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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom samt en av de 

vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning. Hjärtsvikt bidrar till en försämrad hälsa och 

livskvalitet. Egenvårdsåtgärder har en betydande roll för att främja patientens hälsa samt 

för att förebygga försämring av tillståndet. Brister i egenvård hos patienten beror till 

stor del på okunskap om hjärtsvikt och egenvårdsåtgärder.  

Syfte: Att beskriva vilka effekter patientutbildning har på egenvård och livskvalité hos 

patienter med hjärtsvikt, syftet var även att beskriva de ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar från databasen 

Pubmed har inkluderats för att kunna svara på syfte och frågeställningar. Artiklarnas 

resultat och metod har analyserats och sammanställts under 6 kategorier.  

Resultat: Patientutbildning har visat sig ha positiva effekter både på egenvård och 

livskvalité. Det kunde ses förbättringar gällande medicinhantering, följsamhet vid 

medicinering och andra egenvårdsåtgärder så som att följa salt- och vätskerestriktioner, 

flertalet av patienterna var även mer positiva till livsstilsförändringar. När det kom till 

livskvalité förbättrades det fysiska, psykiska och sociala måendet, det kunde i en studie 

kopplas till att patienterna upplevde en större kontroll över sin situation. Den 

datainsamlingsmetod som var mest förekommande i de ingående artiklarna var enkäter 

och frågeformulär. 

Slutsats: Patientutbildning har visat sig ha goda effekter på livskvalité och egenvård. 

Olika typer av insatser kan påverka livskvalité och egenvård på olika sätt. Kunskapen 

om hjärtsvikt ökar vid patientutbildning vilket kan påverka inställning och motivation 

hos patienter med hjärtsvikt, det innebär bättre förutsättningar vid medicinering samt 

egenvårdsinsatser vilket leder till en bättre hälsa och en ökad livskvalité. 
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Abstract 

Background: Heart failure is a serious and common disease and one of the most 

common causes of hospitalization. Heart failure contributes to a deteriorating health and 

quality of life. Self-care measures will contribute a large and significant role in 

promoting the health of the patient and to prevent worsening of the condition. The 

shortcomings in self-care of the patient depend largely on the lack of knowledge in heart 

failure and the self-care process.  

Aim: To describe the effects of patient education on self-care and quality of life in 

patients with heart failure, the aim was also to describe the data collection methods 

of the included articles. 

Method: A descriptive literature study of 12 scientific articles from the database 

PubMed has been included in order to respond to aim and questions. The articles results 

and methods have been analyzed and compiled under 6 categories. 

Result: Patient education has been shown to have positive effects both in terms of self-

care and quality of life. Improvements could be seen regarding medication management, 

compliance in medication and other self-care measures so as to comply with salt and 

fluid restriction. The majority of patients were also more positive about lifestyle 

changes. When it came to quality of life, improvements could be seen in the physical, 

mental and social well-being. It could, in one study, be linked to the patients 

experiences of a greater control over their situation. The data collection method that was 

the most prevalent in the included articles were surveys and questionnaires.   

Conclusion: Patient education has been shown to have positive effects on quality of life 

and self-care. Different types of actions can affect quality of life and self-care in 

different ways. Knowledge of heart failure increases with patient education, which can 

affect attitude and motivation in patients with heart failure, it means better conditions 

for medication and self-care actions leading to a better health and an improved quality 

of life. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte klarar av att upprätthålla en normal pumpförmåga, och 

då inte kan försörja kroppens vävnader med den mängd blod som krävs för att bibehålla 

en normal funktion. Tidigt i sjukdomen kan kroppen kompensera den bristande 

funktionen med hjälp av kompensationsmekanismer som gör att cirkulation och 

pumpförmåga tillfälligt kompenseras. Den belastning som hjärtat utsätts för vid 

hjärtsvikt bidrar till att kompensationsmekanismerna tillslut inte räcker till och då 

klassas hjärtsvikten som kronisk, den kan dock betecknas olika beroende på var i hjärtat 

funktionsnedsättningen finns och om svikten är vänster eller högersidig. Klassificering 

av hjärtsvikt kan göras efter fastställning av orsak, svårighetsgrad och förlopp av 

sjukdomen (Eikeland et al. 2011) (se tabell 1). 

 

Tabell 1. New York Heart Associations (NYHA), klassificering av hjärtsvikt. (Eikeland 

et al. 2011, s. 222). 

NYHA klass I Icke symtomgivande hjärtsvikt. 

