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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att enligt vetenskapliga studier, publicerade mellan år 

2002 och 2007, beskriva omvårdnad av patienter med kronisk hjärtsvikt. Metoden som 

användes var en litteraturstudie med beskrivande design. Information hämtades från 

databaserna Medline, Academic Search Elite och Cochrane Library, samt ur Vård i Nordens 

webbarkiv. Sökorden som användes var ”chronic heart failure” och ”nursing”. Totalt 

inkluderades 22 studier i denna litteraturstudie. Ur studierna kunde fem inriktningar inom 

omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt identifieras. Dessa var omvårdnad genom 

patientutbildning, telefonrådgivning, fysisk träning, hemsjukvård och hjärtsviktsmottagning. 

Resultatet visade på ett positivt samband mellan fysisk träning och ökad livskvalitet hos 

patienter med hjärtsvikt i samtliga studier som undersökte dessa två variabler. Majoriteten av 

studierna som undersökte effekten av telefonrådgivning till patienter med hjärtsvikt fann att 

antalet inläggningar på sjukhus hade minskat efter att patienterna under en period fått 

telefonrådgivning. I de studier som granskats låg fokus till stor del på att stärka patienternas 

egenvård. Två inriktningar inom omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt utmärkte sig som 

de mest effektiva metoderna. Dessa var fysisk träning och telefonrådgivning. 

 

Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, omvårdnad, omvårdnadsforskning



Abstract 

The aim of this literature study was to describe the care of patients with chronic heart failure 

according to scientific studies published between the years 2002 and 2007. A descriptive 

design was used. Information was gathered from the following databases: Medline, Academic 

Search Elite and Cochrane Library. Vård i Norden webb archive was also used for collecting 

articles. Keywords used in the search were “chronic heart failure” and “nursing”. A total of 22 

articles were included in this study. The articles in this study showed five different themes in 

the care of patients with heart failure, these were: patient education, telephone care, physical 

exercise, home-based care and heart failure clinics. The result showed a positive correlation 

between physical exercise and quality of life, this was found in every article covering these 

two variables. Most studies concerning telephone care found that the number of hospital 

readmissions decreased after an intervention based on telephone care. In the included studies 

a lot of focus was on strengthening patient’s ability to self care. In this study physical exercise 

and telephone care were the most effective methods of care for patients with heart failure.  

 

Keywords: Chronic heart failure, care, nursing, nursing research.
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Introduktion 

 

Omvårdnadsforskning och omvårdnadsteori  

Dagens sjuksköterskor möts av krav på att genomföra, utvärdera och utveckla omvårdnad 

baserad på ny kunskap. Denna nya kunskap framkommer genom omvårdnadsforskning, vilket 

är forskning med syfte att få fram ny kunskap om frågor som är relevanta för 

omvårdnadsarbetet. Idag förväntas sjuksköterskor vara forskningskonsumenter, men även i 

större utsträckning producera egen forskning (Polit & Beck, 2004).  

 

Utifrån empirisk omvårdnadsforskning bildas omvårdnadsteorier som skildrar olika 

omvårdnadsfenomen (Kristoffersen-Jahren, Nortvedt & Skaug, 2005). Joyce Travelbee 

utformade en omvårdnadsteori som publicerades år 1966. Teorin bygger på att alla människor 

är unika och tar ett starkt avstånd till generaliseringar. En viktig komponent i Travelbees teori 

är lidandet. Lidande ses som något naturligt i livet och är kopplat till något som individen 

anser vara av betydelse i sitt liv. För sjuksköterskan är det viktigt att rikta in sig på individens 

egna upplevelser av sjukdom och lidande och inte på diagnoser och andras bedömningar. 

Människor behöver ofta hjälp med att hitta mening i livet och detta är enligt Travelbees teori 

det viktigaste syftet med omvårdnad. Omvårdnad definieras som ett mellanmänskligt förlopp 

där sjuksköterskan eller annan omvårdnadspersonal hjälper en individ eller flera individer att 

förebygga och hantera upplevelser av sjukdom och lidande, samt att finna en mening i dessa 

upplevelser (Kirkevold, 2000).  

 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en sjukdom som innebär att hjärtats förmåga att pumpa ut blod till kroppen är 

nedsatt. En vanlig orsak till att hjärtsvikt uppkommer är långvarig överbelastning av hjärtat, 

exempelvis vid hypertoni eller klaffstenos. En annan vanlig orsak till hjärtsvikt är 

hjärtmuskelskada orsakat av exempelvis hjärtinfarkt (Rydén & Malmquist, 2007). Hjärtsvikt 

kan vara i ett akut eller ett kroniskt skede. Det akuta skedet kan inträffa i samband med en 

hjärtinfarkt, då hjärtat inte orkar pumpa ut blod till kretsloppen. I det kroniska skedet är 

blodcirkulationen konstant nedsatt. Detta skede innefattar perioder av stabilitet, dessa kan 

dock hastigt avbrytas av plötsliga försämringar (Nordgren, 2008).   
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Hjärtsvikt är idag ett av de vanligaste allvarliga tillstånden inom sjukvården. Uppskattningsvis 

har 2-3% av Sveriges befolkning hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 2007). Enligt en studie 

(Banko, 2001) är förekomsten av hjärtsvikt svår att bedöma eftersom en entydig definition 

saknas. Hjärtsvikt funktionsklassificeras ofta enligt New York Heart Association (NYHA). 

Denna klassificering är indelad i fyra nivåer, se tabell 1 (Strömberg, 2005).  

 

Tabell 1. Förklaring av NYHA klassificering.  

Funktionsklass Innebörd 

NYHA I Nedsatt hjärtfunktion utan symtom. 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk ansträngning 

av mer än måttlig grad. 

NYHA III Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk 

aktivitet, allt ifrån gång i lätt motlut till av- och påklädning. Klass III klarar 

av att gå mer än 200 meter på plan mark utan besvär. 

NYHA IV Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet i vila. Ökade symtom vid 

minsta ansträngning. Patienten är ofta sängbunden.  

     

Enligt Davis, Hobbs & Lip (2000) är sannolikheten stor att antalet patienter med hjärtsvikt 

ökar i framtiden. Orsaken till detta är en ökad livslängd hos befolkningen samt medicinska 

framsteg som resulterat i att fler patienter överlever akuta hjärtinfarkter, vilket leder till att fler 

lever med nedsatt hjärtfunktion. 

 

Patienter med hjärtsvikt lider ofta av olika grader av trötthet och nedsatt allmäntillstånd. 

Andfåddhet, svullna anklar eller ben och dålig aptit är andra problem. När sjukdomen 

förvärras kan det bli svårt att klara av måttlig fysisk aktivitet. Dödligheten i hjärtsvikt har 

minskat tack vare ökade medicinska kunskaper och förbättrade behandlingsmetoder. 

Dödligheten hos hjärtsviktspatienter med lättare hjärtsvikt (NYHA II) är ca 5% per år, vid 

svårare hjärtsvikt (NYHA IV) går 40-50% bort per år. Prognosen är bättre om sjukdomen 

hittas i ett tidigt stadie. (Ekberg, m.fl. 2007) 

 

De vanligaste identifierade orsakerna till försämrat allmäntillstånd innan sjukhusinläggning 

hos patienter med hjärtsvikt är enligt en studie (Chin & Goldman, 1997), akuta bröstsmärtor, 

infektion i luftvägarna och hypertoni.  
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Att ha nedsatt rörelseförmåga, p.g.a hjärtsvikt, är enligt en studie (Selman, m.fl. 2007) den 

största bidragande faktorn till att patienter tappar livslusten. Yngre patienter fokuserar på 

hoppet om att kunna leva med kontrollerade symtom, medan äldre accepterar symtomen och 

förbereder sig på att livet närmar sig slutet.  

 

I tidigare gjorda studier har effekten av fysisk träning för patienter med kronisk hjärtsvikt 

undersökts. Enligt Belardinelli, Georgiou, Cianci & Purcaro (1999) förbättrar långvarig fysisk 

träning i kombination med medicinering den funktionella förmågan hos patienter med kronisk 

hjärtsvikt. En förbättrad funktionell förmåga leder till ett minskat antal sjukhusinläggningar 

och dödsfall. Specchia, Servi, Scire, Assandri, Berzuini, Angoli m.fl. (1996) menar att fysisk 

träning kan förlänga överlevnaden hos patienter med hjärtsvikt som beror på nedsatt funktion 

i vänster ventrikel. Ytterligare studier behöver genomföras för att säkert kunna bedöma 

effekterna av träning vid hjärtsvikt (SBU, 2002). 

 

Patienter med hjärtsvikt har ofta otillräcklig tillgång till sjukvårdspersonal. Patienterna har få 

återbesök och är dåliga på att hantera sin medicinering. Från en patients synvinkel består 

sjukdomen av en ond cirkel av förvärrande symtom, akut försämrat allmäntillstånd, 

sjukhusinläggning, stabilisering av tillståndet och utskrivning (Grange, 2005).  

