fanns det bortfall, dock inte så stora så att vi anser 

att resultatet och studiens validitet skulle ha påverkats. I en del av studierna, dock inte i alla, 

beskrivs anledningarna till bortfallen, till exempel att patienterna avlidit under studiens gång, att 

vissa patienter inte skickar tillbaka sina enkäter och att vissa har flyttat och inte går att få tag på. 

Vi tycker att det känns som att det är väntat att detta sker när studier görs med patienter som är 

svårt sjuka i hjärtsvikt, att de avlider eller inte orkar fullfölja studien.  

 

Endast fyra av de inkluderade artiklarna var kvalitativa, vi anser att det hade varit intressant att se 

fler kvalitativa artiklar då vi tror att en tydligare bild skulle fås av hur patienter med hjärtsvikt 

upplever sin sjukdom och hur det påverkar deras livskvalitet.  

 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras under rubrikerna som använts i resultatet. 

 

Omvårdnadens utformning för tillfredsställande livskvalitet och egenvård 

Resultatet visar att någon form av utökat stöd ökar livskvaliteten och kunskap om egenvård hos 

hjärtsviktspatienter. Flera studier visar att när patienter får mer tid med information av 

sjukdomen, vikten av egenvård så upplevde patienten färre hjärtsviktsymtom och högre 

livskvalitet (14,15,16,17). Några studier testade att ge patienter databaserad information om 
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sjukdomen, detta ledde inte till någon höjning av livskvalitet hos patienterna. Däremot ökade den 

patienternas kunskap om sjukdomen och förbättrade egenvårdförmågan (19,20). Dessa resultat 

visar att det borde vara bra med en kombination mellan ett ökat stöd från sjuksköterskor och 

information via datorn. Då kan patienten först få en personlig kontakt och information och sedan 

hemma läsa in sig mer på ämnet via datorn för att sedan kunna fråga som eventuella funderingar 

vid nästa kontakt med en sjuksköterska.  

 

Skillnader i upplevd livskvalitet hos kvinnor och män 

Strömberg et al (19) visar i sin studie där patienter får databaserad utbildning om hjärtsvikt att 

livskvaliteten hos kvinnorna var oförändrad medan männen upplevde en förbättring. Vi som 

författare tror att det kan bero på hur informationen ges. Kvinnor kanske lättare tar till sig 

kunskap och information via en personlig kontakt. Männen är kanske oftare intresserade av det 

tekniska vilket resulterar i ökad kunskap av den databaserade utbildningen.  

 

Kvinnor upplevde en försämring av livskvaliteten när de fysiska funktionerna sviktar, de får en 

känsla av att känna sig onödiga och värdelösa (22,23,24). Vår känsla är att det beror på att 

kvinnor ofta är de som är omhändertagande, sköter och ansvarar för familjen och att de känner 

sig värdelösa när de inte klarar att göra det på samma sätt som förr.  

 

Klinisk kompetens vid omvårdnad 

Resultatet i denna studie visar ett entydigt svar på hur sjuksköterskan ska vara för att patienter 

skall uppleva en god livskvalitet. Som sjuksköterska skall man vara väl inläst på sjukdomen och 

dess följder för att kunna informera patienten och ha förståelse för patientens situation (26).  

 

En studie tar även upp att det är viktigt som sjuksköterska att det blir en kontinuitet i vården för 

att patienten skall känna trygghet (27). En annan viktig del av sjuksköterskearbetet är att 

uppmärksamma och ge patienten psykosocialt stöd (29).  

 

Alla dessa delar om hur en sjuksköterska skall vara i sitt kliniska arbete känns självklara för oss. 