NYHA klass 

II 

Hjärtsvikt med någon begränsning vad gäller fysisk funktion. Inga symtom i vila. Symtom vid 

större ansträngning. 

NYHA klass 

III 

Inga symtom vid vila. Symtom framträder vid lättare ansträngning. Stor begränsning vid fysisk 

aktivitet. 

NYHA klass 

IV 

Symtom även vid vila. Fysisk aktivitet är inte genomförbar. 

 

 

Hjärtsvikt tillsammans med andra hjärt- och kärlsjukdomar har en hög dödlighet i 

Skandinavien och bidrar till ett stort folkhälsoproblem i hela världen (Strömberg 2009). 

I Sverige är det ca 180 000-350 000 personer som lider av hjärtsvikt. Högt blodtryck 

tillsammans med ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till att drabbas, men 

hjärtsvikt kan även uppkomma av andra orsaker som belastar hjärtat t.ex. infektioner, 

arytmier och hög alkoholkonsumtion (Ericson & Ericson 2012). Hjärtsvikt är den 

vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus hos personer över 65 år och de flesta lider 

då av kronisk hjärtsvikt eller har blivit försämrade i sin sjukdom (Persson & Eriksson 

2014). Hjärtsvikt leder ofta till många och upprepade sjukhusbesök samt förkortad 
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livslängd, vilket betyder att diagnostik och medicinsk behandling av hjärtsvikt har blivit 

allt viktigare och har utvecklats mycket under senare tid. Då denna patientgrupp är stor 

såväl inom primärvård som slutenvård bidrar det också till stora kostnader för 

sjukvården (Socialstyrelsen 2008).  

 

1.2 Sjuksköterskans roll i patientutbildning vid hjärtsvikt 
Sjuksköterskan har en stor och betydande roll när det kommer till omvårdnad av 

patienter med hjärtsvikt. Sjuksköterskan ska kunna göra bedömningar av patientens 

sjukdomsstatus och arbeta preventivt där komplikationer och försämring av sjukdomen 

motarbetas. Det handlar om att ge information och utbildning om egenvårdsåtgärder 

samt symtom på försämring så att patienten har de verktyg som krävs för att kunna 

utföra egenvård, då det krävs både kunskap och motivation för detta (Strömberg 2009, 

Eikeland et al. 2011, Hajbaghery et al. 2013). Enligt Tingström (2009) kan 

patientutbildning innebära att utbildning sker vid endast ett tillfälle, men även över en 

längre period beroende på situation. Patientutbildning kan se olika ut, de flesta patienter 

får sedvanlig standardutbildning om sin sjukdom och vad som är viktigt att tänka på för 

att kunna må så bra som möjligt, så som följsamhet vid medicinering, eventuella 

biverkningar, salt- och vätskerestriktioner samt vikten av fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskan ger ofta patienten rekommendationer om egenvårdsåtgärder (Strömberg 

2009). Tidigare forskning (Jaarsma et al. 2000) som jämfört sedvanlig omvårdnad med 

en intervention bestående av patientutbildning (fyra besök på sjukhus, ett telefonsamtal 

och ett hembesök) har visat att patientutbildningen var effektiv när det kom till att 

förbättra egenvårdsbeteende direkt efter utskrivning från sjukhus, dock fanns ingen 

större skillnad mellan grupperna vad gäller livskvalité. Det framkom att även om 

egenvården förbättrades under första månaden, försämrades den sedan över tid. Falk et 

al. (2013) beskriver i en litteraturstudie att många patienter, framförallt äldre, har dålig 

insikt och kunskap om hjärtsvikt då de upplever att symtom som sjukdomen medför 

beror på hög ålder. Detta medför att behandlingsåtgärder sätts in sent, vilket bidrar till 

en sämre prognos för dessa patienter. Vård ska ges utifrån den enskilda individens 

värdighet, samt så har varje enskild individ rätt till en god vård med en god kvalitet där 

patienten ska känna trygghet i sin vård och behandling. Patienter har också rätt till att få 

information och stöd i att förebygga försämring av sjukdomar samt ska sjukvården 

erbjuda hjälpmedel och utrustning när behovet finns (HSL 1982:763).  
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1.3 Orems omvårdnadsteori 
Dorothea E. Orem började utveckla sin omvårdnadsteori under sent 1950-tal, denna 

teori byggde i stort sett på hennes egen kunskap och arbete inom omvårdnad. Orem ville 

få fram vikten av egenvård, och att egenvårdsbrister hos människan till stor del beror på 

okunskap om sjukdom eller tillstånd. Enligt Orem ska omvårdnad ske utifrån en vilja att 

främja patientens förmåga till att själv kunna sköta om och hantera sitt tillstånd. 