 

Problematisering 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN 2007, s. 5) står det ”Sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom livslångt lärande behålla sin 

yrkeskompetens.” Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

beskriver att sjuksköterskan ska söka, analysera, kritiskt granska och införa ny kunskap inom 

omvårdnaden. Detta för att bedriva omvårdnad baserat på ny vetenskap och beprövade 

erfarenheter (Socialstyrelsen, 2005).  De flesta sjuksköterskor och undersköterskor möter i sitt 

arbete patienter med hjärtsvikt eftersom det är ett vanligt sjukdomstillstånd. Att hålla sig 

uppdaterad med den senaste omvårdnadsforskningen är svårt och tidskrävande, då detta 

kräver att ett stort antal studier behöver granskas och värderas. En litteraturstudie om 

omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt kan vara till hjälp för vårdpersonal som vill få en 

överblick av ämnet. Det finns få litteraturstudier gjorda som övergripande sammanfattar 

evidensbaserad omvårdnad av patienter med hjärtsvikt.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att enligt vetenskapliga studier, publicerade mellan år 

2002 och 2007, beskriva omvårdnad av patienter med kronisk hjärtsvikt 

 

Metod 

Design 

Denna litteraturstudie hade en beskrivande design (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urval 

Tabell 2: Databaser, sökord, utfall och valda studier.  

Databas Sökord Utfall Valda studier 

Medline 

 

 

Chronic heart 

failure AND 

Nursing 

30 8 

Academic 

Search Elite 

 

Chronic heart 

failure AND 

Nursing 

93 3 

Cochrane  

Library 

 

Chronic heart 

failure AND 

Nursing 

37 7 

Summa  160 18 

 

I tabell 2 beskrivs utfallet av sökningar gjorda i databaserna Medline, Academic Search Elite 

och Cochrane Library. I sökningarnas avgränsningar valdes icke empiriska studier bort. Med 

undantag för databasen Academic Search Elite där icke empiriska studier manuellt uteslöts. I 

databasen Medline gjordes även en sökning via related articles, denna sökning resulterade i att 

ytterligare tre studier valdes ut.  

 

Urvalskriterierna som har använts vid databassökningarna var att studierna ska vara 

publicerade inom år 2002 till 2007. Studierna ska vara gjorda på kvinnor och män. De ska 

vara skrivna på engelska eller svenska. Genom att läsa studiernas titel och abstract kunde flera 

studier uteslutas då de inte var relevanta för denna studies syfte. Studier som uteslöts var bl.a. 

de med en alltför medicinsk inriktning, de som inriktade sig mot andra sjukdomar och de som 
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inte var ur ett omvårdnadsperspektiv. Även ej empiriska studier uteslöts. På detta sätt 

reducerades utfallet på 160 studier till de 18 som inkluderats i denna litteraturstudie. En 

manuell sökning i Vård i Nordens webbarkiv på sökordet ”Hjärtsvikt” genomfördes och 

resulterade i fyra träffar varav en studie överensstämde med urvalskriterierna.  

 

Totalt blev 22 studier utvalda att inkluderas i denna litteraturstudie, 18 studier hämtades ur 

den initiala databassökningen, 3 hämtades genom en kompletterande sökning via related 

articles i Medline och ytterligare 1 studie hämtades ur Vård i nordens arkiv.   

 

Data analys 

Studierna lästes, diskuterades och sammanfattades av båda författarna. Data bearbetades 

enligt analys av textens innehåll (Forsberg & Wengström 2008). Data klassificeras 

systematiskt och stegvis för att identifiera teman och studierna delades sedan in i 

kategorigrupper. Målet med denna analys var att beskriva genomgående ämnen inom 

studierna.  

 

Författarna läste och granskade kritiskt de utvalda studierna. Därefter diskuterade författarna 

studiernas trovärdighet. Den största tyngden lades på granskningen av studiernas metod och 

resultat för att säkerställa att eventuella brister uppmärksammades och att bristerna inte 

påverkade resultatet i denna studie. Den kritiska granskningen gjordes enligt Polit & Beck 

(2004).  

 

Kvalitetsbedömning av studierna gjordes genom en checklista av Forsberg & Wengström 

(2008). Checklistan bestod av frågor gällande studiens syfte, design, metod, resultat, 

slutsatser, reliabilitet och validitet. Dessa frågor låg till grunden för bedömningen av 

studiernas kvalitet och vi gav en gradering på 1, 2 eller 3. 1 representerade hög kvalitet, 2 var 

medelkvalitet och 3 var låg kvalitet, se tabell 3 (Forsberg & Wengström 2008).  
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Tabell 3. Kriterier för kvalitetsvärdering. (Forsberg & Wengström 2008, s.124). 

Hög kvalitet                                         Medel kvalitet                                             Låg kvalitet 

       1                                                                 2                                                                3                   

Randomiserad kontrollerad studie:  

Större, väl genomförd multicenterstudie 

med tydlig beskrivning av studie 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Patientmaterialet är 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen.  

Randomiserad kontrollerad studie:  

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

interventioner, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfällig 

materialbeskrivning, stort bortfall av 

patienter.  

Kvasi-experimentell studie: 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

stort patientmaterial och adekvata 

statistiska metoder, reliabilitets- och 

validitetstestade instrument.  

 

Kvasi-experimentell studie: 

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och 

validitetstestade instrument. Tveksamma 

statistiska metoder.  

 

Icke-experimentell studie: 

Stort konsekutivt patientmaterial som är 

väl beskrivet. Lång uppföljning.  

Icke-experimentell studie: 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt 

beskrivet och analyserat med tveksamma 

statistiska metoder.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har i denna studie diskuterat forskningsetiska överväganden utifrån 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 1964) . Urvalet av studierna har gjorts objektivt och vikt 

har lagts på att urvalet ska vara en rättvis presentation av den senaste forskningen. Detta för 

att inte få ett vinklat eller orättvist presenterat resultat. Inga etiska brister har 

uppmärksammats och författarna ansåg att både syftet med arbetet och metoden med vilket 

det genomförts var etiskt försvarbart.  

 

Resultat 

I denna studie identifierade författarna fem inriktningar inom omvårdnaden av patienter med 

hjärtsvikt. Vissa studier kombinerade två inriktningar och blev därför inkluderade under två 
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teman. Inriktningarna var telefonrådgivning, fysisk träning, utbildning, hemsjukvård och 

hjärtsviktmottagning. I figur 1 presenteras antalet studier inom varje inriktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De valda studiernas inriktningar 

 

Valda artiklars metod och kvalitetsbedömning redovisas i tabell 4. Syfte och resultat från 

artiklarna redovisas i tabell 5. 

 

Tabell 4. Valda artiklars författare, publiceringsår, metod samt kvalitetsbedömning.  

 

År/land 

/författare 
Titel Design Undersökningsgrupp Dataanalys- 

metod 
Kvalitets- 

bedömning 
2005. 
Storbritannien. 
Austin, J., 
Williams, R., 
Ross, L., 
Moseley, L., & 
Hutchison, S. 

Randomised 
controlled trial 
of cardiac 
rehabilitation in 
elderly  patients 
with heart 
failure.   
 

Experimentell 
design. 

Bortfall på 25 
personer. 179 
patienter över 60 år 
med kronisk hjärtsvikt 
genomförde hela 
studien. 

T-test, Mann-
Whitney U-
test, Chi square 
test, Wilcoxon 
Signed Rank 
test. 

Grad 1 
Hög kvalitet 
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År/land 

/författare 
Titel Design Undersökningsgrupp Dataanalys- 

metod 
Kvalitets- 

bedömning 
2005. 
Argentina. 
Badra, R., 
Díaz, A., 
Facta, A., 
Farah, M., Nul, 
D., Ramos, S., 
m.fl. 

Randomised 
trial of telephone 
intervention in 
chronic heart 
failure: DIAL 
trial. 

Experimentell 
design. 

1518 patienter med  
kronisk hjärtsvikt. 

Log-rank test, 
Relative risks 
and risk 
reduction, Cox 
proportional 
hazards model 
with interaction 
terms, χ2 test, 
Oberoende t-
test. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2006. 
Storbritannien.  
Barnes, S., 
Gott, M., 
Payne, S., 
Seamark, D., 
Parker, C., 
Gariballa, S, 
m.fl. 

Communication 
in heart failure: 
perspectives 
from older 
people and 
primary care 
professionals. 
 

Kvalitativ. 
Beskrivande 
design. 

88 personer 
tillfrågades, 44 ville 
delta. Deltagarna 
bestod av patienter 
över 60 år med 
kronisk hjärtsvikt. 

Innehållsanalys Grad 1 
Hög kvalitet 

2003.  
USA. 
Benatar, D., 
Bondmass, M., 
Ghitelman, J., 
& Avitall, B. 

Outcomes of 
Chronic Heart 
Failure 
 

Experimentell 
design. 

216 patienter med 
kronisk hjärtsvikt. 

Shapiro-Wilks 
test, χ2 test, 
Mann Whitney 
test, Wilcoxon 
test. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2004.  
Storbritannien. 
Brodie, D., & 
Inoue, A. 

