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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Hjärtsvikt är vanligt förekommande i den svenska befolkningen och är den 

vanligaste orsaken till sjukhusinläggning. Bristande följsamhet till den farmakologiska 

hjärtsviktbehandlingen är idag ett stort problem inom sjukvården. Detta bidrar till ökade 

sjukhusinläggningar samt ökad dödlighet hos hjärtsviktspatienterna. Icke-farmakologisk 

behandling har dock kunnat ses som ett komplement till den farmakologiska 

behandlingen.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters följsamhet till, samt 

beskrivningar och upplevelser av, att följa icke-farmakologiska riktlinjer i samband med 

hjärtsvikt. En granskning av kvaliteten beträffande de inkluderade studiernas 

undersökningsgrupp utfördes även. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar inkluderades.  

Artiklarna söktes vid databaserna Pubmed och Cinahl. Delar från studiernas resultat 

plockades ut och analyserades. Dessa delades sedan upp under kategorier och 

underkategorier passande för att svara till litteraturstudiens frågeställningar. 

 

Resultat: Generellt var följsamheten till de icke-farmakologiska behandlingsriktlinjerna 

bristande. Flest antal hinder identifierades beträffande riktlinjer gällande 

saltrestriktioner. Törst, glömska, samt fysiska symtom var även de stora hinder till en 

följsam icke-farmakologisk behandling. De största fördelarna som identifierades till en 

följsam behandling var ökat välmående samt minskade sjukhusinläggningar. 

 

Slutsats: En generellt bristande följsamhet till de icke-farmakologiska 

behandlingsriktlinjerna gällande salt- och vätskerestriktioner, regelbunden vägning samt 

träning förekommer bland hjärtsviktspatienter. Många hinder till en följsam behandling 

identifierades, men även fördelar till att vara följsam till icke-farmakologiska 

behandlingsriktlinjer beskrevs i studierna. 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, upplevelse, icke-farmakologisk behandling, följsamhet, 

beskrivning 

 

 

 



     

 
 

Abstract 

 
Background: Heart failure is a common disease among the Swedish population today and it 

is also the number one cause of hospitalisation. A lack of compliance with the 

pharmacological treatment for heart failure is a big issue within the medical services today. 

This significantly contributes to increased hospitalisation as well as higher mortality rates 

among Heart failure patients. However, non-pharmacological treatments have been found to 

be a rather good complement to the pharmacological treatment.   

 

Aim: The purpose of this literature study was to describe patients’ compliance with, as well as 

their experiences and accounts of, following non-pharmacological guidelines in connection to 

heart failure. An examination of the included studies’ focus groups and their quality was done 

as well. 

 

Method: A descriptive literature study where twelve scientific articles were included. The 

articles were found on the databases Pubmed and Cinahl. Parts of the study’s results were 

selected and analysed. These were then divided into categories and subcategories that suited 

the literature study’s research questions.  

 

Result: The compliance with the non-pharmacological treatment guidelines was generally 

inadequate. The most obstacles were found concerning the guidelines the patients got 

regarding the restrictions on salt. Thirst, forgetfulness, and physical symptoms were also big 

obstacles for complying with a non-pharmacological treatment. The biggest advantages of 

complying with the treatment that were identified were an increased sense of well-being and 

decreased hospitalisation.  

 

Conclusion: A general lack of compliance with the non-pharmacological treatment guidelines 

concerning the restrictions on salt and fluid, regular weigh-ins, and exercise occur among 

heart failure patients. Many obstacles to complying with treatment were identified, but the 

advantages of complying with non-pharmacological treatment guidelines were also described 

in the study. 

 

Keywords: heart failure, patient experience, non-pharmacological treatment, compliance, 

describes 
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1. Introduktion 

 

Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Antalet personer som lever med 

hjärtsvikt i Sverige är 180 000-350 000 personer (Ericson & Ericson 2012) och dödligheten 

för dem med allvarliga symtom är 40-50 % (Läkemedelsverket 2006). Den farmakologiska 

hjärtsviktsbehandlingen innebär stora livsstilsförändringar (Jaarsma et al. 2012). Studier 

(Dahlström & Strömberg 2005, Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Chung et 

al. 2008, Marti et al. 2012) har visat en varierande följsamhet till den farmakologiska 

behandlingen, vilket inom sjukvården är ett stort problem (Dahlström & Strömberg 2005). 

Dålig följsamhet till den farmakologiska behandlingen leder till ökade sjukhusinläggningar 

och en ökad dödlighet. En studie (Granger et al. 2013) har visat att sjuksköterskan genom 

information kan få patienten att acceptera sin sjukdom, vilket har visat sig bidra till en ökad 

följsamhet till den farmakologiska behandlingen (Granger et al. 2013). Ett viktigt 

komplement till den farmakologiska behandlingen har dock visat sig vara icke-

farmakologiska behandlingsriktlinjer i form av salt- och vätskerestriktioner, regelbunden 

vägning samt fysisk aktivitet (Strömberg & Mårtensson 2005). 

 

1.1 Hjärtsvikt 

Enligt Ericson och Ericson (2012) innebär hjärtsvikt att hjärtats pumpförmåga inte längre 

förmår att förse kroppens olika vävnader med tillräcklig mängd blod. Detta beror på att hjärtat 

har en nedsatt funktion i vänster kammare eller vänster och höger kammare. Detta innebär en 

nedsatt tömningsförmåga framförallt hos vänster kammare vilket leder till att mängden blod 

som kommer ut i omlopp minskar. Dysfunktionen hos kamrarna leder till ökat tryck i de 

bakomliggande venerna. Till följd av detta uppkommer olika symtom varav de vanligaste är 

dyspné, ödem, trötthet, nedsatt aptit samt ökat bukomfång (Ericson & Ericson 2012).  

 

New York Heart Association (NYHA) är en funktionsklassificering av hjärtsvikt som består 

av fyra gradindelningar. Den graderas från latent (I) till svår (IV). Denna klassificering ger ett 

grovt mått på patientens funktionella kapacitet (Dahlström 2005) (Se tabell 1).
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Tabell.1 NYHA gradering av hjärtsvikt.  

Gradering Klinisk bild  

 

NYHA I 

 

 

Hjärtsjukdom utan symtom 

 

NYHA II 

 

 

Symtom vid mer än måttlig ansträngning  

 

NYHA III 

 

Symtom vid lätt till måttlig ansträngning. (Från gång i lätt 

uppförsbacke till av- och påklädning) 

 

 

NYHA IV 

 

 

Symtom i vila. Ökade symtom vid minsta aktivitet. Individen i 

denna funktionsgrupp är sängliggande större delen av tiden.  

 

Gradering av NYHA enligt Läkemedelsverket (2006) 

 

1.2 Prognos 

I Sverige beräknas idag 180 000- 350 000 personer leva med hjärtsvikt och det är den 

vanligaste anledningen till sjukhusinläggning i Sverige (Ericson & Ericson 2012).  

Hos patienter med hjärtsvikt är tillståndet allvarligt. Redan innan symtom uppkommer är 

dödligheten hos dessa patienter ca 5 %. I och med att symtomen försämras så ökar även 

dödligheten. Patienter med mycket svåra symtom har en dödlighet på ca 40-50%. Med en 

tidig diagnos och en god behandling kan prognosen dock förbättras (Läkemedelsverket 2006). 

Medelåldern för de som är drabbade av hjärtsvikt är 75 år (Hernborg 2013). Enligt Strömberg 

och Mårtensson (2005) är det lika många kvinnor som män som lider av hjärtsvikt. Det är 

dock fler män än kvinnor som årligen insjuknar i hjärtsvikt. Att andelen är lika stor för 

kvinnor som män beror på att kvinnor överlever hjärtsviktsdiagnosen längre än män.  

 

1.3 Följsamhet till farmakologisk behandling vid hjärtsvikt 

Enligt World Health Organization (WHO) definieras följsamhet som patientens 

förhållningssätt till överenskomna rekommendationer från dess vårdgivare gällande, 

medicinering, kosthållning och livsstilsförändringar (WHO 2003). Enligt Dahlström och 

Strömberg (2005) följer endast 20- 58 % av hjärtsviktspatienterna den farmakologiska 

behandlingen. Dahlström och Strömberg (2005) menar även att följsamheten till de 

farmakologiska behandlingsriktlinjerna hos hjärtsviktspatienter är ett stort problem inom 

sjukvården. En varierande följsamhet till den farmakologiska behandlingen har dock visats i 
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flera studier (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Chung et al. 2008, Marti et al. 

2012). Följsamheten till den farmakologiska behandlingen för dessa studier (Van der Wal et 

al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Chung et al. 2008, Marti et al. 2012) varierade mellan 68-

99 % hos deltagarna. Dålig följsamhet till den farmakologiska behandlingen hos 

hjärtsviktspatienter leder till försämrat sjukdomstillstånd, sänkt livskvalité samt ökade 

sjukhusinläggningar (Van der Wal et al. 2007). Det största hindret till en god farmakologisk 

följsamhet var enligt patienterna de nattliga toalettbesöken till följd av deras vätskedrivande 

läkemedel. I Jones et al. (2012) studie menade patienterna dock att en stor fördel till en god 

följsamhet av den farmakologiska behandlingen var att detta bidrog till minskade 

sjukhusinläggningar.  Strömberg och Mårtensson (2005) menar att ett viktigt komplement till 

den farmakologiska behandlingen är en icke-farmakologisk behandling i form av bland annat 

salt- och vätskerestriktioner, viktövervakning samt fysisk aktivitet. Vaughan Dickson et al. 

(2008) visade dock i sin studie att den behandlingsriktlinje som patienterna trodde var den 

viktigaste att vara följsam till, var följsamhet till den farmakologiska behandlingen.  

 

1.4 Icke-farmakologiska behandlingsriktlinjer vid hjärtsvikt 

Icke-farmakologisk behandling har först under det senaste decenniet blivit en viktig del i 

vården av hjärtsviktspatienter. Detta inkluderar bland annat följsamhet av kosthållning, fysisk 

aktivitet samt kunskap om sjukdomen och dess symtom (Moser et al. 2012). 

Läkemedelsverkets riktlinjer för icke-farmakologisk hjärtsviktsbehandling innefattar 

kostrekommendationer för salt och vätskeintag, fysisk aktivitet samt regelbunden vägning 

(Läkemedelsverket 2006). Salt- och vätskerekommendationer innebär för en hjärtsviktspatient 

ett vätskeintag på max 1500-2000ml/dygn samt ett begränsat saltintag på 2-3mg/dygn. Detta 

för att de inte ska samla på sig vätska vilket leder till förvärrade symtom (Dahlström & 

Strömberg 2005). Vad gäller fysisk aktivet är rekommendationen promenader tre till fyra 

gånger i veckan, eller i den utsträckning personen förmår (Hjärt- Lungfonden 2014). Vid 

behov kan ett individanpassat träningsprogram tillämpas (Läkemedelsverket 2006). För att 

kontrollera att vätskeretentionen inte blir för stor bör regelbunden vägning ske, minst två till 

tre gånger i veckan (Hjärt- Lungfonden 2014).  