Sjuksköterskor ska bedöma, stödja samt hjälpa patienten när behovet till det finns. 

Information och undervisning ska ge patienten kunskap samt en förståelse om egenvård 

så att patienten blir medveten om egenvårdsåtgärdernas betydelse. Enligt Orem innebär 

patientutbildning att sjuksköterskan ger information, utbildar samt guidar patienten om 

sjukdom och hur den ska hanteras. Detta betyder också att sjuksköterskan bara ska 

kompensera det som behövs hos patienten annars fråntas den egna förmågan till att 

agera på egen hand (Berbiglia & Banfield 2010).  

 

1.4 Livskvalité vid hjärtsvikt 
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2012) lyder WHO´s 

definition av livskvalité: “Individens uppfattning av sin livssituation i relation till 

rådande kultur och normer, och i förhållande till sina egna mål, förväntningar, 

värderingar och intressen”. Hälsorelaterad livskvalité syftar på hur hälsan kan påverka 

individens livskvalité (SBU 2012). Hjärtsvikt är en vanligt förekommande diagnos som 

påverkar människan både fysiskt, psykiskt och socialt. Att leva med hjärtsvikt påverkar 

ofta livskvalitén negativt, patienter beskriver känslor såsom rädsla, oro, orkeslöshet. De 

upplever även en begränsning i vad de kan ta sig för, vilket medför att de också känner 

sig ensamma och isolerade (Ryan & Farrelly 2009, Strömberg 2009, Eikeland et al. 

2011). Strömberg (2009) menar även att patienter kan ha svårigheter att tyda tecken på 

försämring i sin sjukdom vilket då kan komplicera situationen ytterligare och medför att 

livsstilsförändringar blir svårare att genomföra. Livsstilsförändringar är en viktig del vid 

hjärtsvikt då det är en bidragande faktor till en förbättrad livskvalité.  I en studie beskrev 

patienter med hjärtsvikt att livskvalité var att kunna vara fysiskt och psykiskt aktiva 

men även att känna lycka och vara delaktig i relationer var viktigt för känslan av att ha 

livskvalité (Heo et al. 2009). Det som kan påverka eller bidra till en sämre livskvalité är 

en lägre ålder hos patienten, depression, svårare och tätare förekomst av symtom samt 

en högre klass av NYHA (Zambroski et al. 2005, Hwang et al. 2013). I studien av 

Zambroski et al. (2005) framkom att yngre patienter (<55 år) upplevde symtom som 
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bl.a. andnöd mer påfrestande än äldre patienter vilket innebar en negativ påverkan på 

livskvalitén. 

 

1.5 Egenvård vid hjärtsvikt 
Orems definition av egenvård innebär att patienten efter egen förmåga ska kunna vårda 

sig själv och sitt sjukdomstillstånd (Berbiglia & Banfield 2010). Enligt Alosco et al. 

(2014) så medför hjärtsvikt att patienternas förmåga att klara av att sköta sin ADL 

(allmän daglig livsföring) på egen hand försämras och fortsätter att göra det över tid. 

Detta medför att patienterna upplever sig begränsade i sin vardag samt så skapar det ett 

beroende av hjälp i från andra. Många patienter som blivit diagnostiserade med 

hjärtsvikt, hade uppfattningen att skälet till deras diagnos inte var något som de själva 

hade haft möjlighet till att påverka samt upplevde de att de saknade kontroll över sin 

situation (Goodman et al. 2013, Holden et al. 2015).  I studien av Holden et al. (2015) 

framkom att många patienter upplevde att egenvård inte var av stor vikt vilket medförde 

att de valde bort att genomföra de egenvårdsåtgärder de blivit rekommenderade så som 

att minska på salt i kosten och daglig motion. I studien framkom även att en del av 

patienterna försökte ignorera sitt tillstånd medan andra accepterade diagnosen men 

valde att leva som vanligt ändå. I studien av Goodman et al. (2013) visade det sig att 

patienter som påverkades emotionellt av sin hjärtsvikt hade ett sämre självförtroende 

när det kom till att kunna hantera sin egenvård. Det visade sig även att de med tiden 

hade en minskad tilltro till att egenvård och behandlingsåtgärder kunde hjälpa mot de 

negativa följder som hjärtsvikten medförde. Ett vanligt problem för många patienter var 

svårigheter vid omställning av kost och dryckesrutiner. I en studie beskrev patienter hur 

de själva hittade metoder för att kunna hantera de nya riktlinjer som de skulle förhålla 

sig till, bl.a. ökade de dosen av vätskedrivande om de visste att de druckit mer än de 

borde (van der Wal et al. 2010).  