En väl påläst sjuksköterska med empati för patienten ger patienten en bra vård.  
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4.3 Metoddiskussion 

Studien utformades som en beskrivande litteraturstudie där innehållet hämtades från 

vetenskapliga artiklar. Att arbeta utifrån denna metod hade både för- och nackdelar. Nackdelarna 

med en litteraturstudie är att man sammanställer redan färdigt material. Fördelen är att det finns 

mycket forskning runt ämnet hjärtsvikt. En styrka i studien är att de använda artiklarna är från 

1997 och framåt, de flesta från 2000-talet. Detta ger en sammanställning av nyligen genomförda 

studier. 

 

Vi ansåg det lämpligt att göra en litteraturstudie då det fanns mycket forskning på ämnet och vi 

ville få en sammanfattning av upplevd livskvalitet hos hjärtsviktspatienter. Databaser vi har 

använt oss av är: Cinahl, Medline via PubMed, Science Direct samt manuell sökning av artiklar 

genom andra artiklars referenslista. Sökorden vi använde oss av var: heart failure, nursing, 

quality of life, clinical competence, caring i olika kombinationer, vilket gav ett bra utfall och vi 

fick ett användbart material till vår litteraturstudie. Vi fick ett stort utfall genom våra sökningar i 

de olika databaserna med 316 artiklar, dock visade sig många orelevanta för studiens syfte och 

frågeställning, då många handlade om sjukvårdens ekonomi. Användbara artiklar kan ha 

uteslutits på grund av att de inte gick att få fram i full text via högskolans databaser. Sökningar i 

Thesaurus trädet gjordes för att se om sökorden var vetenskapligt vedertagna. Artiklarna 

bearbetades grundligt genom att först läsa rubriker och abstract och de som inte motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar valdes bort. När abstractet hade ett relevant innehåll 

granskades och översattes artiklarna. Utvalda artiklar grupperade vi in i följande kategorier: 

egenvård och livskvalitet, könsskillnader och sjuksköterskans kliniska kompetens för att få ett 

överskådligt resultat. 

 

 

4.4 Allmän diskussion 

Genom litteraturstudien har flera viktiga aspekter lyfts fram som kan vara till hjälp för 

sjuksköterskan i omvårdanden av patienter med hjärtsvikt inom poliklinisk hjärtsviktsvård. 

 

Många studier visade att ett utökat stöd från sjuksköterskan ledde till en bättre livskvalitet hos 
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patienter med hjärtsvikt, vilket vi tycker visar på hur viktigt det är att följa upp patienter efter att 

de fått sin diagnos hjärtsvikt. Det visar även att det är väldigt viktigt med patientutbildning och 

att vi som sjuksköterskor ser till att vara väl pålästa om sjukdomen och dess följder för att kunna 

förstå patientens situation och ge en bra information till patienten. Vi anser även att det är viktigt 

att först ge en kort information till patienten om vad sjukdomen handlar om, och att patienten 

kanske sedan får åka hem med en skriftlig information eller en databaserad information för att 

sedan kunna komma tillbaka eller ringa till en sjuksköterska och ställa sina frågor och 

funderingar.  

 

För att patienter skall kunna uppleva en tillfredställande livskvalitet anser vi att egenvården är en 

väsentlig del, att patienterna tar till sig information och verkligen förstår den. Här har 

sjuksköterskan en viktig funktion. Men hur kan sjuksköterskan vara säker på att informationen 

når fram och att patienterna följer de råd som ges? Vi tror att det är viktigt som sjuksköterska att 

lägga fram informationen pedagogiskt och följa upp med frågor för att se om patienten förstått 

informationen, samt införa täta uppföljningar med patienten. Som sjuksköterska tycker vi även att 

ärlighet mot patienten i samtal om följder och komplikationer som kan inträffa om råd inte följs 

ingår och följs i omvårdnaden av hjärtsviktspatienter.  