 

1.5 Sjuksköterskans roll i att ge information och kunskap för en följsam behandling  

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) är förmågan att kunna 

kommunicera med patienter, närstående och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 
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viktigt. Som sjuksköterska är det även viktigt att kunna ge stöd och möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling samt att förvissa sig om att patienten och/eller närstående 

förstår given information. Sjuksköterskan bör även tillgodose patientens specifika 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 2005).  En studie (Jaarsma et al. 2012) visade att om 

sjuksköterskan kan öka kunskapen om hjärtsvikt hos hjärtsviktspatienter kan detta bidra till en 

ökad efterlevnad, då den ökade förståelsen ger patienten bättre möjlighet att vara följsam i sin 

generella behandling. Granger et al. (2013) kunde se att om sjukvårdspersonalen genom 

information kunde få patienten att acceptera sin sjukdom, bidrog även det till att patienterna 

fick en ökad följsamhet till sin farmakologiska behandling (Granger et al. 2013). Om 

sjuksköterskan på ett pedagogiskt sätt kunde förklara innebörden av hjärtsvikt och dess 

generella behandling för patienten, bidrog även detta till att patienterna förbättrade sin 

generella följsamhet (Lupón et al. 2008). Socialt stöd har även visat sig ha en positiv inverkan 

på följsamheten till den generella behandlingen av hjärtsvikt (Graven & Grant 2014). Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan ger information till närstående så att de kan vara en hjälp till 

en följsam behandling (Jaarsma et al. 2012). I (Jaarsma et al. 2012) studie rapporterar 

sjuksköterskor att livsstilsförändringar är en stor del i den generella hjärtsviktsbehandlingen 

och patienterna upplever ofta att livsstilsförändringarna blir för stora. Detta är en vanlig orsak 

till en bristande följsamhet. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan ger individanpassad 

information om hur patienterna ska hantera sina livsstilsförändringar (Jaarsma et al. 2012). 

 

Det har visat sig att sjuksköterskan med hjälp av uppföljande samtal har förbättrat den 

generella följsamheten till behandlingsriktlinjer (Broide et al. 2008). Eikeland et al. (2011) 

såg även att hjärtsviktspatienter som i sin uppföljning hade kontakt med läkare, sjuksköterska, 

dietist och sjukgymnast har visat sig ha en ökad överlevnad, förbättrad livskvalitet samt 

minskade sjukhusinläggningar. Enligt Koelling et al. (2005) kunde sjuksköterskor identifiera 

att uppföljning med inslag av utbildning gällande hjärtsvikt bidrog till en ökad följsamhet 

gällande den farmakologiska behandlingen hos hjärtsviktspatienterna. Studien visade även att 

detta bidrog till minskade sjukhusinläggningar samt minskad dödlighet. Jaarsma et al. (2012) 

menar att sjuksköterskan med hjälp av uppföljningssamtal kan identifiera brister i patientens 

generella behandling samt fastställa vilka behov denne har.  
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1.6 Orlandos omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlando utvecklade sin teori under 50- och 60-talet (Orlando 

1990). Orlando ville integrera de psykologiska begreppen i den grundläggande omvårdnaden 

och förflytta fokus från den medicinska diagnosen till patientens upplevelser. Orlando belyste 

även vikten av att se hela människan. Beteende, behov och sjuksköterske-patientrelationen, är 

tre stora begrepp inom Orlandos teori som integrerar med varandra. Hon menade att för att 

kunna förstå ett beteende hos en patient är det viktigt att se människan bakom patienten. På 

detta sätt kan sjuksköterskan få en förståelse för vilka behov denne patient har. För att kunna 

förstå varför patienten har ett visst beteende kring en viss situation är det som sjuksköterska 

viktigt att ta del av patientens upplevelse av situationen. Sjuksköterskan måste därför kunna 

hjälpa patienten att sätta ord på sitt beteende samt varför detta beteende föreligger. Orlando 

betonar därför vikten av en sjuksköterske-patientrelation. Sjuksköterskan kan även genom att 

förklara olika situationer för patienten göra patienten delaktig i vården och på så sätt hjälpa 

patienten att förändra sitt beteende. Detta eftersom patienten har sin egen uppfattning och 

värderingar gällande vården. På detta sätt kan patientens specifika behov tillgodoses (Orlando 

1990).  

 

1.7 Problemformulering 

Hjärtsvikt är idag den vanligaste orsaken till att patienter vårdas på sjukhus (Ericson & 

Ericson 2012) och dödligheten hos patienter med svår hjärtsvikt är hög (Läkemedelsverket 

2006). Den bristande följsamheten till den farmakologiska behandlingen anses som ett stort 

problem inom sjukvården (Dahlström & Strömberg 2005). Detta eftersom dålig följsamhet till 

den farmakologiska behandlingen hos hjärtsviktspatienter leder till försämrat 

sjukdomstillstånd, sänkt livskvalité, ökade sjukhusinläggningar (Van der Wal et al. 2007) och 

därmed även ökade vårdkostnader (Moser et al. 2012). Sjuksköterskor i en studie (Jaarsma et 

al. 2012) menar att livsstilsförändringar är en stor del av hjärtsviktsbehandlingen. 

Sjuksköterskorna i denna studie ansåg även att om livsstilsförändringarna blir för stora leder 

detta ofta till dålig följsamhet av behandlingen (Jaarsma et al. 2012). Ett viktigt komplement 

till den farmakologiska behandlingen är icke-farmakologisk behandling i form av salt- och 

vätskerestriktioner, regelbunden vägning samt fysisk aktivitet (Strömberg & Mårtensson 

2005). Då det har visat sig att följsamheten till den farmakologiska behandlingen är bristande, 

är det därför viktigt att beskriva hjärtsviktspatienteras beskrivningar och upplevelser av, samt 
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följsamheten till den icke-farmakologiska behandlingen då detta är ett viktigt komplement till 

den farmakologiska behandlingen. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters följsamhet till, samt beskrivningar 

och upplevelser av att följa icke-farmakologiska riktlinjer i samband med hjärtsvikt, samt att 

granska kvalitén av undersökningsgruppen för de inkluderade artiklarna. 

 

1.9 Frågeställningar 

Hur ser följsamheten ut till riktlinjer för icke-farmakologisk behandling hos 

hjärtsviktspatienter?  

 

Hur beskriver samt upplever patienter att följa icke-farmakologiska riktlinjer i samband med 

hjärtsviktsbehandling?  

 

Vilken kvalité har de inkluderade artiklarna i studien avseende aspekten undersökningsgrupp?  

 

2. Metod  
 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser  

Databassökningar har genomförts via Pubmed och Cinahl, detta då det finns en stor 

tillgänglighet av studier vid dessa databaser via Högskolan i Gävle. Pubmed och Cinahl har 

ett stort utbud av studier inom ämnet vårdvetenskap (Polit & Beck 2012) vilket är relevant för 

denna studie. 

 
2.3 Sökord och sökstrategier  

För framtagande av relevanta studier användes MeSH termer i Pubmed samt Cinahl Heading i 

Cinahl i form av sökorden ”Heart failure”, ”Patient compliance”, ”Guideline adherence” samt 

Patient experience och Describes som gjordes i fritextsökning. Dessa sökord valdes då de var 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. MeSH termer samt Cinahl Headings valdes 

att användas för att få en mer specifik sökning (Forsberg & Wengström 2013). MeSH termer 

samt Cinahl Headings har sökts som ”Major Topic” och ”Major concept”. Detta för att få 
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fram studier som beskriver dessa ämnen. För att kombinera sökorden användes booleska 

termen ”AND”. Detta för att få fram studier som inkluderar alla de sökta termerna och på så 

sätt få en mer specifik sökning (Forsberg & Wengström 2013). Sökningen begränsades från år 

2005-2013. För framtagande av studier av intresse lästes titel på de funna träffarna. Utifrån 

relevanta titlar lästes sedan abstract. Studier med relevant abstract valdes sedan ut som studier 

av intresse. Funna studier av intresse lästes igenom för att identifiera studier som svarade mot 

syfte och frågeställningar (Se tabell 2 & 3). Studier som inte svarade för syfte och 

frågeställningar exkluderades.  

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var studier publicerade på svenska och engelska, 

empirska studier samt studier av vetenskaplig kvalitet (peer reviewed). Studierna skulle även 

stämma överens med syfte och frågeställningar och vara tillgängliga i fri full text via 

Högskolan i Gävle. Studierna skulle inte vara publicerade innan år 2005 och deltagarna i 

studien skulle vara över 18 år. Exklusionskriterier för denna litteraturstudie var studier 

publicerade på andra språk än svenska och engelska, litteraturstudier, dubbletter samt studier 

som inte fanns fritt tillgängliga i full text via Högskolan i Gävle. Studier som inte svarade upp 

mot syfte och frågeställningar, studier skrivna innan år 2005 samt att deltagarna i studien var 

under 18 år, exkluderades. 

 

2.5 Utfall av databassökning 

Tabell 2. Översikt för databas, sökord, antal träffar samt valda träffar 

Databas Sökord Antal träffar Valda träffar 

Pubmed ”Heart failure” 

[MeSH] AND ”Patient 

compliance” [MeSH] 

197 5 

Cinahl ”Heart failure” 

[Heading] AND 

”Patient compliance” 

[Heading] 

82 5 

Cinahl ”Heart failure” 

[Heading] Patient 

experience (fritext) 

127 2 

Totalt antal träffar  406 12 
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Tabell 3. Bortfall av studier  

 

 

 
 

197 träffar 

92 träffar 

41 träffar 

28 träffar 

18 träffar 

5 träffar som 

svarade på 

studiens syfte och 

frågeställningar 

återstod och 

valdes 

13 träffar 

105 svarade ej på 

syftet 

51 med 

medicinsk 

inriktning 

13 ej tillgängliga 

i full text 

10 ej på svenska 

eller engelska 

5 dubbletter från 

de andra 

sökningarna 

9 träffar 

4 

litteraturstudier  

4 endast delar av 

studier 

82 träffar 

6 träffar 

8 träffar 

16 träffar 

25 träffar 

5 träffar som 

svarade på 

studiens syfte och 

frågeställningar 

återstod och 

valdes 

 

1 endast del av 

studie 

2 dubbletter från 

de andra 

sökningarna 

8 ej tillgängliga i 

full text 

9 med medicinsk 

inriktning 

57 svarade ej på 

syftet 

127 träffar 

20 träffar 

13 träffar 

3 träffar 

4 träffar 

6 träffar 

8 träffar 

2 träffar som 

svarade på 

studiens syfte och 

frågeställningar 

återstod och 

valdes 

1 litteraturstudie 

2 dubbletter från 

de andra 

sökningarna 

2 ej på svenska 

eller engelska 

5 med medicinsk 

inriktning 

7 ej tillgängliga i 

full text 

107 svarade ej på 

syftet 

1 endast del av 

studie 

Pubmed: heart failure AND patient compliance Cinahl: heart failure AND patient compliance Cinahl: heart failure AND patient experience 
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2.6 Dataanalys 

De valda studierna (Se bilaga 1) granskades utifrån syfte och frågeställningar och lästes 

igenom flertalet gånger. Varje studies relevanta resultat plockades sedan ut och skrevs ner och 

delades upp i meningar var för sig. Dessa analyserades sedan för att kunna identifiera mönster 

och kategorier passande för att svara till syfte och frågeställningar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) bör innehållet analyseras på ett systematiskt och stegvist sätt. Detta för att 

lättare kunna gruppera data och på så vis kunna identifiera mönster som bidrar till att kunna 

beskriva och kvantifiera fenomen. Meningarna bearbetades och delades sedan in under 

kategorier samt underkategorier utifrån de tre huvudkategorier som skapats utifrån 

frågeställningarna. Meningarna under kategorierna samt underkategorierna bearbetades och 

skrevs sedan ihop för att kunna bilda studiens resultat. En kvalitetsgranskning av de valda 

studierna gjordes där aspekten undersökningsgrupp studerades. I studiernas 

undersökningsgrupp studerades ålder, kön samt i vilken grad av NYHA skalan deltagarna 

befann sig i. Denna information hittades i de inkluderade studiernas tabeller, metod samt 

resultatdel.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Resultatet har presenterats så att författarnas personliga åsikter inte framkommer. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) så ska resultatet från studien pressenteras utan att innehållet i 

studiens resultat förvrängs. Alla studier som stödjer syfte och frågeställning inkluderades utan 

hänsyn till författarens åsikt. Studier av bristande kvalité exkluderades inte. De inkluderade 

studierna var etiskt godkända.  