 

1.6 Problemformulering 
Hjärtsvikt är ett kroniskt och allvarligt tillstånd som påverkar hela människan. 

Konsekvenserna av sjukdomen påverkar livskvalitén, den allmänna hälsan och skapar 

ofta en begränsad situation för den enskilde individen (Eikeland et al. 2011). Egenvård 

har en stor och betydande roll vid hjärtsvikt, då egenvårdsåtgärder syftar till att förbättra 

situationen för patienten samt att undvika försämring av hjärtsvikten (Strömberg 2009). 

Kunskap är en viktig källa till att patienter med hjärtsvikt ska kunna utföra egenvård 
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(Eikeland et al. 2011). I tidigare studier (Falk et al. 2013) framkommer att många 

patienter har svårt att förstå information gällande sin hjärtsvikt, det medför svårigheter i 

att utföra egenvård vilket även påverkar livskvalitén. I rollen som sjuksköterska ligger 

ett ansvar i att förmedla information och utbilda så att patienten har den kunskap som 

krävs för att kunna förstå och hantera sin sjukdom. Författarna till denna litteraturstudie 

vill beskriva vilka effekter patientutbildning har på livskvalité och egenvård hos 

patienter med hjärtsvikt, då de är två hörnstenar för att patienter med hjärtsvikt ska 

kunna leva ett så bra liv som möjligt.  

 

1.7 Syfte och frågeställningar 
Syftet var att beskriva effekter av patientutbildning på livskvalité och egenvård hos 

patienter med hjärtsvikt. Syftet var även att beskriva de i studien ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetoder.  

1. Vilka effekter har patientutbildning på livskvalité hos patienter med hjärtsvikt? 

2. Vilka effekter har patientutbildning på egenvård hos patienter med hjärtsvikt? 

3. Vilka datainsamlingsmetoder har de ingående artiklarna i studien använt sig av? 

 

2. Metod 

2.1 Design 
En deskriptiv design har använts för att besvara syftet i denna litteraturstudie (Polit & 

Beck 2012).  

 

2.2 Databaser 
För att få fram relevant material söktes artiklar från databasen PubMed. Enligt Polit och 

Beck (2012) är det en relevant databas när det kommer till sökning av material inom 

ämnet omvårdnad. 

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 
Sökorden som användes var MeSHtermerna “heart failure”, “patient education as 

topic”, “self care” och “quality of life”. Sökordet “impact” söktes i fritext då det inte är 

en MeSHterm. Sökorden användes fristående samt i kombinationer med hjälp av den 

booleska termen AND (Polit & Beck 2012). De funna artiklarna, 182 stycken, 

granskades först utifrån titel och abstract (se tabell 2). De artiklar som ansågs relevanta 

och som fanns fritt tillgängliga, 16 stycken, hämtades hem från databasen och hela 
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artiklarnas resultat lästes för att se om artiklarna var relevanta för syftet med 

litteraturstudien. Av de 16 artiklarna valdes 4 bort som inte var relevanta för syftet, 

därefter kvarstod 12 artiklar (se tabell 3) att använda i studien för att kunna svara på 

frågeställningarna: ”Vilka effekter har patientutbildning på livskvalité hos patienter med 

hjärtsvikt?”, ”Vilka effekter har patientutbildning på egenvård hos patienter med 

hjärtsvikt?” samt ”Vilka datainsamlingsmetoder har de ingående artiklarna i studien 

använt sig av?”. 

Inklusionskriterier- artiklar publicerade de senaste 10 åren; abstract tillgängligt; artiklar 

som var skrivna på svenska eller engelska; artiklar fritt tillgängliga i fulltext via 

högskolan i Gävles databaser; artiklar som var vetenskapligt granskade (peer reviewed). 

Exklusionskriterier- artiklar som inte svarade till syftet; systematiska litteraturstudier; 

dubbletter; artiklar som inte är etiskt granskade (Polit & Beck 2012).   

Artiklar publicerade de senaste 10 åren valdes för att få ett tillräckligt antal med träffar 

samt för att forskningen inte skulle vara inaktuell. För att författarna till föreliggande 

studie skulle kunna analysera de ingående artiklarna användes artiklar endast skrivna på 

svenska eller engelska. För att artiklarna skulle vara möjliga att läsas i full text valdes 

endast artiklar som var fritt tillgängliga i full text via högskolan i Gävles databaser. För 

att resultatet skulle bli tillförlitligt valdes artiklar som var vetenskapligt granskade (Polit 

& Beck 2012). 