Motivational 
interviewing to 
promote 
physical activity 
for people with 
chronic heart 
failure. 

Experimentell 
design. 

Bortfall på 32 
personer. 60 patienter 
med kronisk hjärtsvikt 
genomförde hela 
studien. Alla deltagare 
var över 65 år. 

ANOVA, 
ANOVAS for 
repeated 
measures, 
Kruskal Wallis, 
χ2 test, 
Pearson’s 
correlation 
coefficient. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2007.   
USA. 
Eastwood, C., 
Travis, L., 
Morgenstern, 
T., & Donaho, 
E. 

Weight and 
symptom diary 
for self-
monitoring in 
heart failure 
Clinic Patients. 

Beskrivande 
retrospektiv 
design. 

124 patienter på en 
hjärtsviktsklinik, där 
70 personer skrev 
dagbok och 54 inte 
skrev dagbok. 

Beroende t-test Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2003.  
Sverige. 
Ehrenberg, A., 
Ehnfors, M., & 
Ekman, I. 

Older patients 
with chronic 
heart failure 
within Swedish 
community 
health care: a 
record review of 
nursing 
assessments and 
interventions. 

Beskrivande 
retrospektiv 
design. 

161 patienter över 65 
år med kronisk 
hjärtsvikt som fick 
vård från kommunen. 

Innehållsanalys Grad 1 
Hög kvalitet 
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År/land 

/författare 
Titel Design Undersökningsgrupp Dataanalys- 

metod 
Kvalitets- 

bedömning 
2006.  
Sverige.  
Forssell, A. & 
Boman, K. 

Erfarenheter av 
palliativ 
avancerad 
hemsjukvård för 
patienter med 
svår kronisk 
hjärtsvikt. 

Beskrivande 
retrospektiv 
design 

Vid basala studien 
ingick 43 deltagare. 
Vid den utvidgade 
studien, 180 dagar 
senare, kvarstod 26 
deltagare. Deltagarna 
bestod av patienter 
med kronisk 
hjärtsvikt, anslutna till 
avancerad 
hemsjukvård. 

Wilcoxon, 
Mann-Whitney 
test. 

Grad 1 
Hög kvalitet 

2006.  
Kina.  
Hui, E., Yang, 
H., Chan, L., 
Or, K., Lee, 
D., Cheuk, Y., 
& Woo, J. 

A community 
model of group 
rehabilitation for 
older patients 
with chronic 
heart failure: A 
pilot study 
 

Experimentell 
design. 

Bortfall på 5 personer. 
32 patienter över 60 år 
med kronisk hjärtsvikt 
genomförde hela 
studien. 

Wilcoxon’s 
signed rank 
test. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2006. 
Australien. 
Inglis, S., 
Pearson, S., 
Treen, S., 
Gallasch, T., 
Horowitz, J., 
& Stewart, S. 

Extending the 
horizon in 
chronic heart 
failure: Effects 
of 
multidiciplinary, 
homebased 
intervention 
relative to usual 
care 

Experimentell 
design. 

Bortfall på 33 
personer. 297 
patienter över 55 år  
med kronisk hjärtsvikt 
genomförde studien. 

Student t-test, 
Mann-Whitney 
test, Breslows 
test, Cox 
proportinal 
hazard model. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2002.   
USA.  
Kasper, E., 
Gerstenblith, 
G., Hefter, G., 
Van Anden, 
E., Brinker, J., 
Thiemann, D, 
m.fl. 

A randomized 
trial of the 
efficacy of 
multidisciplinary 
care in heart 
failure 
outpatients at 
high risk of 
hospital 
readmission. 

Prospektiv 
experimentell 
design 

200 patienter med 
kronisk hjärtsvikt. 20 
personer dog under 
studiens gång. 

Kaplan Meier 
method, t-test, 
Wilcoxon, 
Poisson model 
comparison. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2004.  
USA. 
Kimmelstiel, 
C., Levine, D., 
Perry, K., 
Patel, A., 
Sadaniantz, A., 
Gorham, N., 
m.fl. 

Randomized, 
controlled 
evaluation of 
short- and long-
term benefits of 
heart failure 
disease 
management 
within a diverse 
provider 
network: the 
SPAN-CHF trial  
 

Experimentell 
design. 

200 patienter med 
kronisk hjärtsvikt från 
sex olika sjukhus i 
USA. 

χ2 testing,  χ2 
test, students t 
test, Spearmans 
correlations 
test, Cox 
regressions 
test, Multipel 
logistic 
regression. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 



 10 

År/land 

/författare 
Titel Design Undersökningsgrupp Dataanalys- 

metod 
Kvalitets- 

bedömning 
2005.   
USA. 
Koelling, T., 
Johnson, M., 
Cody, R., & 
Aaronson, K. 

Discharge 
Education 
improves clincal 
outcomes in 
patients with 
chronic heart 
failure 
 

Experimentell 
design. 

250 deltagare 
tillfrågades och 223 
accepterade. 
Deltagarna bestod av 
patienter med kronisk 
hjärtsvikt. 

Wilcoxon rank-
sum test, Cox 
proportional-
hazards analys, 
χ2 test, student 
t test. 

Grad 1 
Hög kvalitet 

2004.  
USA.  
Riegel, B., & 
Carlson, B. 

Is individual 
peer support a 
promising 
intervention for 
persons with 
heart failure. 

Experimentell 
design. 

88 patienter med  
kronisk hjärtsvikt 
tillfrågades, varav 60 
genomförde hela 
studien. 

Repeated 
measures 
ANOVA 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2006.  
USA. 
Riegel, B., 
Carlson, B., 
Glaser, D., & 
Romero, T. 

Randomized 
Controlled trial 
of telephone 
case 
management in 
Hispanics of 
Mexican origin 
with heart 
failure 

Experimentell 
design. 

225 blev tillfrågade, 
135 ville delta. 
Deltagarna bestod av 
patienter med kronisk  
hjärtsvikt. 
Medelåldern var 70 
år. 

Repeated 
measures or 
mixed analysis 
of variance, 
Logistic 
regression 
analysis. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2004.  
USA. 
Sethares, K., & 
Elliott, K. 

The effect of a 
tailored message 
intervention on 
heart failure 
readmission 
rates, quality of 
life, and benifit 
and barrier in 
persons with 
heart failure. 

Experimentell 
design. 

Bortfall på 18 
personer. 70 patienter 
med kronisk hjärtsvikt 
genomförde hela 
studien. Medelåldern 
var 75 år. 

ANOVA test, 
Kruskal-Wallis 
test. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2007.  
USA. Shearer, 
N., Cisar, N., 
& Greenberg, 
E. 

A telephone-
delivered 
empowerment 
intervention 
with patients 
diagnosed with 
heart failure. 

Experimentell 
design. 

Bortfall på 3 personer. 
Studien genomfördes 
på 87 deltagare med 
kronisk hjärtsvikt. 

ANOVA Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2002. 
Australien. 
Stewart, S., & 
Horowitz, J. 

Home-based 
intervention in 
congestive heart 
failure: Long-
term 
implications on 
readmission and 
survival. 

Experimentell 
design. 

Bortfall på 33 
personer. 297 
patienter över 55 år  
med  kronisk 
hjärtsvikt genomförde 
studien. 

Student t-test, 
Mann-Whitney 
test.  

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2003.  
Sverige.  
Strömberg, A., 
Mårtensson, J., 
Fridlund, B., 
Levin, L-Å., 
Karlsson, J-E., 
& Dahlström, 
U. 

Nurse-led heart 
failure clinics 
improve survival 
and self-care 
behavior in 
patients with 
heart failure 
 

Prospektiv 
experimentell 
design 

Bortfall på 43 
personer. 63 patienter 
med kronisk hjärtsvikt 
från tre olika sjukhus 
genomförde hela 
studien. Medelåldern 
var 77 år.   

χ2 test, 
student’s t-test, 
Mann-Whitney 
U test, Kaplan-
Meier survival 
curves, Log-
rank test, Cox 
proportional-
hazards model. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 
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År/land 

/författare 
Titel Design Undersökningsgrupp Dataanalys- 

metod 
Kvalitets- 

bedömning 
2006.  
Sverige.  
Strömberg, A., 
Dahlström, U., 
& Fridlund, B. 

Computer-based 
education for 
patients with 
chronic heart 
failure. A 
randomised, 
controlled, 
multicentre trial 
of the effects on 
knowledge, 
compliance and 
quality of life. 

Prospektiv 
experimentell 
design. 

137 patienter med 
kronisk hjärtsvikt 
genomförde hela 
studien. Bortfall på 17 
personer. Medelåldern 
var 70 år och 29 % 
var kvinnor. 

χ2 test, Mann-
Whitney U test, 
T-test, 
Beroende t-test, 
Wilcoxon 
signed rank 
test. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2005. 
Storbritannien. 
Thompson, D., 
Roebuck, A., 
& Stewart, S. 

Effects of a 
nurse-led, clinic 
and home-based 
intervention on 
recurrent 
hospital use in 
chronic heart 
failure 

Experimentell 
design. 