 

Författare till denna uppsats anser att en sjuksköterska med ökad kompetens inom hjärtsvikt 

kanske borde finnas inom varje hälso- och vårdcentral. Vi tycker att det vore intressant att göra 

en vidare forskning inom poliklinisk hjärtsviktsvård där man kunde göra intervjuer med 

hjärtsviktspatienter om deras upplevelse av sin livskvalitet.  
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Hjärtsvikt delas in i fyra svårighetsgrader: 
 
Klassifikation av hjärtsvikt enligt NYHA (New York Heart Association) 
Bilaga 1. 

• NYHA 4 – svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila eller minimal 
ansträngning. Patienten är ofta bunden till säng eller stol (3). 

• NYHA 3 – medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk 
aktivitet.  

• NYHA 2 – lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid fysisk aktivitet av mer än 
måttlig grad.  

• NYHA 1 – hjärtsjukdom utan symtom.  

 



Bilaga 2. 

Tabell 1. Valda källor. 

Författare 
 + 
Publiceringsår/Land 
+ 
Titel 

Syfte 
 

Design Undersökningsgrupp Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
metod 

Resultat 

Albert, N, M et al. 
2002/USA 
 
Nurse´s knowledge of 
heart failure education 
principles 

Var att avgöra 
sjuksköterskors 
kunskap om 
hjärtsvikt och 
principer för 
egenvårdsutbildnin
g. 

Kvantitativ. 300 sjuksköterskor. Enkät. ANOVA Visade sig att 
sjuksköterskor inte hade 
tillräcklig kunskap om 
principer för 
egenvårdsutbildning för 
hjärtsvikt 

Benatar, D et. al. 
2003/USA 
 
Outcomes of chronic 
heart failure 

Att jämför resultat 
mellan patienter 
som hade 
omvårdnadshjälp 
via telefonen eller 
hembesök. 

Kvantitativ. Randomiserat urval. 216 
hjärtsviktspatienter. Två 
grupper som får olika 
interventioner, råd via 
telefon eller hembesök av en 
sjuksköterska. 

Enkät Chapiro-
Wilks test. 
Mann-
Whitney. 
Whilcoxon 
rank test. 

Efter 3 månader hade de 
patienter som fick 
telefonrådgivning färre 
hjärtsviktssymtom med 
kortare långvarighet än 
de patienter som fick 
hemsjukvård. 
Livskvaliteten var för 
båda grupperna bättre 
efter dessa 
interventioner. 

Boyd, K J et. al. 
2004/England 
 
Living with advanced 
heart failure: a 
prospective, 
community based 
study of patients and 
their carers. 

Att beskriva hur 
patienter och 
vårdare ser 
sjukvård och 
socialt stöd under 
livets sista år. 

Kvalitativ 20 patienter och deras 
vårdare 

Intervjuer NVivo Patienter med hjärtsvikt 
och deras vårdare kände 
att de inte hade så stort 
stöd från vården och 
patienterna hade liten 
förståelse för sitt 
tillstånd, syfte med 
behandling eller prognos. 



Brodie, D et al.  
2006/England. 
 
Motivational 
interviewing to change 
quality of life for 
people with chronic 
heart failure: A 
randomised controlled 
trial- 

Att undersöka 
effektiviteten av 
motiverande 
intervjuer jämfört 
med 
standardomvårdnad 
och båda  
kombinerade. 

Kvantitativ 90 patienter. >65 år. Enkät SF-36. Det var en signifikant 
skillnad mellan från när 
studien började och efter 
5 månader. Det var de 
fysiska funktionerna, 
sociala funktioner och 
hälsostatus hos alla tre 
grupperna. 

Broström, A et al 
2001/Sverige 
 
Patients with 
congestive heart 
failure and their 
conceptions of their 
sleep situation 

Var att beskriva 
utifrån ett 
omvårdnadsperspe
ktiv hur patienter 
med hjärtsvikt 
uppfattar sin 
sömnsituation. 

Kvalitativ. 20 patienter, 38-85 år. Intervju. Fenomenogra
fisk ansats. 