 

Tabell 2 Utfall av databassökning 
 

Sökord Antal träffar där titel och 

abstract lästes 

Valda träffar 

Heart failure* AND Patient education as topic* 

AND impact 

82 6 

Heart failure* AND Patient education as topic* 

AND Self care* AND impact 

37 0 

Heart failure* AND Patient education as topic* 

AND quality of life* AND impact 

37 0 

Heart failure* AND Patient education as topic* 

AND impact AND Self care* AND Quality of life* 

19 0 

Manuellt funna artiklar  7 6 

Totalt antal artiklar 182 12 

*MeSHterm 

Som begränsning i sökningarna valdes artiklar med abstract och artiklar publicerade de 

senaste 10 åren. 
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Tabell 3 Sammanställning av bortvalda artiklar 
 

Sökords-

kombinationer 

och antal 

träffar 

Svarar 

inte på 

syftet 

Saknar 

resultat 

Inte 

tillgänglig i 

full text 

Litteratur-

studier 

Ej på 

svenska 

eller 

engelska 

Dubbletter Kvarstående 

artiklar att 

använda 

Heart failure 

AND Patient 

education as 

topic AND 

impact: 82 

träffar 

 

65 

 

2 

 

3 

 

5 

 

1 

 

0 

 

6 

Heart failure 

AND Patient 

education as 

topic AND 

Self care 

AND impact: 

37 träffar 

 

25 

 

0 

 

2 

 

3 

 

1 

 

6 

 

0 

Heart failure* 

AND Patient 

education as 

topic* AND 

quality of 

life* AND 

impact 37 

träffar 

24 1 2 3 1 6 0 

Heart failure 

AND Patient 

education as 

topic AND 

Self care 

AND Quality 

of life AND 

Impact: 

19 träffar 

 

 

9 

 

0 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

 

0 

Manuellt 

funna i andra 

artiklars 

referenslistor 

1      6 

 

2.4 Dataanalys 
De valda artiklarna granskades, analyserades och översattes av författarna enskilt och 

sedan även tillsammans för att inte riskera att missa något viktigt innehåll, resultatet 

lästes flera gånger av båda författarna. Resultatdelen granskades för att kunna ge svar på 

frågeställning 1 och 2. Metoddelen granskades för att kunna ge svar på fråga 3.  

Artiklarnas titlar färgmarkerades utifrån om de handlade om livskvalité eller egenvård. 

Vid granskningen av artiklarnas resultat delades texten upp i stycken för att lättare 

kunna urskilja relevant data som kunde svara på syfte och frågeställningar. De olika 

styckena färgmarkerades för att tydliggöra och särskilja innehållet. Detta jämfördes och 
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sammanställdes sedan under tre rubriker med de totalt sex kategorier som framkom 

under analysen (Polit & Beck 2012). Metoddelen i alla artiklar granskades noggrant för 

att kunna svara på vilka datainsamlingsmetoder som författarna till de olika artiklarna 

använt sig av. De datainsamlingsmetoder som hittades skrevs ned som rubriker och 

under dessa noterades vilka författare som använt dessa metoder, detta sammanställdes 

sen i löpande text (se punkt 3.3). 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Författarna har strävat efter att granska och presentera resultatet objektivt utan egna 

värderingar och synpunkter samt utan plagiering (Polit & Beck 2012). Studier som 

svarade på syftet inkluderades oavsett vad resultatet av studien visade, då resultatet i 

föreliggande studie inte skulle bli vinklat.  

 

3. Resultat 
De 12 ingående artiklarna (se bilaga 1 & 2) är kvantitativa, experimentella studier där 

forskarna använt sig av olika slags interventioner t.ex. motiverande samtal, 

sjuksköterskeledd utbildning, individuella- samt gruppträffar, videoutbildning, 

telefonrådgivning och web-baserad utbildning för att studera effekter av 

patientutbildning. Resultatet från de ingående artiklarna kommer att presenteras utifrån 

syfte och frågeställningar samt presenteras i löpande text. Resultatet redovisas under tre 

rubriker med efterföljande kategorier utifrån det som kommit fram i dataanalysen i 

denna studie. Då flera av artiklarna som använt sig av patientutbildning i grupp skiljer 

sig åt då de kombinerat grupputbildning med andra olika insatser kommer dessa att 

redovisas var för sig. 