119 personer blev 
tillfrågade, 106 
tackade ja till 
deltagande och dessa 
bestod av patienter 
med kronisk hjärtsvikt 
som rekryterades från 
två sjukhus. 

χ2 test, 
Student’s t-test, 
Mann-Whitney 
U test, Log-
rank test, 
Breslow test, 
Kaplan-Meier 
survival curves. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 

2006.  
Kina. 
Yu, D., Lee, 
D., Woo, J., & 
Hui, E. 

Non-
pharmacological 
interventions in 
older people 
with heart 
failure: Effects 
of exercise 
training and 
relaxation 
therapy. 

Kvasi-
experimentell. 

153 patienter med 
kronisk hjärtsvikt från 
ett sjukhus. Alla 
deltagare var över 60 
år. 

RMANOVA, 
RMANCOVA, 
Scheffe test,  
Box’s M test, 
Mauchly’s test. 

Grad 2 
Medel 
kvalitet 
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Tabell 5. Valda artiklars syfte och resultat. 

År/ 
Författare 

Syfte Resultat 

2005. 
Austin, J., Williams, R., Ross, L., 
Moseley, L & Hutchison, S. 

Syftet med studien är att avgöra om 
ett hjärtrehabilitationsprogram 
förbättrade fysisk funktion och 
hälsorelaterad livskvalitet hos äldre 
med hjärtsvikt samt om det bidrog 
till minskad sjukhusinläggning.  
 

Experimentgruppen fick en 
signifikant ökning på deras 6-
minuters gångtest efter 24 veckor. 
Kontrollgruppen sänkte sin 
medelvärde på gångtestet efter 24 
veckor.  
Hälsorelaterad livskvalitet 
förbättrades hos båda grupperna, 
men experimentgruppen visade en 
större förbättring.  
Experimentgruppen fick 
förbättringar i sin funktions 
klassificering i NYHA efter 8 och 
24 veckor. 45% i 
experimentgruppen förbättrade sin 
NYHA klass, medans bara 11% i 
kontrollgruppen förbättrade sin 
NYHA.  
Kontrollgruppen hade efter 24 
veckor 33 sjukhusinläggningar 
(187 dagar på sjukhus) medan 
experimentgruppen bara hade 11 
sjukhusinläggningar (41 dagar).  
 

2005. 
Badra, R., Díaz, A., Facta, A., 
Farah, M., Nul, D., Ramos, S., 
m.fl. 

Hypotes: En telefon intervention, 
utförd av speciellt tränade 
sjuksköterskor, kan minska 
sjukligheten och dödligheten hos 
patienter med hjärtsvikt jämfört 
med standard vård.  
 

De var fler i kontrollgruppen som 
blev inlagda på sjukhus för 
försämrad hjärtsvikt, jämfört med 
experimentgruppen. 235 personer i 
kontrollgruppen och 200 i 
experimentgruppen. Dödligheten 
hos de båda grupperna var likartad. 
Experimentgruppen hade högre 
livskvalitet än kontrollgruppen.  
 

2006. 
Barnes, S., Gott, M., Payne, S., 
Seamark, D., Parker, C & 
Gariballa. 

Att utforska attityder till 
kommunikation om diagnos, 
prognos och symptom i hjärtsvikt 
hos äldre människor och 
vårdpersonal inom primärvården. 

Ett vanligt problem som 
patienterna uppfattade var brist i 
kommunikationen, som t.ex. att få 
för lite information om sitt tillstånd 
eller att få komplex information 
som de ej förstod. Många patienter 
förstod lite om hjärtsvikt och sätt 
att hantera symptom. Få patienter 
hade haft en diskussion om 
prognosen med någon 
vårdpersonal, detta blev även 
konfirmerat av 
sjukvårdspersonalen som inte ville 
oroa patienten i onödan. Ordet 
hjärtsvikt undveks av 
sjukvårdspersonalen för att 
undvika oro, men detta skapade 
också mer förvirring hos 
patienterna. Sjukvårdspersonalen 
uttryckte ett utbildningsbehov med 
inriktning på kommunikation inom 
hjärtsvikt. 
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År/ 
Författare 

Syfte Resultat 

2003. 
Bentar, D., Bondmass, M., 
Ghitelman, J & Avitall, B. 

Syftet med denna studie var att 
jämföra resultatet hos patienter 
som fick telefonrådgivning jämfört 
emot de som fick hembesök av en 
sjuksköterska.  
 

Efter 3 månader hade patienter i 
telefonrådgivnings baserade 
gruppen färre inläggningar på 
sjukhus p.g.a. hjärtsvikt än 
hembesöks baserad gruppen, 13 
jämfört emot 24. Efter 6 månader 
hade telefonrådgivnings baserade 
gruppen fortfarande färre 
inläggningar, 38 vs 63. 

2004. 
Brodie, D & Inoue, A. 

Hypotes: Livsstils intervention, 
baserad övervägande på 
motiverande samtal, resulterar i 
högra grad av fysisk aktivitet efter 
5 månader jämfört med en mer 
traditionell träningsintervention. 

Gruppen som fick motiverande 
samtal och gruppen som fick 
motiverande samtal och träning 
ökade sin energiförbrukning 
(kcal/kg/dygn). 

2007. 
Eastwood, C., Travis, L., 
Morgenstern, T & Donaho, E. 

Hypotes i denna studie var:  
De som skriver dagbok får ökad 
kontakt med vårdgivarna, via mer 
telefonsamtal och fler besök på 
polikliniska kliniken.  
De som skriver dagbok får bättre 
värden (tex BNP, EF och NYHA) 
efter 6 månader.  
 

De som skrev dagbok hade till 35% 
mer telefonkontakt och 47% fler 
besök på kliniken än de som inte 
skrev dagbok.  
EF förbättrades hos de som skrev 
dagbok (från 27 till 29%), men ej 
hos dem som inte skrev dagbok. 
Båda grupperna förbättrade sin 
klassificering i NYHA samt 
förbättrade BNP-proverna.  
Det fanns ingen skillnad i antal 
inläggningar på sjukhus, däremot 
fanns en skillnad i att 
dagboksskrivarna spenderade 
kortare tid under sin 
sjukhusvistelse. 

2003. 
Ehrenberg, A., Ehnfors, M & 
Ekman, I. 

Att granska sjuksköterskors 
bedömning och interventioner för 
äldre patienter med hjärtsvikt inom 
det svenska kommunala hälso- och 
sjukvårdssystemet. 
 

Resultatet visade på brister i 
dokumentationen om bedömning 
av problem i samband med 
hjärtsvikt och åtgärder för patienter 
med hjärtsvikt. Dokumentationen 
visade också på dålig följsamhet 
till gällande riktlinjer för hjärtsvikt.  
Det var mycket sällan det fanns en 
vårdplan för dessa patienter och de 
flesta åtgärder som fanns 
dokumenterade var 
medicinutdelning. Det fanns 
mycket få anteckningar om 
information och undervisning till 
patienterna om hjärtsvikt. Endast 
12% av 161 journaler hittade man 
anteckningar om vikt.   
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År/ 
Författare 

Syfte Resultat 

2006. 
Forssell, A & Boman, K. 

Att undersöka diagnos och 
bakomliggande hjärtsjukdom hos 
patienter med hjärtsvikt anslutna 
till avancerad hemsjukvård, samt 
vilken medicinsk behandling 
patienterna hade vid det senaste 
dokumenterade vårdtillfället innan 
anslutningen. Dessutom var 
avsikten att undersöka behovet av 
förnyad inläggning och vårdtid på 
sjukhus hos de patienter som var 
anslutna till avancerad 
hemsjukvård. 

Ischemisk hjärtsjukdom var den 
dominerande bakomliggande 
orsaken till hjärtsvikt, som 
förekom hos 81% av patienterna. 
Följd av hypertoni, klaff fel och 
kardiomyopati.   
Antalet vårddygn minskade 
signifikant efter anslutningen till 
avancerad hemsjukvård, för både 
män och kvinnor.  
 

2006. 
Hui E,, Yang, H., Chan, L., Or, K., 
Lee, D & Yu, C, m.fl. 

Att utveckla och utvärdera en 
omvårdnadsmodell med betoning 
på träning och utbildning för 
patienter med hjärtsvikt.  
 

De fanns ökningar inom alla 
områden gällande livskvalitet för 
gruppen. Muskelstyrkan hade ökat 
hos deltagarna. Det fanns även en 
ökning i kunskap om hjärtsvikt.  
80% av deltagarna var villiga att 
prova liknande program igen och 
tyckte att gruppen underlättade 
förmågan att hantera sin kroniska 
sjukdom. 

2006. 
Inglis, S., Pearson, S., Treen, S., 
Gallasch, T., Horowitzand, J & 
Steward, S. 

Syftet med studien är att under en 
längre tid utvärdera effekten av ett 
hembaserat interventions program 
hos äldre patienter med kronisk 
hjärtsvikt, primärt sett till antalet 
oplanerade sjukhus inläggningar 
och dödsfall. 
 