 

3. Resultat 
 

Resultatet av de 12 inkluderade studierna kommer att presenteras utifrån tre huvudkategorier 

som skapats utifrån studiens frågeställningar. Under huvudkategorin ”Hjärtsviktspatienters 

följsamhet till riktlinjer för icke-farmakologisk behandling” ingår fem kategorier. Under 

huvudkategorin ”Patienters beskrivningar av samt upplevelser av att följa icke-

farmakologiska riktlinjer i samband med hjärtsviktsbehandling” ingår nio kategorier. Under 

huvudkategorin ”Granskning av kvalitén avseende aspekten undersökningsgrupp” ingår tre 

kategorier samt tre underkategorier under en av de ingående kategorierna. Resultatet kommer 

att presenteras i löpande text.  
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3.1 Hjärtsviktspatienters följsamhet till riktlinjer för icke-farmakologisk 

behandling. 

Under denna huvudkategori kommer fem kategorier att pressenteras. Dessa kommer att 

beskriva hjärtsviktspatienters följsamhet till icke-farmakologiska behandlingsriktlinjer 

gällande saltrestriktioner, vätskerestriktioner, regelbunden vägning, träning samt allmän 

följsamhet. 

3.1.1 Följsamhet till allmän icke-farmakologisk hjärtsviktsbehandling. 

Studier (Van der Wal et al. 2010, Marti et al. 2012) har visat att följsamheten till allmänna 

riktlinjer för icke-farmakologisk hjärtsviktsbehandling varierar. En studie (Van der Wal et al. 

2010) som gjordes visade att 48 % av deltagarna är följsamma till alla fyra icke-

farmakologiska rekommendationer, salt- och vätskerestriktioner, daglig vägning samt träning. 

Marti et al. (2012) kunde dock i sin studie se att 36 % av deltagarna hade en generellt god 

följsamhet, men endast 9 % var följsamma till över 80 % av alla riktlinjer. Denna studie 

inkluderade dock även andra behandlingsriktlinjer avseende rökning, alkohol och läkemedel 

(Marti et al. 2012). Van der Wal et al. (2007)  kunde inte se någon skillnad i följsamheten för 

de som haft hjärtsvikt längre än 6 månader jämfört med de som haft hjärtsvikt mindre än 6 

månader. Däremot visade Van der Wal et al. (2005) i sin studie att patienter som hade en 

högre följsamhet även hade en högre kunskap samt såg fler fördelar än hinder i att följa 

riktlinjerna. Nieuwenhuis et al. (2012) kunde i sin studie se att om följsamheten var låg till en 

komponent behövde inte detta innebära att följsamheten var låg till alla komponenter. 

3.1.2 Följsamhet till saltrestriktioner  

Tre studier (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Nieuwenhuis et al. 2012) som 

gjordes för att identifiera följsamheten till riktlinjer för salt visade på en hög följsamhet hos 

deltagarna.  De kunde i sina studier se att 84 % (Nieuwenhuis et al. 2012), 77 % (Van der Wal 

et al. 2007) respektive 79 % (Van der Wal et al. 2005) av deltagarna var följsamma till sina 

saltrestriktioner. I Chung et al. (2008)  rapporterade 77 % av deltagarna en hög följsamhet till 

saltrestriktionerna, men när undersökningen sedan gjordes var endast 38 % av deltagarna 

följsamma. De kunde även se att 9 % av deltagarna aldrig var följsamma till sina 

saltrestriktioner (Chung et al. 2008). I studier av Marti et al. (2012), Kato et al. (2008) och 

Heo et al. (2009) var cirka hälften av deltagarna följsamma till saltrestriktionerna. I en studie 

(Nieuwenhuis et al. 2012) som genomfördes under 18 månader undersöktes hur följsamheten 

till riktlinjer för salt förändrades över tid. En grupp fick intensivt stöd av en 

hjärtsviktssjuksköterska medan den andra gruppen fick vanlig vård. I den grupp som fått 
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intensivt stöd var följsamheten till saltrestriktionerna högre än i den grupp som fått vanlig 

vård (Nieuwenhuis et al. 2012). 

3.1.3 Följsamhet till vätskerestriktioner  

Studier (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2010, Nieuwenhuis et al. 2012) har visat 

en hög följsamhet till vätskerestriktioner. De visade att 90 % (Van der Wal et al. 2010), 79 % 

(Nieuwenhuis et al. 2012) samt 73 % (Van der Wal et al. 2005) av deltagarna i studierna var 

följsamma till sina vätskerestriktioner. Kato et al. (2008) kunde dock se att endast 27 % av 

deltagarna i studien var följsamma till sina vätskerestriktioner. Kato et al. (2008) kunde även 

se en statistisk signifikant skillnad för att personer som varit inneliggande på sjukhus hade en 

högre följsamhet till vätskerestriktioner, än de deltagare som inte varit inneliggande på 

sjukhus. I en studie (Nieuwenhuis et al. 2012) som jämförde två grupper under 18 månader, 

där en grupp fick intensivt stöd och den andra fick vanlig vård, var följsamheten till 

vätskerestriktionerna högre i den grupp som fick intensivt stöd (Nieuwenhuis et al. 2012). 

3.1.4 Följsamhet till riktlinjer för vägning 

En studie av Van der Wal et al. (2010) visade att 83 % av deltagarna var följsamma till 

riktlinjer gällande vägning minst tre gånger i veckan. Detta resultat skiljer sig från studier 

genomförda av Marti et al. (2012), Kato et al. (2008) och Nieuwenhuis et al. (2012) som 

visade att cirka hälften av deltagarna hade en följsamhet till daglig vägning eller vägning 

minst tre gånger i veckan. Kato et al. (2008) kunde även se en statistiskt signifikant skillnad 

mellan deltagare som varit inneliggande på sjukhus och deltagare som inte varit inneliggande 

på sjukhus, där den förstnämnda gruppen hade en högre följsamhet till vägning. Dock visade 

tre studier (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Nieuwenhuis et al. 2011) att 

endast 32-35 % av deltagarna hade en följsamhet till vägning minst tre gånger i veckan. I en 

studie (Nieuwenhuis et al. 2012) som jämförde två grupper under 18 månader, där en grupp 

fick intensivt stöd och den andra fick vanlig vård, var följsamheten till vägning högre i den 

grupp som fick intensivt stöd.  Följsamheten steg till en början till en mycket hög nivå men 

sjönk dock sedan något i slutet av 18- månaderperioden (Nieuwenhuis et al. 2012). Van der 

Wal et al. (2005) kunde i sin studie se att 14 % av deltagarna inte visste att de skulle väga sig 

minst tre gånger i veckan, samt att 20 % endast vägde sig av och till. 

3.1.5 Följsamhet till träningsrekommendationer 

I en studie (Marti et al. 2012) som hade för avsikt att undersöka följsamheten för olika 

behandlingsriktlinjer, identifierades träning som den riktlinje som flest deltagare var minst 
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benägna till att följa. Endast 26 % av deltagarna i studien var följsamma till träning (Marti et 

al. 2012). En relativt låg följsamhet kunde även ses i tre andra studier där 39 % (Van der Wal 

et al. 2005), 42 % (Kato et al. 2008) samt 46 % (Nieuwenhuis et al. 2012) av deltagarna var 

följsamma till träning. Van der Wal et al. (2010) studie visade dock en högre följsamhet där 

60 % av deltagarna var följsamma till träning. I en studie (Nieuwenhuis et al. 2012) som 

jämförde två grupper under 18 månader, där en grupp fick intensivt stöd och den andra fick 

vanlig vård, var följsamheten till träning till en början högre i den grupp som fick intensivt 

stöd. Slutvärdet var dock det samma som för den grupp som fått vanlig vård (Nieuwenhuis et 

al. 2012). 

 

3.2 Patienters beskrivningar av samt upplevelser av att följa icke-farmakologiska 

riktlinjer i samband med hjärtsviktsbehandling 

 

Under denna huvudkategori kommer nio kategorier att pressenteras. Dessa kommer att 

beskriva hjärtsviktspatienters beskrivningar samt upplevelser av att följa icke-farmakologiska 

behandlingsriktlinjer gällande saltrestriktioner, vätskerestriktioner, regelbunden vägning, 

träning samt allmän följsamhet. Upplevelser och beskrivningar kommer pressenteras utifrån 

fördelar samt hinder. 

 

3.2.1 Allmänna fördelar med att följa icke-farmakologiska riktlinjer för 

hjärtsviktsbehandling  

Två studier av Vaughan Dickson et al. (2008) och Van der Wal et al. (2009) visade att den 

generella inställningen till följsamhet till riktlinjer var positiv. Tre faktorer som deltagarna 

uppgav som positivt var att de kunde undvika att samla på sig vätska (Van der Wal et al. 

2009), undvika sjukhusvistelser samt att de upplevde bättre välmående (Vaughan Dickson et 

al. 2008, Van der Wal et al. 2009). Dessa faktorer var även de vanligaste orsakerna till att 

deltagarna valde att vara följsamma till riktlinjerna (Van der Wal et al. 2009). Vaughan 

Dickson et al. (2008) skriver i sin studie att många deltagare även kopplade följsamheten till 

att de fick mindre komplikationer till följd av sin sjukdom. Många deltagare ansåg dock att 

det kunde vara svårt att vara följsam till behandlingsriktlinjerna, men genom att lägga upp 

strategier och lära sig att planera i förväg kunde det hjälpa dem att vara följsamma i svåra 

situationer (Vaughan Dickson et al. 2008).  
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3.2.2 Allmänna hinder med att följa icke-farmakologisk hjärtsviktsbehandling 

Deltagarna uppgav att det var svårt att vänja sig till mer än en livsstilsförändring åt gången 

(Van der Wal et al. 2009). En studie (Vaughan Dickson et al. 2008) visar att situationer då det 

kan vara särskilt svårt att vara följsam till de icke-farmakologiska behandlingsriktlinjerna var 

i sociala situationer, under arbetet, under semestrar samt vid tidsbrist. Detta kunde även ses 

hos de deltagare som normalt hade en god följsamhet. Vissa deltagare hade dock den 

inställningen, att om de avvek från riktlinjerna kunde de kompensera detta med något annat. 

Den vanligaste inställningen var att om de fuskade med saltrestrektionerna så kunde detta 

kompenseras genom att ta extra vätskedrivande läkemedel. Vissa deltagare menade att 

följsamheten till riktlinjerna hade en andra plats i deras liv då familj och arbete ofta gick före. 