Patienternas sömn 
påverkades av deras 
dagliga aktivitet, 
sjukdomen och 
hjärtsymtom. 
Sömnstörningar ledde till 
utmattning, håglöshet, 
koncentrationssvårighete
r och dåligt tålamod 

Franzén K et al.  
2007/Sverige 
 
Predictors for health 
related quality of life 
in persons 65 years or 
older with chronic 
heart failure 

Var att undersöka 
om ålder, kön, 
sjukdomsgrad och 
levnadsförhållande 
kan förutsäga 
livskvalitet hos 
personer >65 med 
kronisk hjärtsvikt. 

Kvantitativ. 
 

357 patienter >65 år Enkät. LHFQ 
SF-12 

Den självupplevda 
sjukdomsgraden var 
starkt associerad med 
hälsorelaterad 
livskvalitet men även 
ålder kön, diabetes och 
andningssjukdomar var 
associerade med några 
av dimensionerna vid 
livskvalitet. 

Granger, B, B. et al. 
2006/USA 
 
Caring fore patients 
with chronic heart 
failure: The trajectory 
model 

Var att undersöka 
luckor i vår 
förståelse av 
patienters 
upplevelse av 
hjärtsvikts samt 
beskriva 
användandet av en 

Kvalitativ Patienter med hjärtsvikt. Fysiologisk data 
av patienters 
upplevelser. 

? Teorimodellen 
”Trajectoty” 
representerar de många 
olika förändringar över 
tid hos kroniskt sjuka 
människor. Patienter 
behöver en kontinuitet i 
vårdandet av personal. 

 



teorimodell 
(Trajectory model) 
för kronisk 
sjukdom för att 
bygga en bro 
mellan dessa 
luckor. 

Från patienters 
perspektiv betonar 
omvårdnad patientens 
egna idéer, känslor och 
val angående sjukdomen. 

Heo, S. et al. 
2007/USA 
 
Genders differences in 
the effects of physical 
and emotional 
symptoms on health-
related quality of life 
in patients with heart 
failure. 

Att avgöra 
könsskillnader i 
effekter av fysiska 
och emotionella 
symtom gällande 
livskvalitet.  
 

Kvantitativ 98 patienter, 51 män och 47 
kvinnor. 

Enkät Chi-square 
test. Mann-
Whitney U- 
test. LHFQ. 

Inga könsskillnader i 
fysiska och emotionella 
symtom eller livskvalitet. 
Skillnader fanns i de 
olika variablerna. 
 

Holst, M. et al. 
2006/Sverige 
 
Telephone follow-up 
of self-care behaviour 
after a single session 
education of patiens 
with heart failure in 
primary health care. 

Var att beskriva 
egenvård speciellt 
beträffande daglig 
självvägning, salt 
och 
vätskeretentioner 
hos patienter med 
hjärtsvikt i 
primärvården. 
Samt beskriva 
könsskillnader 
beträffande 
egenvård. Och om 
egenvård var 
associerat till 
hälsorelaterad 
livskvalitet. Under 
12 månader. 

Kvantitativ. 60 patienter. Enkät Wilcoxon 
Match pair 
test och 
Spearmens 
rank 
correlation 
test. EQ-5D. 
EHFScBS. 

Interventionen hade 
ingen effekt på 
livskvalitet. Inga 
signifikanta samband 
hittades mellan 
livskvalitet och 
egenvårdsbeteende. Inga 
signifikanta 
könsskillnader hittades. 

Jaarsma, T et. Al, 
2000, Nederländerna 
och USA. 

Att fastställa 
effekten av 
ingripande från 

Kvantitativ. 179 patienter, >50 år. 58 % 
män och 42 %. 

Enkät Chi-square 
test. Students 
t-test.  