Medianen för antalet månader som 
deltagarna i interventionsgruppen 
överlevde var 40 månader medan 
kontrollgruppen hade ett värde på 
22 månader. Interventionsgruppen 
hade färre antal dödsfall 77% mot 
kontrollgruppens 89%. 
Interventionsgruppen hade per 
patient 14,8 dagars sjukhusvistelse 
per år jämfört emot 
kontrollgruppens 23,0 dagar. 

2002. 
Kasper, E., Gerstenblith, G., 
Hefter, G., Anden, E., Brinker, J., 
Thiemann, D, m.fl. 

Att avgöra om ett poliklinisk 
multidisciplinellt program 
minskade antal 
sjukhusinläggningar och 
sjukligheten för patienter med 
kronisk hjärtsvikt. 
 

Antal dödsfall och antal 
sjukhusinläggningar visade inte på 
någon signifikant skillnad mellan 
grupperna. 
 Livskvalitet och följsamhet till 
diet var signifikant bättre hos 
experimentgruppen än hos 
kontrollgruppen. 

2004. 
Kimelstein, C., Levine, D., Perry, 
K., Ayan, K., Sadaniantz, P., 
Gorham, N, m.fl. 

Att undersöka den kort och 
långsiktiga effekten av ett 
interventionsprogram baserat på 
hembesök och telefonrådgivning 
hos patienter som nyligen varit 
inlagda på sjukhus p.g.a. hjärtsvikt. 
 

Interventionsgruppen hade under 
interventionsprogrammets 90 dagar 
färre antal inläggningar på sjukhus 
p.g.a. hjärtsvikt eller kardiologisk 
orsaker (t.ex. arytmier) per år. 0,55 
inläggningar för hjärtsvikt per år 
och patient jämfört emot 
kontrollgruppens 1,14. Antal dagar 
inlagda på sjukhus var också 
signifikant lägre hos 
interventionsgruppen. Det fanns 
dock ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 1 år, varken 
i antal dagar inlagda på sjukhus 
eller i tid fritt från 
sjukhusinläggning eller dödsfall.   
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År/ 
Författare 

Syfte Resultat 

2005. 
Koelling, T., Johnson, M., Cody, R 
& Aaronson, K. 

Att testa hypotesen att ett 
patientutskrivnings 
utbildningsprogram kan förbättra 
det kliniska resultatet hos patienter 
med kronisk hjärtsvikt. 
 

Hos kontrollgruppen hade 64% en 
inläggning på sjukhus eller ett 
dödsfall inom 180 dagar, 
motsvarande siffra hos 
interventionsgruppen var 47%. 
Tiden till första 
sjukhusinläggningen eller till 
dödsfall var också längre för 
interventionsgruppen. 

2004. 
Riegel, B & Carlson, B. 

Syftet med studien var att testa 
acceptansen och effektiviteten av 
individuellt mentorskap hos 
patienter med hjärtsvikt.  
 

Kunskap och självförtroende till 
egenvård ökade signifikant i 
interventionsgruppen efter 90 
dagar jämfört med 
kontrollgruppen, ingen ökad 
förbättring av socialtstöd märktes i 
någon av grupperna. Det fanns 
ingen skillnad mellan grupperna i 
förmågan att kommunicera med 
vårdpersonal eller i antalet 
återinläggningar på sjukhus. 

2006. Riegel, B., Carlson, B., 
Glaser, D & Romero, T 

Att undersöka effektiviteten av att 
använda telefonrådgivning jämfört 
med standard vård hos 
latinamerikaner med hjärtsvikt. 

Ingen statistisk signifikant skillnad 
i livskvalitet eller antal 
sjukhusinläggningar emellan 
kontroll och interventionsgruppen 
hittades. 

2004. 
Sethares, A & Elliott, K. 
 

Att mäta vilken effekt ett 
skräddarsytt 
patientutbildningsfrågeformulär 
har på antalet återinläggningar på 
sjukhus hos patienter med 
hjärtsvikt. 

Det fanns ingen signifikant 
skillnad i antalet inläggningar eller 
i livskvalitet mellan 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen.  

2007. 
Shearer, N., Cisar, N & Grennberg, 
A. 

Att undersöka effekten av ett 
telefonbaserat självstärkande 
program hos patienter med 
hjärtsvikt.  
 

Vid båda mättillfällena hittades 
inga signifikanta skillnader mellan 
kontrollgruppen och 
interventionsgruppen i fysisk och 
psykisk funktionell hälsa, grad av 
egenvård eller möjlighet till 
meningsfullt deltagande. 

2002. 
Stewart, S & Horowitz, J. 

Syftet med studien är att under en 
längre tid utvärdera effekten av ett 
hembaserat interventions program 
hos äldre patienter med kronisk 
hjärtsvikt, primärt sett till antalet 
oplanerade sjukhus inläggningar 
och dödsfall. 
 

Medelvärdet på antal vårdtillfällen 
per månad var för kontroll gruppen 
0,37 medan interventionsgruppen 
hade ett medelvärde på 0,21.  
Interventionsgruppen hade som 
medelvärde 15 månader mellan 
vårdtillfällen jämfört mot kontroll 
gruppens 11 månader. Under 
studiens gång avled 65% av 
patienterna i kontrollgruppen och 
56% i interventionsgruppen, 
median värdet för antal månaders 
överlevnad var i kontrollgruppen 
22 och i interventionsgruppen var 
medianvärdet 40 månader. 
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År/ 
Författare 

Syfte Resultat 

2003. 
Strömberg, A., Mårtensson, J., 
Fridlund, B., Levin, L-Å., 
Karlsson, J-E & Dahlström, U. 

Att 12 månader efter utskrivning 
från sjukhus utvärdera effekten av 
uppföljning på en hjärtsviktsklinik 
för patienter med hjärtsvikt, med 
inriktning på dödlighet, sjuklighet 
och egenvård.  
 

Antal inläggningar på sjukhus och 
Antal dagar på sjukhus var 3 
månader efter utskrivningen lägre i 
experimentgruppen än i 
kontrollgruppen. Efter 12 månader 
fanns dock ingen signifikant 
skillnad. 
3 månader efter starten hade 3 
patienter i experimentgruppen 
avlidit jämfört emot 13 patienter i 
kontrollgruppen. Den signifikanta 
skillnaden mellan antal dödsfall i 
grupperna återfanns fortfarande vid 
12 månader, då hade totalt 7 i 
experimentgruppen avlidit och 20 i 
kontrollgruppen. Risk för 
dödligheten efter 12 månader var 
13% i experimentgruppen och 37% 
i kontrollgruppen.  
Interventionsgruppen hade efter 
både 3 och 12 månader en högre 
kunskaps nivå angående egenvård 
än kontrollgruppen. 

2006. 
Strömberg, A., Dahlström, U & 
Fridlund, B. 

Att utvärdera effekten av ett 
databaserat utbildningsprogram om 
kunskap, följsamhet och 
livskvalitet hos patienter med 
hjärtsvikt med speciell betoning på 
könsskillnader.  
 

Interventionsgruppen hade efter 6 
månader en högre kunskapsnivå 
om hjärtsvikt än kontrollgruppen. 
De fanns inga statistiska 
signifikanta skillnader i följsamhet 
till medicineringen eller i 
livskvalitet mellan grupperna. 
Kvinnor hade lägre livskvalitet än 
män. 

2005. 
Thompson, D., Roebuck, A & 
Stewart, S. 

Att fastställa om ett kliniskt- och 
hembaserat interventionsprogram 
kan minska återkommande 
sjukhusinläggningar hos patienter 
med kronisk hjärtsvikt.  
 

Patienterna i kontrollgruppen hade 
ett större antal inläggningar på 
sjukhus än experimentgruppen 
(44% i kontrollgruppen och 22% i 
experimentgruppen). 
Experimentgruppen hade även 
färre antal dagar på sjukhus vid 
inläggningarna, 60-70% minskning 
i antalet dagar. De fanns ingen 
statistisk signifikant skillnad 
mellan grupperna gällande 
livskvalitet. 

2006. 
Yu, D., Lee, D., Wobb, J & Hui, E. 

Att undersöka effekten av 
avslappningsterapi och fysisk 
träning på psykologiska 
svårigheter/oro och 
sjukdomsspecifik livskvalitet bland 
äldre patienter med hjärtsvikt.  
 

Avslappningsträning gav störst 
effekt på psykologisk stress, 
framförallt på att minska 
depression. Alla grupper sänkte 
dock sin psykologiska stress, men 
avslappningsgruppen sänkte den 
mest.  
Fysisk träning gav störst effekt på 
fysiska symtom, som trötthet och 
dyspné. Dock visade alla grupper 
upp en ökning på sjukdomsspecifik 
livskvalitet. 
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Omvårdnad baserat på telefonrådgivning för patienter med hjärtsvikt. 

Telefonrådgivning innebar att en sjuksköterska ringde till deltagarna ungefär en gång i veckan 

och gav råd om egenvård. Sjuksköterskan samtalade också med patienten om dennes vikt, 

känningar av symptom och tecken på förvärrning av sjukdomstillståndet.  