 

3.1  Effekter av patientutbildning på livskvalité hos patienter med 

hjärtsvikt 

3.1.1 Psykiskt, fysiskt och socialt mående  

Motiverande samtal har visat förbättrade resultat på fysisk förmåga, social funktion 

samt förbättrad hälsostatus hos patienterna (Brodie et al. 2006) (se bilaga 1). I studierna 

av Kutzleb & Reiner (2006) och Ramachandran et al. (2007) visade det sig att 

patientutbildning i grupp i kombination med telefonbaserat stöd gav effekter som 

förbättrat psykiskt och socialt mående samt förbättrad fysisk förmåga. Det framkom 

även att många patienter hade förbättrat sin NYHA-klassificering efter genomgången 



 

9 

 

patientutbildning i grupp (Ramachandran et al. 2007) (se bilaga 1). Där utbildning i 

grupp kombinerats med utbildning via mejl kunde det ses en förbättring över tid när det 

kom till upplevd hälsa och fysisk förmåga detta enligt quality of life index, dock visades 

ingen förbättring gällande psykiskt välmående. I motsats till vad som framkom i quality 

of life index visade det sig i Short-Form Health Survey (SF-36) att den fysiska förmågan 

hos patienterna minskade över tid (Grady et al. 2014). I studien av Gwadry-Sridhar et 

al. (2005) har forskarna kombinerat individuell sjuksköterskeledd utbildning med häften 

innehållande information om hjärtsvikt och videoutbildning, det visade sig att 

patienterna förbättrade sina resultat gällande det fysiska och psykiska måendet och 

fortsatte att göra det över tid. Det visade sig även att de hade betydligt bättre kunskap 

om hjärtsvikt vid studiens slut (se bilaga 1). I studien av Westlake et al. (2007) 

användes ett web-baserat hjärtsviktsprogram, det framkom att patienternas psykiska 

hälsa förbättrades över tid, detta relaterades till patienternas upplevelse av ökad kontroll 

över sin situation. Även den fysiska hälsan förbättrades efter en tid (se bilaga 1).  

3.1.2 Livskvalitet 

Patientutbildning i grupp i kombination med telefonbaserat stöd hade stor effekt på 

livskvalité då det i studier framkom att patienter ökat sin livskvalité signifikant (Kutzleb 

& Reiner 2006, Ramachandran et al. 2007) (se bilaga 1). Enligt Grady et al. (2014) 

fanns det inget som tydde på att interventionen, där patientutbildning via mejl som 

kombinerats med gruppträffar och samtal, gav någon bättre effekt på livskvalité än vad 

standardutbildning via mejl gav (se bilaga 1). I studien av Gwadry-Sridhar et al. (2005) 

där man kombinerat individuell sjuksköterskeledd utbildning med häften innehållande 

information om hjärtsvikt och videoutbildning fanns en förbättring av livskvalitén bland 

patienterna, dock menar Gwadry-Sridhar et al. (2005) att det inte fanns något i deras 

studie som styrkte att interventionen hade någon bättre effekt än vad standardutbildning 

hade. Utbildning i grupp i kombination med fysisk träning och samtal visade goda 

effekter, då mätvärden av BMI, midjeomfång och gångtest hade en stor förbättring hos 

patienterna och den totala livskvalitén hade förbättrats hos 20 av 40 patienter medan 1 

av 40 upplevde en försämrad livskvalité (Andryukhin et al. 2010) (se bilaga 1). 
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3.2 Effekter av patientutbildning på egenvård hos patienter med 

hjärtsvikt 

3.2.1 Medicinhantering 

Individuell patientutbildning visade sig ha god effekt på medicinhantering, patienter 

medicinerade med större sannolikhet med ACE-hämmare och betablockerare efter 

genomgången utbildning än innan utbildning (Koelling et al. 2005) (se bilaga 2). Dock 

framkom det i studien av Lupón et al. (2008) att även om fler patienter stod på 

läkemedel som ACE-hämmare och betablockerare efter studiens slut så sågs ingen 

förbättring i att följa ordinationer (se bilaga 2). Både Koelling et al. (2005) och Lupón 

et al. (2008) använde sig av individuell patientutbildning i sina interventioner, 

skillnaden mellan dessa studier var att Koelling et al. (2005) hade kombinerat den 

individuella utbildningen med standardutbildning (se bilaga 2). En ökad följsamhet vid 

behandling kunde dock ses i studien av Mussi et al. (2013) där utbildningen bestod av 

hembesök och telefonsamtal. Där standardutbildning hade kombinerats med 

videoutbildning och häften som innehöll information om hjärtsvikt visade det sig att 

patienterna minskat sitt intag av extra diuretika. De hade även ett bättre resultat när det 

kom till egenvård vid biverkningar av läkemedel samt vid missad dos läkemedel (Albert 

et al. 2007) (se bilaga 2).  