Egenvårdförmågan 
förändrades inte i 
undersökningsgruppen 

 



 
Self-Care and quality 
of life in patients with 
advanced heart failure: 
The effect of a 
supportive educational 
intervention 

sjuksköterskors 
hjälp med support 
och utbildning när 
det gäller 
egenvårdsförmåga, 
beteende och 
livskvalitet hos 
hjärtsviktspatienter. 

men egenvårdsbeteendet 
i undersökningsgruppen 
var högre än i 
kontrollgruppen. 
Effekten av supporten i 
utbildning när det gäller 
livskvalitet var 
begränsad men det var en 
förbättring efter 
sjukhusvistelsen vid de 
tre dimensionerna. 

Kutzleb et al 
2006/USA.  
 
The impact of nurse-
directed patient 
education on quality of 
life and functional 
capacity in people 
with heart failure. 

Att utvärdera 
inverkan av 
sjuksköterskeledd 
patientutbildning, 
som var fokuserad 
på 
livsstilsförändringa
r, daglig 
viktkontroll, kost 
och 
medicineringsfören
ligheten för att 
förbättra 
livskvaliteten och 
den funktionella 
kapaciteten hos 
människor med 
hjärtsvikt. 

Kvalitativ. 23 hjärtsviktspatienter. Intervjuer. ANOVA Direkt sjuksköterskeledd 
patientutbildning var 
effektiv för att förbättra 
livskvaliteten. En 
sjuksköterskeledd 
behandlingsstrategi 
förbättrar patientens roll 
vid symtomkontroll och 
egenvård. 

Mejhert, M et. al 
2003/Sverige 
 
Limitade long term 
effects of a 
management 
programme for heart 
failure 

Att ge råd till och 
utbilda patienter 
om hjärtsvikt och 
att optimera 
medicinsk 
behandling. 

Kvantitativ. Hjärtsviktspatienter klass II-
IV >60, 208 st. 

Enkät Students t-
test. Kaplan 
Meier method 
and long rank 
test för att se 
skillnader i 
överlevnad. 

Patientens vetskap om att 
tidigt upptäcka symtom 
och förhindra försämring 
ledde till en förbättrad 
livskvalitet efter att ha 
följt programmet. 
Kvinnor upplevde en 
högre livskvalitet både 
före, under och efter 

 



studien. 
Mårtensson, J et al. 
1998/Sverige 
 
Female patients with 
congestive heart 
failure: how they 
conceive their life 
situation 

Var att fokusera på 
hur kvinnor med 
hjärtsvikt upplever 
sin livssituation. 

Kvalitativ. 12 kvinnor, 65-83 år, med 
hjärtsvikt. NYHA II-IV. 

Intervju ? Kvinnorna var mer 
oroliga för sin situation i 
det dagliga livet. 
Omgivningen visade en 
brist på förståelse, 
patienterna kände sig 
övergivna i miljön 
omkring dem. Fysiskt 
kände de en större 
trötthet och socialt att de 
inte kunde ge de stöd 
som de brukar kunna till 
sin omgivning. Kände en 
oro i sin livssituation och 
osäkerhet i sig själva och 
till dem runtomkring. 
Kände en 
värdelöshetskänsla om 
deras egna kapacitet och 
som en börda för dem 
runtomkring.  

Mårtensson, J et. al. 
2005/Sverige 
 
Patients with heart 
failure in primary 
health care: effects of 
a nurse-led 
intervention on health-
related quality of life 
and depression. 
 

Att fastställa 
effekten av 
sjuksköterskelett 
ingripande där 
syftet är att 
förbättra 
egenvården hos 
patienter med 
hjärtsvikt i 
primärvården. 
Samt se effekter av 
livskvalitet, 
depression och 
könsskillnader. 
Under 12 månader.  
 

Kvantitativ.  
 

153 patienter. klass II-IV 
medelålder 79 år 
 

Enkät SF-36. Students t-
test. Chi-
square. 
Mann-
Whitney U-
test. 
Wilcoxon 
matched 
paires test. 
SF-36.  
 