Ett minskat antal sjukhusinläggningar efter en intervention baserat på telefonrådgivning 

påvisades i fem av studierna (Inglis m.fl. 2006, Kimelstein m.fl. 2004, Badra m.fl. 2005, 

Bentar m.fl. 2003 och Stewart & Horowitz. 2002). Dock fann två av studierna ingen 

signifikant skillnad i antalet sjukhusinläggningar (Riegel m.fl. 2006 & Kasper m.fl. 2002). 

Vad det gäller livskvalitet visade två studier (Kasper m.fl. 2002, Badra m.fl. 2005) på att 

telefonrådgivning hade en positiv effekt på livskvalitet för patienter med hjärtsvikt medan två 

studier (Riegel m.fl. 2006, Shearer m.fl. 2007) inte hittade någon signifikant förbättring i 

livskvalitet. 

 

Inglis m.fl. (2006) fann att telefonrådgivning under 6 månader ökade medianen för 

överlevnadslängden hos patienter med hjärtsvikt, experimentgruppen hade en 

överlevnadsmedian på 40 månader medan kontrollgruppens låg på 22 månader. 

Telefonrådgivningen bidrog även med att minska antalet sjukhusinläggningar för 

experimentgruppen.  Liknande resultat påträffades av Stewart & Horowitz (2002), de fann att 

telefonrådgivning minskade antalet vårdtillfällen per månad samt minskade antal dödsfall. 

 

Kimelstein m.fl. (2004) införde telefonrådgivning kontinuerligt under 90 dagar till patienter 

som nyligen blivit utskrivna från ett sjukhus där de vårdats för hjärtsvikt. Under dessa 90 

dagar hade experimentgruppen ett färre antal inläggningar på sjukhus jämfört med 

kontrollgruppen. Ingen statistisk signifikant skillnad mellan kontroll- och experimentgruppen 

gällande antal sjukhusinläggningar och dödsfall hittades nio månader efter interventionens 

slut. Badra m.fl. (2005) undersökte telefonrådgivningens effekt på patienter med hjärtsvikt 

under 16 månader, och även i denna studie hittades ett färre antal sjukhusinläggningar hos 

experimentgruppen.  

 

I en studie av Bentar m.fl. (2003) fick patienter med hjärtsvikt efter utskrivning från sjukhuset 

en övervakningsapparat med sig hem. Denna mätte blodtryck, puls, saturation och vikt. Dessa 

värden skickades till en server där en sjuksköterska kunde läsa av resultatet. Denna mätning 

utförde deltagarna dagligen och fick återkoppling via telefon från en sjuksköterska om 

värdena hamnade utanför referensvärdena. Dessa deltagares resultat jämfördes med en grupp 
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som fick nio eller fler hembesök av en sjuksköterska. Det visade sig att gruppen med 

övervakningsapparat och telefonrådgivning hade färre inläggningar på sjukhus under 

interventionens gång och tre månader efter interventionens slut jämfört med gruppen som fick 

hembesök.  

 

Riegel m.fl. (2006) och Kasper m.fl. (2002) undersökte telefonrådgivningens effekter hos 

patienter med hjärtsvikt och fann inga signifikanta skillnader i antal sjukhusinläggningar. 

Kasper m.fl. (2002) hittade heller inga signifikanta skillnader i antal dödsfall. 

 

Kasper m.fl. (2002) och Badra m.fl. (2005) fann båda att experimentgruppen hade högre 

livskvalitet än kontrollgruppen efter telefonrådgivningen. Kasper m.fl. (2002) påträffade även 

en förbättrad följsamhet till diet hos experimentgruppen till följd av telefonrådgivningen.   

Riegel m.fl. (2006) samt Shearer m.fl. (2007) hittade inga signifikanta skillnader i livskvalitet 

mellan kontroll- och experimentgruppen efter telefonrådgivningen.  

 

Omvårdnad baserat på utbildning för patienter med hjärtsvikt.  
 
Patientutbildning innebar i studierna att deltagarna fick undervisning om sjukdomen 

hjärtsvikt, egenvård, riskfaktorer och tecken på förvärrning av sjukdomstillståndet osv. Hur 

och var undervisningen genomfördes varierade i studierna. I de flesta fall gavs utbildningen 

av en specialutbildad sjuksköterska inom kardiologi.  

Utbildning minskade i två av studierna (Thompson m.fl. 2005, Koeling m.fl. 2005) antalet 

sjukhusinläggningar. Sethares m.fl. (2004) och Kasper m.fl. (2002) hittade inget samband 

mellan utbildning och minskat antal sjukhusinläggningar. I två studier (Strömberg m.fl. 2006, 

Hui m.fl. 2006) hade deltagarna efter genomförd utbildning en ökad kunskap om hjärtsvikt. 

Utbildning gav i tre av studierna (Hui m.fl. 2006, Austin m.fl. 2005, Kasper m.fl. 2002) en 

ökad livskvalitet, tre andra studier (Sethares m.fl. 2004, Thompson m.fl. 2005, Strömberg 

m.fl. 2006) hittade dock ingen signifikant skillnad i livskvalitet mellan experimentgruppen 

och kontrollgruppen.   

 
 
I en studie av Strömberg m.fl. (2006) fick en experimentgrupp vid ett tillfälle utbildning om 

hjärtsvikt via ett databaserat utbildningsprogram, sex månader efteråt hade 

experimentgruppen en högre kunskapsnivå om hjärtsvikt, jämfört med en kontrollgrupp. Hui 

m.fl. (2006) fann även att deras omvårdnadsmodell, som var inriktad på fysisk träning i 
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kombination med utbildning om hjärtsvikt, ökade experimentgruppens kunskaper om 

sjukdomen. 

 

Ehrenberg m.fl. (2003) påvisade i sin studie brister i dokumentation gällande information och 

undervisning till patienterna. En vårdplan fanns sällan dokumenterad för patienter med 

hjärtsvikt och dokumentationen visade även på dålig följsamhet till gällande riktlinjer för 

omvårdnad av hjärtsvikt. Barnes m.fl. (2006) fann att många patienter upplevde en brist i 

kommunikation med vårdpersonal, exempelvis gavs det för lite information om sjukdomen 

eller att informationen var alltför komplicerad för att förstå. Sjukvårdspersonalen ville inte 

skapa oro hos patienterna och var därför försiktiga med att ge för mycket information i 

sjukdomens tidiga stadie. Sjukvårdspersonalen uttryckte ett behov av att själva få mer 

utbildning i kommunikation för att bättre kunna informera patienter med hjärtsvikt om 

sjukdomen.   

 

Varken Sethares m.fl. (2004), Thompson m.fl. (2005) eller Strömberg m.fl. (2006) fann 

signifikanta förbättringar i livskvalitet efter utbildningsprogram. Strömberg m.fl. (2006) fann 

dock en signifikant skillnad gällande livskvalitet mellan kvinnor och män, där kvinnor hade 

lägre livskvalitet. Hui m.fl. (2006), Austin m.fl. (2005) och Kasper m.fl. (2002) undersökte 

effekten av ett omvårdnadsprogram till patienter med hjärtsvikt, där utbildning hade en stor 

del. De fann att livskvaliteten hade ökat i experimentgrupperna efter interventionen.  

 

I en studie av Thompson m.fl. (2005) fick en experimentgrupp utbildning via en 

hjärtsviktsklinik under sex månader. Under dessa sex månader blev 22 % i 

experimentgruppen inlagda på sjukhus, jämfört med 44 % i kontrollgruppen. 

Experimentgruppen hade även färre antal dagar på sjukhus vid inläggningarna. Koeling m.fl. 

(2005) gav en experimentgrupp en timmes undervisning ledd av en sjuksköterska innan 

utskrivning från sjukhuset. Experimentgruppen hade efter 180 dagar färre 

sjukhusinläggningar eller dödsfall än kontrollgruppen, även tiden till insjuknande var lägre i 

experimentgruppen. Sethares m.fl. (2004) och Kasper m.fl. (2002) fann ingen signifikant 

skillnad i antal sjukhusinläggningar efter att deltagarna genomgått en intervention med 

inriktning på patientutbildning. 

 

Riegel & Carlson (2004) införde ett individuellt mentorskap till patienter med hjärtsvikt där 

deltagarna i experimentgruppen fick en mentor som också hade hjärtsvikt. Mentorerna fick 
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innan studiens start utbildning om hjärtsvikt samt sätt att ge stöd. Efter 90 dagars mentorskap 

hade experimentgruppen fått en ökad kunskap om hjärtsvikt och en ökad förmåga till 

egenvård. Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad emellan kontroll- och 

experimentgruppen i antal inläggningar på sjukhus. 

 

Omvårdnad genom hjärtsviktsmottagning för patienter med hjärtsvikt. 

Via en hjärtsviktsmottagning fick patienterna uppföljning och omvårdnad efter utskrivning 

från sjukhus. Deltagarna träffade en sjuksköterska på mottagningen och fick där genomgå en 

kroppsundersökning och en statusbedömning gjordes. Patienterna fick även utbildning i 

egenvård och råd om livsstilsförändringar. Läkare fanns till hands för bedömningar, ändringar 

av medicin och konsultation.  