Detta resulterade i en bristande följsamhet (Vaughan Dickson et al. 2008).  

3.2.3 Fördelar med att följa saltrestriktioner 

De största fördelarna med att vara följsam till saltrestriktionerna var enligt deltagarna i två 

studier (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al.2007) att detta minskade 

vätskeretentionen samt att det hjälpte dem att hålla sig friska i sin hjärtsvikt. Heo et al. (2009) 

kunde i sin studie identifiera social påverkan som en positiv inverkan på saltrestriktionerna. 

Dock kunde Van der Wal et al. (2009) se att deltagare ibland avvek från sina saltrestriktioner, 

detta oftast vid speciella tillfällen så som fester och restaurangbesök, eller när de enbart var 

sugna på något salt. Deltagarna uppgav dock att detta bidrog till att de orkade vara följsamma 

på längre sikt. En deltagare i denna studie uppgav även att det till en början var tråkigt med 

saltrestriktionerna men att det blev lättare med tiden. Dock uttryckte en annan deltagare att 

börja med saltrestriktionerna var en sak men att fortsätta var svårt. Deltagarna i studien var 

dock överens om att livet blev bättre då de höll sig till saltrestriktionerna (Van der Wal et al. 

2009).  

3.2.4 Hinder med att följa saltrestriktioner 

Saltrestriktionerna identifierades som den riktlinje som flest deltagare till en början hade svårt 

att vara följsam till. En anledning till detta var att maten inte smakade bra utan salt (Van der 

Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Wal et al. 2009). Detta ansågs även vara det största 

hindret till att vara följsam till saltrestriktionerna (Van der Wal et al. 2009). Flera deltagare 

ansåg att det var svårt att hitta substitut för salt att krydda maten med (Kato et al. 2008, Van 

der Wal et al. 2009). Färska grönsaker konstaterades även vara dyrare än konserverade, som 

innehåller mycket salt (Van der Wal et al. 2009). I Van der Wal et al. (2007) studie var det 12 

% av deltagarna som ansåg att de inte hade råd att följa saltrestriktionerna. Ett annat hinder 
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som deltagarna upplevde var enligt Heo et al. (2009) att de gick miste om en stor njutning 

som olika sorters mat gav dem. Detta bidrog till att de ibland åt mat som inte var bra för dem.  

 

I två studier (Bently et al. 2005, Heo et al. 2009) uttryckte flera deltagare en frustration över 

att saltrestriktionerna påverkade deras livsstil och blev en social begränsning. Att äta på 

restaurang och fortsätta att vara följsam till saltrestriktionerna var svårt enligt många 

deltagare, då det endast fanns ett begränsat utbud av mat med låg salthalt (Bently et al. 2005, 

Heo et al. 2009, Van der Wal et al. 2009). Det var svårt att be om mindre salt i maten då den 

oftast är försaltad (Bently et al. 2005, Heo et al. 2009). Deltagarna ansåg även att de blev 

begränsade i sociala sammanhang med vänner och familj. T ex. kunde vänner ta illa upp om 

de inte åt den mat som serverades, eftersom de inte kunde förstå varför deltagarna tackade nej. 

Högtider kunde även vara ett stort hinder då familj och vänner ofta samlades kring maten 

(Bently et al. 2005, Heo et al. 2009). Bently et al. (2005) skriver även i sin studie att 

saltrestriktioner kunde leda till konflikter inom familjen. Detta då övriga familjemedlemmar 

fortsatte att äta vanlig kost vilket resulterade i att deltagarna inte kände något stöd från sin 

familj. En deltagare i Heo et al. (2009) studie uttryckte att han kunde känna att han stod 

ensam med sina problem och att ingen annan kunde hjälpa honom. Många deltagare kunde 

även känna att planeringen kring maten upptog mycket tid då de alltid var tvungna att tänka 

på saltinnehållet i maten (Bently et al. 2005). 

 

Många deltagare var omedvetna om det dolda saltet i maten (Bently et al. 2005). En deltagare 

beskrev att det hade varit lättare om det varit som när hon fick diabetes. Kvinnan fick då en 

lista över sockerinnehållet i olika livsmedel, och menade att det hade underlättat om hon fått 

en liknande för saltinnehåll (Heo et al. 2009). Bently et al. (2005) och Heo et al. (2009) 

skriver i sina studier att flera deltagare inte förstod hur saltet påverkade deras sjukdom samt 

hur saltet bidrog till de symtom som uppkom. Deltagarna menade på att dietister och 

sjukvårdspersonal gav otillräcklig information angående saltinnehållet i olika livsmedel, samt 

hur de skulle gå tillväga för att kunna följa saltrestriktionerna (Bently et al. 2005, Heo et al. 

2009). Vissa deltagare ansåg även att de inte fick några strikta restriktioner gällande saltintag. 

Endast en deltagare visste vad gränsen för dagligt intag av salt var (Heo et al. 2009). En 

deltagare uppgav dock att han inte var följsam till saltrestriktionerna då han endast fått 

information av en sjuksköterska och inte en läkare, vilket för denne deltagare inte var 

motivation nog (Van der Wal et al. 2009).  
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3.2.5 Fördelar med att följa vätskerekommendationer 

Van der Wal et al. (2009) kunde i sin studie se att deltagare ibland avvek från sina 

vätskerestriktioner. Deltagarna uppgav att detta oftast var vid speciella tillfällen så som fester 

och restaurangbesök. Deltagarna uppgav dock att detta bidrog till att de orkade vara 

följsamma på längre sikt.  

3.2.6 Hinder med att följa vätskerestriktioner  

I Van der Wal et al. (2005) och Van der Wal et al. (2009) studier uttryckte de flesta 

deltagarna att vätskerestriktioner var en av de livsstilsförändringar som de till en början hade 

problem med att följa. Törst ansågs som det största hindret till att vara följsam till 

vätskerestriktionerna (Van der Wal et al. 2009). En deltagare i en studie (Van der Wal et al. 

2005) menade på att hon ständigt tänkte på att hon var törstig vilket gjorde törsten mer 

påtaglig. Cirka en tiondel av deltagarna visste inte att det förelåg några vätskerestriktioner 

(Van der Wal et al. 2005). Enligt en deltagare i en studie (Van der Wal et al. 2009) som i sin 

behandling hade vätskerestriktioner på 1500ml/dygn uppgav att han behövde 500ml för att 

kunna svälja ned sina läkemedel. Dessa räknade han dock inte in i den dagliga kvoten. 

3.2.7 Fördelar med att följa rekommendationer för daglig vägning 

Van der Wal et al. (2007) såg i sin studie att 41 % av deltagarna ansåg att livskvaliteten 

påverkades positivt när de vägde sig dagligen. Majoriteten av deltagarna kunde även se att 

daglig vägning kunde hjälpa dem att undvika sjukhusvistelser samt att daglig vägning hjälpte 

dem att hålla sig friska i sin hjärtsvikt (Van der Wal et al. 2007).  

3.2.8 Hinder med att följa rekommendationer för daglig vägning 

Det största hindret till regelbunden vägning var enligt deltagarna glömska samt att vikten 

legat stabilt över en längre tid (Van der Wal et al. 2009). Van der Wal et al. (2007) kunde se 

att 26 % av deltagarna glömde att väga sig, till skillnad från Van der Wal et al. (2005) som 

kunde se att endast 5 % av deltagarna glömde att väga sig. Bristande motivation till 

regelbunden vägning ansågs även det som ett hinder (Van der Wal et al. 2005). Studien av 

Van der Wal et al.( 2009) visade att ett fåtal deltagare uppgav att de kunde uppmärksamma 

vätskeretention utan att väga sig, och vägde sig därför inte. I denna studie fanns även en 

deltagare som var överviktig, och valde därför att inte väga sig dagligen då hon inte ville 

konfronteras med sin vikt. 
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3.2.9 Hinder med att följa träningsrekommendationer 

Av deltagarna i Van der Wal et al. (2005) studie ansåg 80 % att träning var viktigt, men 

mindre än hälften av deltagarna var följsamma till detta. Anledningarna var att de ansåg att 

deras fysiska symtom hindrade dem till att vara fysiskt aktiva, samt att de upplevde att de inte 

hade tillräckligt med energi. En deltagare i en annan studie (Vaughan Dickson et al. 2008) 

menade att hon var rädd att dö vid träning, detta trots läkares rekommendationer till fysisk 

aktivitet. 

 

3.3Granskning av kvalitén avseende aspekten undersökningsgrupp 

 

Under denna huvudkategori kommer tre kategorier att pressenteras. Dessa kommer att 

beskriva medelåldern, procentuell fördelning av kvinnor och män samt NYHA klassificering 

för deltagarna i de inkluderade studierna.   

 

3.3.1 Medelåldern  

Alla de inkluderade studierna presenterade medelåldern för studiens undersökningsgrupp. 

I de inkluderade studierna var den lägsta medelåldern 49 år (Vaughan Dickson et al. 2008) 

och den högsta medelåldern var 72 år (Van der Wal et al. 2005). Fem av de inkluderade 

studierna (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Van der Wal et al. 2009, Van der 

Wal et al. 2010, Nieuwenhuis et al. 2011) hade en undersökningsgrupp där medelåldern var 

över 70 år. Medelåldern för dessa fem studier var 70 år (Van der Wal et al. 2009, Van der 

Wal et al. 2010), 71år (Van der Wal et al. 2007, Nieuwenhuis et al. 2011) samt 72 år (Van der 

Wal et al. 2005). Fyra av de inkluderade studierna hade en medelålder mellan 60 år (Bently et 

al. 2005, Chung et al. 2008) och 69 år (Nieuwenhuis et al. 2012) Medelåldern i Kato et al. 

(2008) studie var 65 år. Tre studier hade en medelålder under 60 år, medelåldern för dessa 

undersökningsgrupper var 49 år (Vaughan Dickson et al. 2008), 57 år (Marti et al. 2012) samt 

58 år (Heo et al. 2009). 

3.3.2 Fördelning av kvinnor och män 

Den procentuella andelen kvinnor och män angavs för alla de inkluderade studierna. I de 

inkluderade studierna kunde endast en liten variation i den procentuella fördelningen av män 

och kvinnor i undersökningsgrupperna identifieras. I samtliga studier ingick fler män än 

kvinnor. I Bently et al. (2005), Van der Wal et al. (2005) samt Van der Wal et al. (2009) 

studier var fördelningen 40 % kvinnor respektive 60 % män. Fördelningen i tre andra studier 

(Van der Wal et al. 2007, Nieuwenhuis et al. 2011, Nieuwenhuis et al. 2012) var 38 % 
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kvinnor samt 62 % män. En fördelning på 37 % kvinnor respektive 63 % män visades i två av 

studierna (Vaughan Dickson et al. 2008, Van der Wal et al. 2010). Endast Marti et al. (2012) 

hade en fördelning av 35 % kvinnor samt 65 % män.  Även Heo et al. (2009) var ensam om 

sin fördelning på 30 % kvinnor respektive 70 % män. I två studier (Kato et al. 2008, Chung et 

al. 2008) var fördelningen 29 % kvinnor samt 71 % män. 

3.3.3 NYHA gradering 

Endast en av de ingående studierna presenterade inte undersökningsgruppens gradering av 

NYHA (Marti et al. 2012). Se tabell 4 för översikt av NYHA graderingen bland deltagarna. 