3.2.2 Livsstilsförändringar och egenvårdsbeteende 

Standardutbildning i kombination med häften som innehöll information om hjärtsvikt 

och videoutbildning har visat på effekter som att patienter kände sig mer manade att 

ändra livsstil och var i mindre behov av telefonrådgivning. De efterfrågade även mer 

skriftlig information gällande hjärtsvikt och hade även en tydlig förbättring i 

egenvårdsbeteende relaterat till en ökad förståelse om egenvård vid hjärtsvikt (Albert et 

al. 2007) (se bilaga 2). Patientutbildning som bestod av hembesök och telefonsamtal 

(Mussi et al. 2013), individuell patientutbildning (Koelling et al. 2005, Lupón et al. 

2008), patientutbildning bestående av standardutbildning, videoutbildning samt häften 

om hjärtsvikt (Albert et al. 2007) samt individuell standardutbildning i kombination 

med grupputbildning, telefonuppföljning, hembesök och häften om hjärtsvikt 

(Rodriguez-Gazques et al. 2012), har alla visat goda effekter på livsstil och 

egenvårdsbeteende (se bilaga 2). De positiva förändringarna kunde handla om en ökad 

kunskap om hjärtsvikt (Mussi et al. 2013), en lagom nivå av motion (Albert et al. 2007), 

att väga sig dagligen, att följa salt- och vätskerestriktioner (Koelling et al. 2005, Albert 
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et al. 2007) samt att sluta röka (Koelling et al. 2005). Dock så avvek studien av Lupón 

et al. (2008) något då patienterna inte visade förbättrade resultat när det kom till 

andnöd, att ta det lugnt, vila under dagtid samt att följa saltrestriktioner och medicinsk 

följsamhet. Standardutbildning i kombination med målinriktad individuell 

hjärtsviktsutbildning visade sig minska antalet sjukhusinläggningar medan 

patientutbildning bestående av standardutbildning, videoutbildning samt häften om 

hjärtsvikt hade ett oförändrat antal sjukhusinläggningar (Albert et al. 2007) (se bilaga 

2). 

 

3.3 De ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder 
Under denna rubrik har författarna sammanfattat och presenterat den metodologiska 

frågeställningen utifrån de 12 ingående artiklar som använts (se bilaga 1 & 2). 

Resultatet har delats upp i två underrubriker då artiklarnas inriktning antingen var 

livskvalité eller egenvård.  

3.3.1 Datainsamlingsmetoder för de artiklar där huvudtemat var 

livskvalité 

Tre av studierna (Gwadry-Sridhar et al. 2005, Brodie et al. 2006, Andryukhin et al. 

2010) har använt sig av Minnesota Living with Heart Failure Questionaire, ett 

instrument som används för att mäta hur hjärtsvikt påverkar patientens liv. Short-Form 

Health survey(SF-36) som används för att mäta hälsorelaterad livskvalité har använts i 

studierna av Gwadry-Sridhar et al. (2005), Brodie et al. (2006) och Grady et al. (2014). 

Även Quality of Life Index används för att mäta hälsorelaterad livskvalité och har 

använts av Brodie et al. (2006) och Grady et al. (2014). Gwadry-Sridhar et al. (2005), 

Westlake et al. (2007) och Grady et al. (2014) använde sig även av intervjuer i sina 

studier. Tre av studierna (Kutzleb & Reiner 2006, Ramachandran et al. 2007, 

Andryukhin et al. 2010) använde ett 6-minuters gångtest. Andryukhin et al. (2010) 

använde sig av HADS (hospital anxiety and depression scale) samt tog blodprover och 

kontroller av BMI och midjeomfång. Ramachandran et al. (2007) använde sig även av 

enkäten Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) och the New York Heart 

Association (NYHA) klassificering.  

Westlake et al. (2007) använde förutom intervjuer även enkäter, 12-item short form 

(SF-12), The Control Attitude Scale och Demographic and health history form, en 

Likertskala användes som komplement till The Control Attitude Scale för att få fram 

patienternas ställningstagande i givna frågor. 
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I studien av Grady et al. (2014) utfördes även kliniska undersökningar. Kutzleb och 

Reiner (2006) använde sig av instrumentet The QOL Index-Cardiac tool som består av 

två delar, den första används för att mäta hur nöjd patienter är med sitt liv ur olika 

aspekter, den andra delen mäter hur viktiga de olika aspekterna är. I studien av Brodie et 

al. (2006) användes även Readiness-to-change-ruler och Transtheoretical Model(™) of 

behavior change. Dessa användes för att se beteendeförändringar. 