Ett minskat antal sjukhusinläggningar efter uppföljning och omvårdnad på 

hjärtsviktsmottagning hittades i två av studierna (Strömberg m.fl. 2003, Thompson m.fl. 

2005). Kasper m.fl. (2002) och Eastwood m.fl. (2007) fann emellertid inget sådant samband.  

 

I en studie av Strömberg m.fl.(2003) undersöktes effekten av en uppföljningstid på en 

hjärtsviktsmottagning för patienter med hjärtsvikt som nyligt blivit utskrivna från sjukhus. 

Resultatet blev att experimentgruppen efter 12 månader hade färre inläggningar på sjukhus 

och färre dödsfall jämfört med kontrollgruppen. Detta resultat styrks av Thompson m.fl. 

(2005) som fick liknande resultat. Kasper m.fl. (2002) fann dock inga signifikanta skillnader i 

antal inläggningar eller dödsfall. 

 

I en studie av Eastwood m.fl. (2007) testades effekten av dagboksskrivande hos patienter med 

hjärtsvikt. Deltagarna var anslutna till en hjärtsviktsmottagning där de fick utbildning samt 

blev instruerade att föra dagbok. I dagboken skrev deltagarna vitala parametrar, som t.ex. vikt 

och blodtryck, och symptom som t.ex. trötthet, smärta och svullnad. Deltagarna som förde 

dagbok hade mer telefonkontakt med vårdpersonal och fler besök på hjärtsviktskliniken än 

kontrollgruppen. Ejektionsfraktionen förbättrades för dem som skrev dagbok. Studien visade 

inte på någon skillnad i antal inläggningar på sjukhus mellan kontroll- och 

experimentgruppen, men experimentgruppen hade färre antal dagar inlagda på sjukhus.    
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Omvårdnad baserat på fysisk träning för patienter med hjärtsvikt 
 
Fysisk träning innebar att deltagarna, ungefär tre gånger i veckan, skulle utföra 

styrkeövningar och konditionsträning. I vissa studier genomfördes träningen i grupp medan 

deltagarna i andra studier tränade på egen hand.   

Fysisk träning gav en ökad livskvalitet i tre av studierna (Austin m.fl. 2005, Hui m.fl. 2006, 

Yu m.fl. 2005). Fysisk träning gav även förbättrad ork (Austin m.fl. 2005), lindring av fysiska 

symtom (Yu m.fl. 2005) och ökad muskelstyrka (Hui m.fl. 2006).  

 
Hui m.fl. (2006) testade en omvårdnadsmodell med betoning på fysisk träning och utbildning 

hos patienter med hjärtsvikt. Deltagarna i experimentgruppen följde ett träningsprogram under 

12 veckor. Denna omvårdnadsmodell ökade livskvaliteten hos experimentgruppen. Austin 

m.fl. (2005) och Yu m.fl. (2005) hittade i deras studier samma koppling mellan fysisk träning 

och ökad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. Yu m.fl. (2005) fann även att 

avslappningsträning var ett effektivt sätt att minska psykologisk stress som t.ex. depression. 

 

Enligt Austin m.fl. (2005) resulterade ett hjärtrehabiliteringsprogram, baserat på fysisk träning 

och utbildning, i ökad fysisk ork och gav en förbättrad NYHA klassificering. I 

experimentgruppen fick 45 % av deltagarna en förbättrad NYHA klassificering, jämfört med 

11 % i kontrollgruppen som fick standardiserad vård. Antalet dagar inlagda på sjukhus var 

lägre hos experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen, sammanlagt 187 dagar för 

kontrollgruppen och 41 dagar för experimentgruppen.  

Yu m.fl. (2005) fann att fysisk träning under 12 veckor minskade trötthet och dyspné hos 

patienter med kronisk hjärtsvikt. Motiverande samtal har i en studie visats sig öka fysisk 

aktivitet (Brodie m.fl. 2004). 

 

Omvårdnad genom hemsjukvård för patienter med hjärtsvikt 

Forsell & Boman (2006) undersökte effekten av avancerad palliativ hemsjukvård för patienter 

med hjärtsvikt. Patienterna fick hembesök av ett team bestående av sjuksköterskor, läkare, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Studiens resultat visade att antalet vårddygn på sjukhus 

för patienterna hade minskat efter anslutningen till hemsjukvården.  
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

I denna studie identifierades fem inriktningar inom omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt 

av författarna. Dessa var patientutbildning, telefonrådgivning, fysisk träning, hemsjukvård 

och hjärtsviktsmottagning.  

Resultatet visade på ett positivt samband mellan fysisk träning och ökad livskvalitet hos 

patienter med hjärtsvikt i samtliga studier som undersökte dessa två variabler. Majoriteten av 

studierna som undersökte effekten av telefonrådgivning till patienter med hjärtsvikt fann att 

antalet inläggningar på sjukhus hade minskat efter att patienterna under en period fått 

telefonrådgivning. Telefonrådgivningens effekt på livskvalitet var motstridande där två 

studier fann att livskvaliteten hade ökat medan två andra inte hittade denna koppling.  

Utbildning inom hjärtsvikt kunde öka livskvaliteten och sänka antalet inläggningar på sjukhus 

för patienter med hjärtsvikt. Samtliga studier hittade dock inte detta samband. Uppföljning via 

en hjärtsviktsmottagning kunde ha effekten av att sänka antalet sjukhusinläggningar, även här 

fanns dock motsägande resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att fysisk träning har goda effekter hos patienter 

med hjärtsvikt, framförallt på deras livskvalitet men även att den fysiska orken blev bättre och 

fysiska symtom kunde lindras (Austin m.fl. 2005, Hui m.fl. 2006, Yu m.fl. 2005). Goda 

effekter av fysisk träning hos patienter med hjärtsvikt bekräftas även i andra studier 

(Belardinelli m.fl. 1999 & Specchia m.fl. 1996). Den största orsaken till att patienter med 

hjärtsvikt mister livslusten är att ha nedsatt rörelseförmåga (Selman m.fl. 2007). Att ha 

nedsatt rörelseförmåga kan ses som en kroppslig förlust. Travelbees omvårdnadsteori menar 

att lidande orsakas av olika former av förluster (Kirkevold, 2000). Författarna anser att detta 

kan vara förklaringen till att fysisk träning haft en sådan god inverkan på deltagares 

livskvalitet. Genom att öka rörelseförmågan hos patienter kan deras livslust öka, vilket även 

medför att lidandet minskar. Av de studier som undersökte träningens effekt på livskvalitet 

fanns det inga studier som inte hittade ett positivt samband. Detta i samband med de tidigare 

gjorda studierna som även de styrker den positiva effekten träning har hos patienter med 

hjärtsvikt, gör detta till ett starkt och tydligt resultat som upplevs trovärdigt. Resultatet i denna 
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litteraturstudie visade på att omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt kan dra nytta av att 

innehålla någon form av fysisk träning.  

 

I denna studies resultat framkom det att telefonrådgivning kan minska antalet 

sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt (Inglis m.fl. 2006, Kimelstein m.fl. 2004, 

Badra m.fl. 2005, Bentar m.fl. 2003, Stewart & Horowitz. 2002). Grange (2005) beskriver 

hjärtsvikt som en ond cirkel av förvärrande symptom, sjukhusinläggningar, stabilisering av 

tillståndet och utskrivning. Författarna anser att via telefonrådgivning kan symptom på 

förvärrning upptäckas i ett tidigt skede och därmed förhindra sjukhusinläggning genom 

adekvata åtgärder, som t.ex. justeringar i medicineringen. Enligt Travelbees omvårdnadsteori 

är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och en förutsättning för att uppnå 

god omvårdnad. Genom kommunikation lär sjuksköterskan känna patienten och 

uppmärksammar och tillgodoser hans behov (Kirkevold, 2000). Kasper m.fl. (2002) och 

Riegel m.fl. (2006) fann inget samband mellan telefonrådgivning och ett minskat antal 

sjukhusinläggningar. Detta kan enligt författarna bero på att studierna av Kasper m.fl. (2002) 

och Riegel m.fl. (2006) inriktade sig på sjukare patienter, deltagarna hade en högre NYHA 

klassificering än deltagarna i de andra studierna.  

 

Sjukhusinläggningar har visat sig minska efter att patienter med hjärtsvikt fått utbildning om 

olika aspekter av sjukdomen såsom symtom, egenvård osv. (Thompson m.fl. 2005, Koeling 

m.fl. 2005). Däremot fann inte Sethares m.fl. (2004) och Kasper m.fl. (2002) detta resultat i 

sina studier. Detta kan bl.a. bero på att deltagarna i Kaspers m.fl. (2002) studie som tidigare 

nämnt var mer allvarligt sjuka i sin hjärtsvikt. Sethares m.fl. (2004) utbildningsintervention 

var inte lika omfattande som exempelvis Thompson m.fl. (2005) och detta kan ha påverkat 

Sethares m.fl. (2004) uteblivna förbättringar gällande sjukhusinläggningar. Författarna anser 

att patientutbildning kan ha god effekt på att minska antal inläggningar på sjukhus, genom att 

patienterna lär sig bli uppmärksammade på symtom och tecken på förvärrning i tillståndet. 