 

NYHA I 

Tre av de inkluderade studierna (Bently et al. 2005, Kato et al. 2008, Chung et al. 2008) hade 

i sin undersökningsgrupp deltagare som hade NYHA I. I Bently et al. (2005) studie hade 11 

% av deltagarna NYHA I. I en studie (Kato et al. 2008) hade 26 % av deltagarna NYHA I. I 

Chung et al. (2008) hade 38 % av deltagarna NYHA I-II.  

 

NYHA II 

Tio av de inkluderade studierna (Van der Wal et al. 2005, Bently et al. 2005, Van der Wal et 

al. 2007, Kato et al. 2008, Vaughan Dickson et al. 2008, Heo et al. 2009, Van der Wal et al. 

2009, Van der Wal et al. 2010, Nieuwenhuis et al. 2011, Nieuwenhuis et al. 2012) hade 

deltagarna i undersökningsgrupperna NYHA II. I Nieuwenhuis et al. (2011) studie hade 6 % 

av deltagarna NYHA II. I tre av studierna hade 30 % (Heo et al. 2009), 33 % (Bently et al. 

2005) samt 38 % (Van der Wal et al. 2005) NYHA II. I ytterligare två studier hade 41 % 

(Vaughan Dickson et al. 2008) samt 47 % (Van der Wal et al. 2009) NYHA II. NYHA II 

kunde även ses hos 51 % (Van der Wal et al. 2007), 54 % (Kato et al. 2008), 56 % 

(Nieuwenhuis et al. 2012) samt 58 % (Van der Wal et al. 2010) av deltagarna i fyra av 

studierna.  

 

NYHA III 

I elva av de inkluderade studierna (Van der Wal et al. 2005, Bently et al. 2005, Van der Wal 

et al. 2007, Kato et al. 2008, Vaughan Dickson et al. 2008, Chung et al. 2008, Heo et al. 

2009, Van der Wal et al. 2009, Van der Wal et al. 2010, Nieuwenhuis et al. 2011, 

Nieuwenhuis et al. 2012) hade deltagarna i undersökningsgrupperna NYHA III. I Kato et al. 

(2008) hade 20 % av deltagarna NYHA III. I tre studier hade 45 % (Van der Wal et al. 2007), 
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47 % (Van der Wal et al. 2009) samt 59 % (Vaughan Dickson et al. 2008) av deltagarna 

NYHA III. I Bently et al. (2005) och Van der Wal et al. (2005) studier hade 56 % av 

deltagarna NYHA III. NYHA III hade även 57 % av deltagarna i Nieuwenhuis et al. (2011) 

studie.  

 

NYHA IV 

I Åtta av de inkluderade studierna (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Chung 

et al. 2008, Heo et al. 2009, Van der Wal et al. 2009, Van der Wal et al. 2010, Nieuwenhuis 

et al. 2011, Nieuwenhuis et al. 2012) hade deltagarna i undersökningsgrupperna NYHA IV. I 

tre av studierna hade 4 % (Van der Wal et al. 2007), 6 % (Van der Wal et al. 2005) samt 7 % 

(Van der Wal et al. 2009) av deltagarna NYHA IV. I Nieuwenhuis et al. (2011) studie hade 

37 % av deltagarna NYHA IV. NYHA III-IV kunde ses hos 44 % (Nieuwenhuis et al. 2012), 

47 % (Van der Wal et al. 2010), 57 % (Chung et al. 2008) samt 70 % (Heo et al. 2008) av 

deltagarna i fyra studier. 

 

  

Tabell 4. Procentuella andelen deltagare i NYHA graderingen. 

Studier  NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV NYHA I-II NYHA III- IV 

Van der Wal et 

al. (2010) 

 58 %    47 % 

Bently  et al. 

(2005) 

11 % 33 % 56 %    

Marti et al. 

(2012) 

      

Kato et al. 

(2008) 

26 % 54 % 20 %    

Van der Wal et 

al. (2007) 

 51 % 45 % 4 %   

Van der Wal et 

al. (2005) 

 38 % 56 % 6 %   

Nieuwenhuis et 

al. (2012) 

 56 %    44 % 

Heo et al. 

(2009) 

 30 %    70 % 

Vaughan 

Dickson et al. 

(2008) 

 41 % 59 %    

Nieuwenhuis et 

al. (2011) 

 6 % 57 % 37 %   

Van der Wal et 

al. (2009) 

 47 % 47 % 7 %   

Chung et al. 

(2008) 

    38 % 57 % 
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4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 

Följsamheten till icke-farmakologiska behandlingsriktlinjer för hjärtsvikt identifierades som 

varierande. Den lägsta följsamheten hos hjärtsviktspatienter kunde ses hos 

behandlingsriktlinjer gällande träning. Följsamheten till behandlingsriktlinjerna för salt- och 

vätskerestriktioner samt vägning låg på en något högre nivå än träning och hade alla en 

relativt likartad följsamhet. Följsamheten till dessa riktlinjer kunde dock i allmänhet 

fortfarande ses som något låg. Flest antal hinder till en följsam behandling identifierades till 

saltrestriktionerna. Detta på grund av bristande information och kunskap samt smaken på 

maten. Törst, glömska, brist på energi samt fysiska symtom var även de stora hinder som 

identifierades för en följsam icke-farmakologisk behandling. Fördelar med att vara följsam till 

behandlingsriktlinjerna var att deltagarna kunde hålla sig friska, upplevde en bättre livskvalité 

samt kunde undvika sjukhusinläggningar. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

Van der Wal et al. (2010) och Marti et al. (2012) visade i sina studier att mindre än hälften av 

deltagarna hade en generellt god följsamhet till de icke-farmakologiska 

behandlingsriktlinjerna. Detta är allvarligt då Moser et al. (2012) rapporterade att de patienter 

som hade en dålig följsamhet till icke-farmakologiska behandlingsriktlinjer, hade en sämre 

funktionell status samt ökade symtom, i förhållande till de patienterna med en god följsamhet. 

Moser et al. (2012) kunde även se att dödligheten samt sjukhusinläggningarna ökade för den 

patientgrupp som hade en bristande följsamhet. Detta kunde även Van der Wal et al.(2010)  

visa på i sin studie. Föreliggande studies resultat lyfte dock många fördelar av att vara följsam 

till behandlingsriktlinjerna då det bidrog till minskade sjukhusinläggningar samt ökat 

välmående (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007).  

 

En relativt hög följsamhet till saltrestriktionerna kunde ses hos tre av de inkluderade studierna 

(Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Nieuwenhuis et al. 2012 ).  

Enligt Chung et al.(2008) ansåg dock 77 % av deltagarna att de hade en god följsamhet till 

saltrestriktionerna men endast 38 % av deltagarna var följsamma till behandlingen. Orlandos 

omvårdnadsteori talar om att sjuksköterskan måste hjälpa patienten att sätta ord på sitt 

beteende, för att kunna förstå varför beteendet förekommer (Orlando 1990). Detta kan tolkas 
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som att sjuksköterskan kan få en förståelse för varför patienten uttrycker en sak men utför en 

annan. Det är många patienter som inte förstår varför det är viktigt att vara följsam till sin 

behandling och det har framkommit att många patienter endast är följsamma för 

sjuksköterskans skull, vilket resulterar i en dålig följsamhet (Jaarsma et al. 2012). 

 

Motivationsbrist var ett av de hinder som identifierades till följsamhet av riktlinjerna (Van der 

Wal et al. 2005). Strömberg (2005) menar att många patienter har den kunskap och förståelse 

som behövs för att kunna vara följsam till behandlingen, men saknar motivation. Sedan finns 

även de patienter som har motivation men som saknar kunskap för att kunna vara följsamma 

till behandlingen. Bently et al. (2005) och Heo et al. (2009) menar att det var många deltagare 

som inte förstod vikten av att vara följsam till riktlinjerna samt hur dessa påverkade deras 

hjärtsviktsymtom. Enligt Jaarsma et al.(2012) är det viktigt att sjuksköterskan informerar 

patienten om varför det är viktigt att vara följsam till behandlingen, och inte endast att det är 

viktigt med en följsam behandling (Jaarsma et al.2012). Genom att få patienten att förstå 

varför behandlingen är viktig kan sjuksköterskan även få patienten att förstå hur dålig 

följsamhet påverkar deras hälsa. Genom att skapa en förståelse för sjukdomen kan patienten 

även acceptera sin sjukdom och på så sätt öka motivationen till en följsam behandling. 

Granger et al. (2013) menar att genom att informera patienten kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att acceptera sin sjukdom. Det har visat sig att patienter som accepterat sjukdomen 

har en bättre följsamhet till sin behandling (Granger et al. 2013). 

 

Salt- och vätskerestriktioner var de riktlinjer som flest deltagare upplevde att de hade problem 

med att följa (Van der Wal et al. 2009). Hinder till detta var förändringar i matvanor samt 

svårigheter i sociala situationer. (Bently et al. 2005, Heo et al. 2009, Van der Wal et al. 

2009). Jaarsma et al. (2012) menar att livsstilsförändringar är en stor del av 

hjärtsviktsbehandlingen.  Resultatet i föreliggande studie visade att många patienter upplever 

att de måste göra stora livsstilsförändringar i och med sin hjärtsviktsdiagnos (Van der Wal et 

al. 2010). Patienterna uttryckte även att det var mycket svårt att vänja sig till mer än en 

livsstilsförändring i taget (Van der Wal et al. 2009). Även Jaarsma et al. (2012) menar att om 

livsstilsförändringarna blir för stora är detta en vanlig anledning till att behandlingen inte 

följs. Van der Wal et al. (2010) menar att sjuksköterskan här har en viktig roll i att hjälpa 

patienten att hitta rutiner för att kunna anpassa sin livsstil i vardagen. Orlando (Orlando 1990) 

belyser i sin teori att det är viktigt att se till patientens individuella behov. Hon pekar även på 

att patienten har sina egna uppfattningar och värderingar och att det som sjuksköterska är 
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viktigt att ta del av dessa innan några slutsatser om vården dras. Genom att förklara olika 

situationer kan sköterskan göra patienten delaktig i vården och på så sätt även hjälpa patienten 

att förändra sitt beteende (Orlando 1990). Detta kan tolkas som att sjuksköterskan måste 

individanpassa livsstilsförändringarna och se till vilka livsstilsförändringar just denna patient 

behöver genomgå, i samråd med patienten. På detta sätt kan sjuksköterskan skapa en 

förståelse för livsstilsförändringarna hos patienten vilket kan bidra till en ökad följsamhet hos 

patienten. Jaarsma et al. (2012) menar att en livsstilsförändring inte kan tillämpas på alla 

patienter utan sjuksköterskan måste se till individens förutsättningar. 

 

Deltagarna i Bently et al. (2005) och Heo et al. (2009) studier ansåg att de fick bristfällig 

information om behandlingsriktlinjerna samt information om hur de skulle förhålla sig till 

behandlingsriktlinjerna, vilket påverkade följsamheten. Strömberg (2005) skriver att 

följsamheten påverkas av de sex stegen i kommunikationsprocessen. Dessa handlar om 

överförandet av information, mottagandet, förståelsen, minnesbehållningen, accepterandet 

samt det följsamma beteendet. Om patienten inte förstår eller accepterar den information som 

ges kan detta bidra till att motivation till en följsam behandling uteblir. Deltagare i Vaughan 

Dickson et al. (2008) studie uppgav att följsamheten till behandlingen hade en andra plats i 

deras liv då familj och arbete ofta gick före vilket resulterade i en bristande följsamhet. Enligt 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) är det av stor vikt att som 

sjuksköterska kunna ge individanpassad information samt förvissa sig om att patienten förstått 

och tagit till sig informationen.  