Det var signifikant färre 
fysiska problem i dagliga 
livet hos 
interventionsgruppen 
efter tre månader. 
Generellt sätt så 
upplevde männen sämre 
hälsa.  I 
interventionsgruppen 
visade SF-36 att 
patienterna upplevde 
högre livskvalitet efter 
tolv månader jämfört vid 
tre månader, depression 
mättes också och även 
den visade ett bättre 

 



resultat främst hos 
kvinnor. 
 

Smith, CE et al  
2005/USA 
 
Testing videotape 
education for heart 
failure 

Videobands 
inverkan för att 
förbättra egenvård 
hos 
hjärtsviktspatienter. 

Kvantitativ.  10 patienter som nyligen fått 
diagnosen hjärtsvikt. 60 % 
män och 40 % kvinnor. 
Medelålder 67 år 

Enkät ? En relevant förbättrad 
klinisk förbättring inom 
kunskap av hjärtsvikt 
och en förbättrad eller 
bibehållande hälsa vad 
gäller hjärtsviktsstatus. 

Strömberg, A. et al. 
2006/Sverige 
 
Computer-based 
education for patietns 
with chronic heart 
failure. A randomised, 
controlled, multicenter 
trail of the effects on 
knowledge, 
compliance and 
quality of life. 

Var att utvärdera 
effekten av ensam-
session, interaktiv 
databaserad 
utbildningsprogram 
om vetskap, 
föreninghet och 
livskvalitet hos 
patienter med 
hjärtsvikt med 
betoning på 
könsskillnader 

Kvantitativ. 154 patienter med en 
medelålder på 70 år.  
Delades slumpmässigt in i 
två grupper. Den ena fick 
standardutbildnig och den 
andra standardutbildning 
med extra databaserad 
utbildning. 

Enkät Chitest. 
Mann-
Whitney U-
test. T-
test.Wilcoxon
. 

Vetskapen hade ökat i 
båda grupperna efter en 
månad med en trend som 
visade högre vetskap i 
den grupp som fick 
datautbildning. Den 
ökade vetskapen var 
signifikant högre i 
datagruppen efter sex 
månader. Inga skillnader 
hittades mellan de två 
grupperna beträffande 
den tillmötesgående 
behandlingen och 
egenvård eller 
livskvalitet. Kvinnorna 
hade signifikant lägre 
livskvalitet och den 
förbättrades inte efter sex 
månader som männens 
gjorde. 

Strömberg, A et. al. 
2002/Sverige 
 
Interactive education 
on CD-ROM - a new 
tool in the education of 

Att undersöka och 
utvärdera om ett 
databaserat 
program för 
patienter med 
hjärtsvikt var 
användarvänligt, 

Kvantitativ. 42 patienter mellan 52 och 
92 år. 18 kvinnor 24 män. 
NYHA II och III. 

Enkätstudie. Deskriptiv 
analys. 

Patienterna var nöjda 
med databaserade 
programmet och 
uppskattade att 
programmet var 
interaktivt, flexibelt och 

 



heart failure patients. kunde användas av 
äldre patienter och 
gav tillräckligt med 
information. 

innehåll självtest. 

Vavuoranakis, I. et al.  
2003/Grekland 
 
Effect of homebased 
intervention on 
hospital readmission 
and quality of life in 
middle-aged patients 
with severe cognestive 
heart failure: a 12-
moth follow up study. 
 

Var att genom 
utökat stöd 
undersöka om man 
kunde minska 
återinläggningarna 
på sjukhus och öka 
livskvaliteten hos 
medelålders 
patienter. 

Kvantitativ. 33 patienter mellan 50-75 år 
med diagnos hjärtsvikt klass 
III och IV. 29 av dessa var 
män, 4 kvinnor. 

Enkät. Wilcoxon 
paired test. T-
test. 

Intensiv hemvård av 
medelålders patienter 
med svår hjärtsvikt 
resulterade i förbättrad 
livskvalitet och minskade 
sjukhusinläggningar. 

 

 