Det krävs dock att utbildningen ges på ett bra sätt och att patienterna är mottagliga för 

informationen. Patientutbildning borde vara en självklar del i omvårdnaden av patienter med 

hjärtsvikt. Barnes m.fl. (2006) fann dock i sin studie att patienter med hjärtsvikt ofta upplever 

att de får för lite information om sitt sjukdomstillstånd av vårdpersonalen.  

 

I studierna av Thompson m.fl. (2005) och Koeling m.fl. (2005) fick deltagarna utbildning i 

form av ett samtal med en sjuksköterska och i båda fallen gav detta bra resultat. Vi tycker 
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utbildning baserad på samtal mellan patient och sjuksköterska är bra då detta ger tillfälle att 

ställa frågor och för sjuksköterskan att känna av om patienten förstår informationen.  

Sjuksköterskan bör försöka stödja patienten i att hantera sin kroniska sjukdom. Detta 

poängteras även i Joyce Travelbees omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000), sjuksköterskan ska 

hjälpa patienten att förebygga och hantera upplevelser av sjukdomen samt att hitta en mening 

i dessa upplevelser. Travelbee menar att människor reagerar på två olika sätt vid lidande, 

”varför just jag?” eller ”varför inte jag?”. Det förstnämnda innebär känslor av uppgivenhet, 

orättvisa, självmedlidande, depression och vrede.  Individen upplever situationen som 

meningslös och orättvis. I den motsatta reaktionen finner individen acceptans inför situationen 

och sjukdom ses som en naturlig del i människans liv. Individer som reagerar enligt ”Varför 

inte jag?” har större förmåga att bemästra och uthärda sjukdom och lidande (Kirkevold, 

2000). Författarna tror att en persons inställning till sin sjukdomssituation kan ha stor 

påverkan på hur personen hanterar sin egenvård, diet, träning osv. En person som accepterar 

sin sjukdom kan lättare förändra sin livsstil och ta till sig råd och utbildning om sin sjukdom. 

Därför är det viktigt att försöka hjälpa patienter att hantera situationen genom att finna 

acceptans och mening i tillvaron.  

 

Några av de utvalda studierna hade interventionsprogram som kombinerade de olika 

inriktningarna inom omvårdnad av hjärtsvikt. Ett exempel är Austin m.fl. (2005) som 

kombinerade fysisk träning med utbildning om hjärtsvikt. I dessa fall var det svårt att veta 

vilken av åtgärderna som påverkat resultatet i studien.  

 

Metoddiskussion 

Resultatet i denna studie begränsades till studier publicerade mellan år 2002 till 2007. Detta 

val gjordes för att få den senaste omvårdnadsforskningen om hjärtsvikt. Artiklar publicerade 

innan 2002 var enligt författarna för gamla för att klassificeras som den senaste 

omvårdnadsforskningen. Anledningen till att år 2008 ej inkluderades var att den inledande 

artikelsökningen påbörjades år 2007. Tidsplanen för denna studie innebar att den skulle vara 

färdigställd under år 2008, därför gick det inte att inkludera artiklar från hela kalenderåret 

2008, varav övre gränsen sattes till 2007. Nackdelarna med denna begränsning är att de allra 

senaste studierna inte kunde inkluderas, liksom även studier publicerade innan år 2002. Detta 

kan ha påverkat denna studies resultat ifall studier som exkluderats visade på resultat som är 

motsägande resultaten i denna studie eller behandlar nya omvårdnadsområden. Dock måste 

begränsningar sättas för att inte få ett för stort utfall av artiklar. Genom att sätta begränsningar 
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kunde författarna inkludera alla relevanta artiklar inom det utvalda tidsspannet, vilket inte 

varit möjligt utan dessa tidsbegränsningar.   

 

Databaserna i artikelsökningen valdes därför att de är stora och erkända databaser. Att de var 

tre till antalet berodde på att författarna beräknat att detta var antalet som behövdes för att ge 

ett tillräckligt stort utfall av artiklar. En svaghet med denna studie kan vara att 

artikelsökningen ej gjordes med MeSH termer som sökord (Forsberg & Wengström 2008), 

detta hade möjligtvis gett ett mindre och mer specifikt utfall i sökningen. Författarna anser 

dock att detta ej påverkat denna studies resultat, utan enbart lett till ett större manuellt 

uteslutningsarbete av studier för författarna. Under genomgången av sökningarnas utfall finns 

det en risk att författarna kan ha uteslutit studier som hade kunnat inkluderas i denna studie. 

Författarna läste överskådligt titel och abstract för varje artikel, därefter gjordes en bedömning 

om artikeln överensstämde med urvalskriterierna. Eventuellt förbisedda artiklar beror därför 

lika mycket på brister i artiklarnas abstract som författarnas urvalsprocess.  

 

Det kan finnas en brist i denna studies resultat gällande dess generaliserbarhet, då de flesta 

studier var genomförda med ett större antal män än kvinnor samt att de flesta studier hade 

deltagare som var över 60 år. Idag är dock 90 % av patienterna med hjärtsvikt över 65 år och 

patientgruppen består till större delen av män (Persson, 2003). Därför anser författarna att 

resultatet i denna studie kan gälla för majoriteten av dem som är drabbade av hjärtsvikt.  

 

En styrka med denna studie var att kvalitetsbedömningen av studierna skedde genom en 

checklista, detta ger en bedömning som kan upprepas av andra samt att klassificeringen var 

jämförbar studierna emellan. En brist som författarna uppmärksammat var att flera studier kan 

ha fått en lägre kvalitetsklassificering, detta p.g.a. att studiernas författare blivit tvungna att 

förkorta längden på studierna p.g.a. tidskrifters krav. Detta kan ha lett till att viktiga detaljer i 

t.ex. metoden gått förlorade och därmed har studien fått en lägre kvalitetsklassificering enligt 

tillämpad checklista. Detta har dock enbart sänkt från högsta kvalitetsgrad till medel 

kvalitetsgrad, ingen studie har fått den lägsta klassificeringen.  

 

Allmän diskussion  

Fokus låg till stor del på egenvård i de utvalda studierna. Patientutbildning, telefonrådgivning 

och fysisk träning går alla i en viss grad ut på att stärka patientens förmåga till egenvård. 

Grange (2005) menar att patienter med hjärtsvikt ofta har otillräcklig tillgång till 
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sjukvårdspersonal och få återbesök. Bristen på sjukvårdspersonal tror vi kan vara anledningen 

till att stor fokus i dagens omvårdnad av hjärtsvikt ligger på egenvård. Kanske kan denna 

fokusering på egenvård leda till att patienterna upplever en brist i kontakt med sjukvården. 

Författarna anser att det är viktigt med patientutbildning då detta kan öka förmågan till 

egenvård och förbättra livssituationen för patienter. Dock bör egenvård ej ta över för mycket 

av sjukvården, det måste finnas en väl avvägd balans mellan egenvård och insatser från 

sjukvården. 

 

I denna litteraturstudie har två inriktningar inom omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt 

utmärkt sig som de mest effektiva metoderna. Dessa var fysisk träning och telefonrådgivning. 

Majoriteten av studierna som behandlade dessa inriktningar visade på goda resultat. Mer 

forskning behövs om fysisk träning, hemsjukvård och hjärtsviktmottagning, då det finns få 

studier om dessa områden.  

Framförallt anser vi att fler experimentella studier som enbart inriktar sig på effekten av 

fysisk träning hos patienter med hjärtsvikt behövs. Mer forskning om huruvida fysisk träning 

kan lindra fysiska symptom, minska sjukhusinläggningar och öka livskvalitet för patienter 

med hjärtsvikt behövs. Samtliga studier om fysisk träning i denna litteraturstudie visade på 

goda resultat, med ytterligare studier som bekräftar dessa resultat skulle en välgrundad 

slutsats kunna dras om den goda effekten av träning för patienter med hjärtsvikt.  

Ytterliggare forskning skulle även behövas angående vilka effekter hjärtsviktmottagning och 

hemsjukvård har på livskvalitet samt antal sjukhusinläggningar för patienter med hjärtsvikt. 

Även dessa omvårdnadsformer visade på gott resultat men med få antal studier gjorda om 

ämnet. Får att kunna dra någon slutsats behövs ett större underlag av experimentella studier av 

god kvalitet. 

 

Sjuksköterskor har en skyldighet att hålla sina kunskaper uppdaterade med den senaste 

omvårdnadsforskningen (Socialstyrelsen, 2005). Eftersom detta är både svårt och 

tidskrävande kan denna litteraturstudie vara till hjälp för att hålla sina kunskaper uppdaterade. 

Då det finns få studier som överskådligt sammanfattar den senaste evidensbaserade 

omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt fyller denna studie sin funktion genom att ge en 

insyn i den senaste omvårdnadsforskningen inom hjärtsvikt.  
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