 

Van der Wal et al. (2009) identifierade i sin studie att det största hindret till daglig vägning 

var glömska. Jaarsma et al. (2012) menar att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att skapa en 

kontinuitet i sin vardag med hjälp av olika redskap. Redskap i form av materiella ting kan  

t ex. vara viktlistor som sätts upp i badrummet för att göra patienten påmind om regelbunden 

vägning (Jaarsma et al. 2012). Sjuksköterskan kan även hjälpa patienten med redskap i form 

av kunskap så som att suga på isbitar eller att använda salivstimulerande tabletter för att 

minska känslan av törst (Strömberg 2005). Deltagare uppgav dock att de saknade redskap för 

att kunna vara följsamma till saltrestriktionerna (Heo et al. 2009). För att redskapen inte ska 

bli för många är det av stor vikt att först identifiera var i behandlingen det brister. Orlando 

menar i sin teori att genom att omedelbart sätta in resurser när sjuksköterskan identifierar ett 

behov av vård, kan patientens lidande minska (Orlando 1990). 
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Nieuwenhuis et al. (2012) studie undersökte hur följsamheten kunde förbättras med hjälp av 

kontinuerlig uppföljning hos en hjärtsviktssjuksköterska. Följsamheten till alla riktlinjer 

förutom träning förbättrades. Två andra studier (Koelling et al. 2005, Broide, et al. 2008) 

visade även att uppföljning var effektivt för en följsam behandling. Jaarsma et al. (2012) 

menar på att sjuksköterskan med hjälp av uppföljningssamtal kan identifiera brister i 

patientens behandling och fastställa vilka behov denne har. Genom att samtala om patientens 

beteende kan sjuksköterskan urskilja specifika behov som patienten har samt fastställa om det 

är i informationen eller i motivationen det brister. Eikeland et al. (2011) menar även att det är 

viktigt med kontinuitet i uppföljningen i form av kontakt med samma sjuksköterska. Genom 

att träffa samma sjuksköterska vid uppföljningssamtalen, anser författarna att sjuksköterskan 

kan få en bättre uppfattning av patientens behov. Orlando menar i sin teori att det är viktigt att 

se till patientens beteende för att på så sätt kunna identifiera patientens behov (Orlando 1990).  

4.3 Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp  

Enligt Polit och Beck (2012) bör undersökningsgruppens population vara representativ för 

den stora populationen. Detta benämns som ett representativt urval och ökar studiens 

trovärdighet.  

 

Medelåldern för de som lider av hjärtsvikt är idag 75 år (Hernborg 2013). Endast fem av de 

inkluderade studierna (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Van der Wal et al. 

2009, Van der Wal et al. 2010, Nieuwenhuis et al. 2011) hade en undersökningsgrupp där 

medelåldern var över 70 år. Den högsta medelåldern för dessa studier var 72 år (Van der Wal 

et al. 2005). Medelåldern för undersökningsgruppen i dessa studier låg nära medelåldern för 

den stora populationen på 75 år och skulle därför kunna ses som ett representativt urval. 

Enligt Polit och Beck (2012) bidrar detta till att trovärdigheten samt överförbarheten ökar för 

dessa studier. I fem av de inkluderade studierna (Bently et al. 2005, Vaughan Dickson et al. 

2008, Chung et al. 2008, Heo et al. 2009, Marti et al. 2012,) var medelåldern för 

undersökningsgruppen 60 år eller yngre. Den lägsta medelåldern för dessa studier var 49 år 

(Vaughan Dickson et al. 2008). Medelåldern för undersökningsgruppen i dessa studier avvek 

från den stora populationen på 75 år. Enligt Polit och Beck (2012) är detta inte ett 

representativt urval vilket bidrar till att trovärdigheten samt överförbarheten för dessa studier 

minskar.  
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Årligen insjuknar fler män än kvinnor i hjärtsvikt, dock är det lika många kvinnor som män 

som lider av hjärtsvikt eftersom att kvinnor överlever diagnosen längre än män (Strömberg & 

Dahlström 2005). Alla inkluderade studier hade en lägre andel kvinnor än män. Tre av de 

inkluderade studierna hade en andel på 40 % kvinnor (Bently et al. 2005, Van der Wal et al. 

2005, Van der Wal et al. 2009). Dessa studier var de som hade högst andel kvinnor. De 

studier som hade lägst andel kvinnor hade endast 29 % kvinnor med i sina studier (Chung et 

al. 2008, Kato et al. 2008). Enligt Polit och Beck (2012) representerar 

undersökningsgrupperna i dessa studier inte ett representativt urval gällande 

könsfördelningen. Detta eftersom att fördelningen för de som lider av hjärtsvikt i den stora 

populationen är lika stor andel kvinnor som män.  

 

NYHA är en funktionsklassificering av hjärtsvikt som består av fyra gradindelningar 

(Dahlström 2005). De hjärtsviktspatienter som klassificeras som NYHA I-II har inga symtom 

eller får symtom vid mer än måttlig ansträngning. De som klassificeras som NYHA III-IV får 

symtom vid lätt till måttlig ansträngning eller har symtom redan i vila (Läkemedelsverket 

2006).  

 

En generellt låg följsamhet till träning identifierades bland deltagarna i de inkluderade 

studierna (Van der Wal et al. 2005, Kato et al. 2008, Van der Wal et al. 2010, Nieuwenhuis et 

al. 2012, Marti et al. 2012).  Cirka hälften av deltagarna i dessa studier befann sig i NYHA 

III-IV. Studierna (Van der Wal et al. 2005, Kato et al. 2008, Van der Wal et al. 2010, 

Nieuwenhuis et al. 2012) som hade för avsikt att undersöka aspekten följsamhet till träning 

hade en hög procentuell andel deltagare som befinner sig i NYHA III-IV, vilket skulle kunna 

ha påverkat studiernas resultat gällande aspekten följsamhet till träning. Då de patienter som 

befinner sig i NYHA III-IV upplever symtom redan vid lätt ansträngning eller i vila 

(Läkemedelsverket 2006), kan detta bidra till att dessa patienter inte orkar utföra fysisk 

aktivitet och detta drar då ner följsamheten, vilket påverkar studiernas resultat. Detta kan vara 

en anledning till att 80 % av deltagarna i en studie (Van der Wal et al. 2005) ansåg att träning 

var viktigt, men endast hälften av deltagarna tränade, 56 % respektive 6 % av dessa deltagare 

befann sig i NYHA III-IV 
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4.4 Metoddiskussion 

Designen som valdes för denna litteraturstudie var en beskrivande design. Då en beskrivande 

design var lämplig för att svara till syfte och frågeställningar. Det finns idag många empiriska 

studier inom ämnet hjärtsviktspatienters följsamhet till icke-farmakologiska 

behandlingsriktlinjer samt deras beskrivningar och upplevelser av att leva med hjärtsvikt och 

dess behandling. Därför ansågs en litteraturstudie betydelsefull då en litteraturstudie kan 

sammanfatta och beskriva nuvarande kunskapsläge inom ett område (Forsberg & Wengström 

2013). Enligt Polit och Beck (2012) är en litteraturstudie en form att föredra när en persons 

upplevelser skall beskrivas. En litteraturstudie bidrar även till en stor undersökningsgrupp och 

på så sätt även ett brett resultat. Hade en empirisk studie valts hade författarna dock kunnat 

rikta frågorna till alla fyra riktlinjer gällande salt- och vätskerestriktioner, vägning samt 

träning och på så vis fått ett jämnare resultat.  

 

Valda databaser var Pubmed och Cinahl. Dessa valdes då de har ett stort utbud av studier 

inom ämnet vårdvetenskap (Polit & Beck 2012). Mycket forskning bedrivs inom 

hjärtsviktsområdet vilket leder till ett stort antal träffar av intresse i dessa databaser. I studien 

användes fem sökord som valdes utifrån syfte och frågeställning och därmed gav en bred 

sökning. Tre av de valda sökorden användes som MeSH termer samt Cinahl Headings vilket 

ger en mer specifik sökning (Forsberg & Wengström 2013). Sökordet Guideline adherence 

står för följsamhet gentemot riktlinjer samt rekommendationer till olika typer av behandlingar 

och därför valdes inte sökordet non-pharmacological treatment. Sökningarna begränsades till 

åren 2005-2013. Detta bidrog till att aktuell forskning inkluderades i studien vilket ökar 

trovärdigheten för föreliggande studies resultat (Polit & Beck 2012). Vid sökningarna lästes 

inledningsvis endast studiernas titel samt abstract.  Vid sökningar som gav ett träffantal över 

200 träffar valde författarna att inte läsa titel och abstract. Detta i kombination kunde ha 

bidragit till att relevanta studier fallit bort. Ett träffantal upp till 200 träffar ansågs dock 

rimligt att läsa titel och abstract för.  

 

Författarna valde att använda studier som fanns fritt tillgängliga vid Högskolan i Gävle. Även 

detta kan ha bidraget till att relevanta studier fallit bort. Författarna anser dock att forskning 

bör finnas fritt tillgänglig så alla ska kunna ta del av den. Endast tre av de inkluderade 

studierna var kvalitativa, dock gav dessa studier riklig information. De inkluderade studierna 

översattes från engelska till svenska. Detta kan ha orsakat att viss information fallit bort samt 

feltolkats på grund av bristande språkkunskaper. Studierna översattes dock av båda författarna 
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som har goda kunskaper i engelska, vilket bidrog till att eventuella tveksamheter kunde 

diskuteras. Även lexikon användes. 

 

Att studierna var skrivna på engelska bidrog däremot till att internationell forskning kunde 

inkluderas i studien. De inkluderade studierna hade dock en liten internationell spridning då 

majoriteten av studierna var genomförda i Nederländerna samt USA. Detta skulle kunna 

ifrågasätta en internationell generaliserbarhet. Alla de inkluderade studierna i föreliggande 

studies resultat var etiskt godkända. Enligt Polit och Beck (2012) är etiskt godkännande en 

styrka för studien. 

 

För fyra (Van der Wal et al. 2005, Van der Wal et al. 2007, Van der Wal et al. 2009, Van der 

Wal et al. 2010) samt två (Nieuwenhuis et al. 2011, Nieuwenhuis et al. 2012) av de 

inkluderade studierna i föreliggande studies resultat var minst en av de bakomliggande 

författarna till studierna samma person. Detta kan ses som en styrka då författarna till 

studierna har bedrivit forskning inom hjärtsvikstområdet en längre tid och har därför stora 

kunskaper inom området. Det kan dock även ses som en nackdel då detta skulle kunna bidra 

till att dessa författares tolkningssätt kan ha avspeglat sig på föreliggande studies resultat. 

 

För vissa av de inkluderade studierna i föreliggande studies resultat hade inte huvudresultatet 

ett icke-farmakologiskt fokus. Dessa studier har därför valts även att användas i föreliggande 

studies introduktion samt diskussion. 

4.5 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Hjärtsvikt är idag den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning i Sverige (Strömberg 2005). 

Dålig följsamhet till icke-farmakologiska behandlingsriktlinjer leder till ökade 

sjukhusinläggningar samt en ökad dödlighet hos hjärtsviktspatienter (Van der wal et al. 2005, 

Van der wal et al. 2007, Vaughan Dickson et al. 2008, Van der wal et al. 2009, Van der wal 

et al. 2010). Genom att belysa de brister som finns inom den icke-farmakologiska 

behandlingen gällande hjärtsvikt, skulle detta kunna bidra till att sjuksköterskan kan möta 

patientens behov på ett bättre sätt. En bättre förståelse för hur följsamheten ser ut hos 

hjärtsviktspatienter skulle även kunna bidra till att sjuksköterskan kan se hur följsamheten kan 

förbättras. 
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Genom att beskriva olika hinder och fördelar gällande följsamheten till icke-farmakologiska 

behandlingsriktlinjer för hjärtsvikt, skulle detta kunna bidra till att sjuksköterskan kan se hur 

denne kan hjälpa patienten med olika redskap för att kunna vara följsam i sin behandling 

(Orlando 1990, Strömberg 2005, Jaarsma et al. 2012). Kunskapsbrist till följd av bristande 

information identifierades som ett stort hinder till följsamheten (Bently et al. 2005, Heo et al. 

2009). Denna litteraturstudie skulle kunna hjälpa sjuksköterskan att se vilken typ av 

information patienten behöver för att kunna vara följsam till den icke-farmakologiska 

behandlingen gällande hjärtsvikt. Om sjuksköterskan kan skapa en förståelse för sjukdomen 

hos patienten skulle detta kunna bidra till minskat lidande för patienten, minskade 

sjukhusinläggningar samt en minskad dödlighet. 

 

Föreliggande studies resultat kunde visa en bristande forskning gällande kvinnors följsamhet 

till en icke-farmakologisk behandling, samt upplevelser och beskrivningar av att följa 

behandlingen. Fortsatt forskning skulle därför behöva ha ett större fokus på kvinnor för att 

forskningen skall kunna vara överförbar på den stora populationen. I de inkluderade studierna 

som visade följsamheten till behandlingsriktlinjer gällande träning, hade en stor andel 

deltagare NYHA III samt IV. Detta kan ha påverkat studiernas resultat gällande följsamheten 

till träning. Fortsatt forskning bör därför bedrivas på patienter med NYHA I samt II då dessa 

har en större förutsättning att utföra fysisk aktivitet, vilket skulle kunna ge ett mer rättvist 

resultat för kommande studier.  

 

5. Slutsats  
En generellt bristande följsamhet till icke-farmakologiska behandlingsriktlinjer för hjärtsvikt 

gällande salt- och vätskerestriktioner, regelbunden vägning samt träning identifierades. 

Träning var den riktlinje där lägst följsamhet kunde ses. Ökat välmående samt minskade 

sjukhusinläggningar var fördelar som identifierades till en följsam behandling. Dock kunde 

många hinder till en följsam behandling ses. Flest antal hinder kunde ses till följsamheten till 

saltrestriktioner där de största hindren var brist på information och kunskap samt smaken på 

maten. Vidare hinder som identifierades till riktlinjerna, vätskerestriktioner, vägning och 

träning var törst, glömska samt bristande energi.  
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Titel, författare, 

år och land. 

Design  Urval Undersöknings-

grupp  

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys  Syfte  Resultat  

Compliance with 

non-

pharmacological 

recommendations 

and outcome in 

heart failure patients 

 

Van der Wal et al. 

(2010) 

 

Nederländerna 

Prospektiv 

undersökan

de design 

Deltagare fanns 

vid 17 sjukhus i 

Nederländerna. 

Urvalsmetod 

framkommer 

inte. 

830 st 

hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 70år.  

37 % kvinnor, 63 % 

män. 

NYHA II: 58 % 

NYHA III-IV: 47 % 

Enkätstudie samt 

insamling från 

deltagarnas 

journaler. 

 

Instrument: 

Reviderat 

frågeformulär för 

följsamhet till 

hjärtsvikt. 

Beskrivande 

statistik, 

Kolmogorov 

Smironv test, 

Chi
2
 test, 

Mann-Whitney 

U test och  

Cox proportional 

hazars regression 

modelling. 

Syftet med denna 

studie var att 

analysera relationen 

mellan följsamhet 

till icke-

farmakologiska 

rekommendationer 

(låg-saltdiet, 

vätskerestrektioner, 

daglig vägning och 

träning) och dödliget 

samt återinläggning 

på sjukhus, hos 

hjärtsviktpatienter 

Studien gjordes under 18 månader. 48 

% av deltagarna var följsamma till alla 

fyra rekommendationer. Hos de 

deltagare som inte var följsamma var 

dödligheten högre samt risken för 

sjukhusinläggning högre än hos de som 

var följsamma.  

Bristande följsamhet till träning var 

den riktlinje som hade högst koppling 

till sjukhusinläggning. Bristande 

följsamhet till vägning var den riktlinje 

som hade högst koppling till dödlighet. 

De som hade en dålig följsamhet 

spenderade även längre tid på sjukhus 

när de blev inlagda. 

Factors related to 

nonadherence to 

low sodium diet 

recommendations in 

heart failure patients 

 

Bently  et al. (2005) 

 

USA 

Kvalitativ 

beskriv-

ande design  

Bekvämlighets

urval. Det 

framkommer 

inte vart de 

funnit 

deltagarna. 

20st 

hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 60,2 år. 

40 % kvinnor, 60 % 

män.  

NYHA I: 11 % 

NYHA II: 33 % 

NYHA III: 56 % 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Instrument: 

intervjuguide 

Innehålls-analys  

Koder och teman 

identifierades.  

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

hjärtsviktspatienters 

upplevelser av att 

vara följsam till låg-

saltdiet. 

I denna studie hade majoriteten av 

deltagarna en bristande kunskap om sin 

låg-saltdiet. Deltagarna ansåg att de 

fick för lite information av sina 

vårdgivare. Deltagarna fokuserade mer 

på att deras fysiska symtom var en 

börda, istället för en oro över hjärtat. 

Deltagarna uttryckte även att deras 

livsstil påverkades av 

saltrestriktionerna. Det var svårt att äta 

på restaurang och bli bortbjuden på 

mat och fortfarande hålla sig till sin 

låg-saltdiet. Deltagarnas vänner och 

familj hade ofta svårt att förstå och 

respektera deltagarna saltrestriktioner 

vilket kunde leda till konflikter i 

familjerna. 

Patient- Reported 

selective adherence 

to heart failure self-

Prospektiv 

kohort-

design  

Deltagare fanns 

vid 3 

universitets-

321st 

Hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 57 år. 

Enkätstudie, 

frågeformulär samt 

insamling från 

Beskrivande 

analys,  

Cox proportional 

Syftet med denna 

studie var att göra en 

övergripande 

I denna studie hade deltagarna högst 

följsamhet till symtomövervakning 

samt lägst följsamhet till träning. Det 

Bilaga 1. Metodologisk översiktstabell 
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care 

recommendations: 

A prospective 

cohort study 

 

Marti et al. (2012) 

 

Atlanta (USA) 

sjukhus i 

Atlanta. 

Urvalsmetod 

framkommer 

inte. 

35,1 % kvinnor, 

64,9% män. 

NYHA framkommer 

inte i denna studie. 

deltagarnas 

journaler, EKG, 6-

minuters gångtest, 

blod- och urinprov. 

 

Instrument: MOS-

SAS, PHQ-9. 

hazards models, 

Poisson models, 

Mann- Whitney 

rank-summe test. 

bedömning av 

följsamheten till 8 

olika 

egenvårdsrekommen

dationer. 

var 80 % av alla deltagare som var 

följsamma till symtomövervakning 

samt 26 % av alla deltagare som var 

följsamma till träning. Endast 9,1 % av 

deltagarna var följsamma till över 80 

% av alla de olika 

rekommendationerna. Denna studie 

kunde även se ett positivt samband 

mellan god följsamhet, ålder samt 

utbildning.  

 

Adherence to self-

care behavior and 

factors related to 

this behavior among 

patients with heart 

failure in Japan 

 

Kato et al. (2008) 

 

Japan 

Undersökan

de 

tvärsnitts-

design  

Bekvämlighets

urval. 

Deltagarna 

fanns vid 

kardio-

vaskulära 

mottagningen 

vid Tokyos 

universitets-

sjukhus. 

 

 

123 st 

hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 64,6 år.  

29,3% kvinnor, 70,7 

% män. 

NYHA I 26 % 

NYHA II: 54 % 

NYHA III: 20 % 

 

Enkätstudie samt 

insamling från 

deltagarnas 

journaler.  

 

Instrument:  

EHFScBS 

Beskrivande 

statestik.  

Chi
 2
-test, 

Fisher´s exact 

test. 

Student t test, 

Mann-Whitney 

U test.  

 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera 

följsamheten, 

identifiera 

associerade faktorer 

samt klargöra hur 

tidigare 

sjukhusinläggningar 

påverkade 

hjärtsviktspatienters 

följsamhet. 

I denna studie var cirka hälften av 

deltagarna följsamma till en låg-

saltdiet samt dagligvägning. Endast en 

tredjedel av deltagaran var följsamma 

till vätskerestriktionerna. Deltagare 

som inte varit inneliggande på sjukhus 

hade en sämre följsamhet till 

dagligvägning än de som tidigare varit 

inneliggande. Liknande resultat kunde 

ses hos följsamheten till 

vätskerestriktionerna. Följsamheten till 

låg-saltdiet skilde sig däremot inte 

beroende på om deltagarna varit 

inneliggande eller inte. 

Unraveling the 

mechanisms for 

heart failure patients 

beliefs about 

compliance 

 

Van der Wal et al. 

(2007) 

 

Nederländerna 

Beskriv-

ande 

tvärsnitts-

design 

  

Deltagare fanns 

vid 17 sjukhus i 

Tyskland. 

Urvalsmetod 

framkommer 

inte. 

954 st 

hjärtviktspatienter.  

Medelåldern: 71år 38 

% kvinnor, 62 % män. 

NYHA II: 51 % 

NYHA III: 45 % 

NYHA IV: 4 % 

Enkätstudie samt 

insamling från 

deltagarnas 

journaler. 

 

Instrument: 

The HF belief scale 

Revised HF 

compliance scale. 

Dutch Heart Failure 

Knowledge Scale 

 

Beskrivande 

statistik,  

Mann- Whitney 

U test, 

Chi-square test. 

Syftet var att få en 

insikt i patienters 

tankar kring 

följsamhet. 

Undersöka 

relationen mellan 

demografiska 

variabler och 

depression, bedöma 

följsamheten till 

medicinering, daglig 

vägning och låg-

I denna studie ansåg 51 % av 

deltagarna att det största hindret till att 

följa saltrestriktioner var att maten inte 

smakade bra. En tredjedel av 

deltagarna rapporterade att det var 

svårt att gå på restaurang till följd av 

saltrestriktionerna. Det flesta 

deltagarna rapporterade att salt mat 

inte var bra för dem och genom att 

undvika salt mat kunde de undvika att 

samla på sig vätska.  

Glömska rapporterades som ett hinder 
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saltdiet samt 

undersöka relationen 

mellan tankar och 

följsamhet. 

till vägning. Dock kunde deltagarna se 

att de kunde hålla sig friska om de höll 

sig till daglig vägning. Många 

deltagare hade problem med 

symtomövervakning, 

symtomövervakning identifierades 

dock som en viktig faktor för att 

undvika sjukhusvistelser  

Compliance in heart 

failure patients: the 

importance of 

knowledge and 

beliefs 
 

Van der Wal et al. 

(2005) 

 

Nederländerna 

Beskriv-

ande 

tvärsnitts-

design 

Framkommer 

inte. 

501st 

Hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern:72år 40 

% kvinnor,  

60 % män 

NYHA II: 38 % 

NYHA III: 56 % 

NYHA IV: 6 % 

Enkätstudie samt 

Insamling från 

deltagarnas 

journaler.  

 

 

 

Instrument: 

Dutch Heart Failure 

Knowledge Scale 

The HF belief scale 

Beskrivande 

statistik, 

Kolomogorov- 

Smirnov test, 

Chi
2
 tests och 

Mann-Whitney 

U test. 

 

Syftet med denna 

studie var att avgöra 

vilka variabler som 

var relaterade till 

följsamhet av 

behandlingsriktlinjer

na 

(Saltrestrektioner, 

vätskerestrektioner, 

daglig vikt och 

träning) hos 

hjärtsviktspatienter.  

 

I studien hade 72 % av deltagarna en 

generell följsamhet till alla riktlinjer. 

Motivationsbrist, praktiska problem 

samt att maten inte smakade bra, var 

anledningar till att deltagarna inte var 

följsamma till saltrestriktionerna. Den 

vanligaste orsaken till att de inte var 

följsamma till vätskerestriktionerna var 

törst. Att de inte vägde sig berodde ofta 

på glömska. Den lägsta följsamheten 

kunde man se till träning, där var 

orsaken att deltagarna hade fysiska 

hinder samt brist på energi.  

Faktorer som bidrog till att deltagarna 

valde att vara följsamma var att detta 

ökade deras livskvalité, minskade 

risken för sjukhusinläggning samt att 

det minskade de fysiska symtomen. 

Long-term 

compliance with 

nonpharmacologic 

treatment of patients 

with heart failure 

 

Nieuwenhuis et al. 

(2012) 

 

Nederländerna 

Beskriv-

ande 

prospektiv 

design 

 

Framkommer 

inte.  

648 st 

Hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 69 år 38 

% kvinnor, 62 % män 

NYHA III: 58 % 

NYHA IV: 44 % 

Enkätstudie samt 

insamling från 

deltagarnas 

journaler.  

 

Instrument: 

RAND-36 

Dutch Heart Failure 

Knowledge Scale. 

Revised heart failure 

compliance scale 

Beskrivande 

statestik 

Wald test.  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka olika 

faktorers påverkan 

på följsamheten till 

icke-farmakologisk 

behandling hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Studien gjordes under 18 månader. En 

grupp fick intensivt stöd av en 

hjärtsviktssjuksköterska och den andra 

gruppen fick vanlig vård. Hela gruppen 

hade totalt en relativt hög följsamhet 

till de fyra olika riktlinjerna. Gruppen 

som fick intensivt stöd hade under 

första delen av perioden en högre 

följsamhet än den grupp som fått 

vanlig vård. Dock låg följsamheten till 

träning på samma nivå för båda 
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grupperna vid slutet av 18 månaders 

perioden. 

Heart failure 

patient’s perceptions 

on nutrition and 

dietary adherence 

 

Heo et al. (2009) 

 

USA 

Kvalitativ 

beskriv-

ande design 

Bekvämlighets

urval. 

deltagarna 

fanns vid 2 

sjukhus i USA 

20 st 

Hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 58år. 30 

% kvinnor, 70 % män. 

NYHA III-IV: 70 % 

Semistrukturerad 

intervju samt 

enkätstudie.  

 

Instrument: 

Diktafon. 

Konventionell 

innehålls-analys 

Transkribering, 

koder, 

subkategorier 

samt kategorier 

identifierades. 

Analys av enkät 

framkommer 

inte. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienters 

uppfattningar om att 

vara följsam till en 

diet gällande 

aspekten salt och 

fett, samt tankar 

kring att vara 

följsam och faktorer 

som påverkar 

följsamheten. 

I denna studie identifierades fyra 

kategorier som påverkade deltagarnas 

följsamet: kunskap, grupptryck och 

uppmuntran från andra, sociala 

situationer samt mat som en källa för 

glädje och njutning. Majoriteten av 

deltagarna trodde att maten kunde 

påverka deras hälsa negativt samt deras 

hjärtsviktsymtom. Flera deltagare 

kunde se en koppling mellan saltintag 

och förvärrade symtom men endast 

hälften av deltagarna i studien kunde 

specifikt identifierade salt som en 

faktor som påverkar hjärtsviktsymtom. 

Många deltagare fokuserade mer på 

fettets än saltets inverkan på hjärtat.  

A typology of heart 

failure self-care 

management in non-

elders 

 

Vaughan Dickson et 
al. (2008) 

 

USA 

En mixad 

metod 

design 

Ändamålsenligt 

urval deltagare 

fanns vid två 

vårdcentraler. 

41st 

Hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 49,17 

år. 

36,6 % kvinnor, 63,4 

% män 

NYHA II: 42 % 

NYHA III: 58 % 

Kombinerad 

semistrukturerad 

intervju samt 

enkätstudie 

 

Instrument: 

SCHFI, DAIS 

Tematisk 

innehålls-analys. 

Transkribering  

Nyckelord, koder 

samt teman 

identifierades.  

 

Beskrivande 

statestik. 

Icke-parametrisk 

statestik 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka attityden 

till 

egenvårdshantering. 

I studien var den generella 

inställningen till en följsam behandling 

positiv. Deltagarna uttryckte att detta 

kunde hjälpa dem att undvika 

sjukhusvistelser, komplikationer samt 

att hålla sig friska och ha möjligheten 

att leva längre. Den 

egenvårdshantering som deltagarna 

trodde vara den viktigaste i 

behandlingen var följsamhet till 

medicinering. Att de kunde 

kompensera dålig följsamhet till t ex. 

salt genom att ta extra diuretika, var 

något som många deltagare trodde. De 

kunde även se att de tillfällen då det 

vara svårast att vara följsam var i 

sociala situationer, under arbete samt 

under semestrar. 

Factors associated Beskriv- Deltagare var 911 st Enkätstudie samt Beskrivande  Syftet med denna I denna studie var det 33 % av 
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with patient delay in 

seeking care after 

worsening 

symptoms in heart 

failure patients 

 

Nieuwenhuis et al. 
(2011) 

 

Nederländerna samt 

Sverige 

 

ande 

tvärsnitts-

design 

fanns vid 17 

sjukhus i 

Tyskland. 

Urvalsmetod 

framkommer 

inte. 

hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 71år. 

38 % kvinnor, 62 % 

var män. 

NYHA II: 6 % 

NYHA III: 57 % 

NYHA IV: 37 % 

insamling från 

deltagarnas 

journaler. 

 

Instrument:  

EHFSCB 

Revised HF 

compliance scale. 

Dutch Heart Failure 

Knowledge Scale 

 

analys, Chi-

square test eller 

Fisher exact test, 

Mann-Whitney 

U test,  

 

studie var att 

undersöka 

hjärtsviktspatienters 

fördröjningstid till 

att söka vård vid 

symtomuppkomst, 

vilka faktorer som 

var kopplade till 

deras fördröjningstid 

samt vilka faktorer 

som förknippades 

till tidigare 

fördröjningar till att 

söka vård. 

deltagarna som sökte vård inom 12 

timmar efter symtom debut. 37 % av 

deltagarna väntade över en vecka innan 

de sökte vård. Medeltiden för en 

patient att söka vård var 48 timmar.  

De deltagare som sökte vård sent var 

ofta yngre och män. Symtom där det 

tog lång tid innan de sökte vård var: 

svullna anklar, minskad aptit, trötthet 

(fatigue) och vilodyspné. Deltagare 

som hade haft hjärtsvikt en längre tid 

hade ingen skillnad i att söka vård i tid, 

än någon annan patientgrupp. Både 

deltagare som sökte vård sent samt 

deltagare som söker vård snabbt 

uppgav att dem skulle söka vård om 

symtomen blev värre, i samma 

utsträckning. 

Qualitative 

examination of 

compliance in heart 

failure patients in 

The Netherlands 

 

Van der Wal et al. 

(2009) 

 

Nederländerna 

Kvalitativ 

beskriv-

ande design 

Ändamålsenligt 

urval deltagare 

fanns vid 3 

COACH center 

i 

Nederländerna 

15 st 

Hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 70 år. 

40 % kvinnor, 60% 

män 

NYHA II: 47 % 

NYHA III: 47 % 

NYHA IV: 7 % 

Semistrukturerad 

intervjustudie. 

 

Instrument: Dikatfon 

Innehålls-analys, 

transkribering, 

koder samt 

teman 

identifierades. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienters 

anledningar samt 

motivationer till att 

vara följsam till 

medicinering, låg-

saltdiet, 

vätskerestriktioner 

och daglig vägning 

samt hur de hanterar 

hjärtsviktsriktlinjern

a i sitt dagliga liv. 

I denna studie ansåg deltagarna att den 

vanligaste anledning till att vara 

följsam till de generella riktlinjerna, 

var att de kunde undvika 

sjukhusvistelser samt att samla på sig 

vätska. Ett flertal deltagare var 

följsamma till den icke-farmakologiska 

behandlingen då detta fick dem att må 

bättre. De vanligaste hindren till att 

deltagarna inte var följsamma till 

riktlinjerna var att de glömde bort att 

väga sig, att vikten hade legat stabilt 

under tid, att maten inte smakade bra 

utan salt, problem vid restaurangbesök 

samt törsten. De flesta patienterna sa 

att det var svårt att vänja sig till en 

eller flera rekommenderade 

livsstilsförändringar och göra dem till 

en del av det vardagliga livet. Flera 
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deltagare uppgav att dem inte alltid 

höll sig till sin låg-saltdiet, utan 

fuskade ibland vid speciella tillfällen. 

Detta bidrog dock att de kunde vara 

följsamma över tid.  

 

Patients differ in 

their ability to self-

monitor adherence 

to a low-sodium diet 

versus medication 
 

Chung et al. (2008) 

 

USA 

Framkomm

er inte. 

Deltagare fanns 

vid 

hjärtsviktsklini

ken vid 

Kentuckys 

medicinska 

akademiska 

center. 

Urvalsmetod 

framkommer 

ej. 

133 st 

hjärtsviktspatienter. 

Medelåldern: 60,8  

år.  

29,3 % kvinnor, 

70,7 % män 

NYHA I-II: 38 % 

NYHA III-IV: 57 % 

Enkätstudie, samt 24 

timmars 

urinsamling. 

 

Instrument: MOS-

SAS, MEMS, UNa  

excretion 

Beskrivande 

dataanalys Chi-

square, 

t-test. 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienters 

förmåga till 

självrapportering av 

följsamhet till en 

låg-saltdiet samt 

medicinering. 

I denna studie rapporterade 77 % av 

deltagarna att de följde sina 

saltrestrektioner som de hade fått från 

sin vårdgivare. Det var 38 % av 

deltagarna som klassificerades som 

följsamma till saltrestriktionerna. 
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