3.3.2 Datainsamlingsmetoder för de artiklar där huvudtemat var 

egenvård 

I studierna (Lupón et al. 2008, Mussi et al. 2013) användes The European Heart-failure 

Self-care Behaviour Scale. Intervjuer via telefon användes av Koelling et al. (2005) och 

Albert et al. (2007). Inför telefonintervjuerna skickades frågorna som skulle besvaras ut 

till patienterna för att de lättare skulle kunna följa med i intervjuerna. Koelling et al. 

(2005) använde sig vid telefonintervjun av Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire. Koelling et al. (2005), Albert et al. (2007), Lupòn et al. (2008) samt 

Rodriguez-Gasquez et al. (2012) använde olika typer av checklistor och enkäter för att 

få fram symtom, egenvårdsinsatser och livsstil bl.a. Artinian`s Heart Failure Self-care 

Behaviour Scale. Albert et al. (2007) använde även en Likertskala som innehöll 36 

påståenden, som komplement till instrumentet Self-Care of Heart Failure Index för att 

kunna fastställa patienternas egenvård och livsstilsbeteende, detta för att ha som 

utgångsvärde för studien. 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
Patientutbildning där extra insatser vidtagits visade sig ha en positiv effekt på 

livskvalité och egenvård. Det framkom att patienterna i interventionsgrupperna fick en 

större förbättring i avseendet psykiskt och socialt mående än de i kontrollgrupperna. När 

det kom till fysisk förmåga fanns en förbättring bland alla patienter, dock varierade 

graden av förbättring mellan de olika studierna. Patienter som fått extra utbildning 

ökade sin följsamhet vid medicinering och kunde minska sitt intag av extra diuretika. 

Insatserna ledde till att patienterna fick en ökad kunskap samt förståelse om sin 

hjärtsvikt vilket bidrog till ett förbättrat egenvårdsbeteende. Detta innefattade en 

förbättring gällande att följa salt- och vätskerestriktioner, att anpassa fysisk aktivitet 

efter fysisk förmåga samt daglig vikt. Den datainsamlingsmetod som var mest 

förekommande i de ingående artiklarna var enkäter och frågeformulär. 
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Effekter av patientutbildning på livskvalité och egenvård 

4.2.1.1 Psykiskt och socialt mående 

I studierna av Kutzleb och Reiner (2006) och Ramachandran et al. (2007) visade det sig 

att de patienter som tillhandahållit sjuksköterskeledd utbildning förbättrade sin 

livskvalitet gällande psykiskt och socialt mående avsevärt mer än de patienter som 

ingick i kontrollgrupperna. Även studier av Gwadry-Sridhar et al. (2005), Brodie et al. 

(2006), Westlake et al. (2007) och Andryukhin et al. (2010) visade på ett bättre resultat, 

dock kan det ses en variation i resultatet vilket kan antas bero på vilken typ och längd 

utbildningen hade i de olika studierna. I alla ovanstående studier har patienterna i 

interventionsgrupperna erhållit patientutbildning i 3 månader eller längre samt så har 

utbildningarna, förutom att de varit sjuksköterskeledda, även innehållit olika typer av 

insatser och hjälpmedel som extra stöd i utbildningarna. Några exempel på dessa var 

gruppträffar, telefonrådgivning, videofilmer samt häften med information om hjärtsvikt. 

 

I studien Falk et al. (2013) beskrivs att många patienter har svårt att förstå och ta till sig 

den information som krävs för att kunna påverka sitt tillstånd, detta kan vara en 

indikation på att extra insatser kan behövas för att förstärka den sjuksköterskeledda 

utbildningen så att patienterna ska kunna tillgodogöra sig innehållet och därmed 

förbättra sin situation (Tingström 2009). Då det kan antas att längre interventioner 

skulle påverka resultaten positivt visade det sig dock i studien av Grady et al. (2014), 

som pågick under ett år, att inga tydliga skillnader fanns i slutet av studien gällande 

psykiskt och andligt välbefinnande i någon av grupperna, det kunde dock ses en 

förbättring gällande patienternas hälsa och fysiska förmåga. Det som då kan funderas 

över är om insatserna i denna studie inte var lämpade för att kunna påverka det psykiska 

och andliga välbefinnandet. Då syftet med den studien var att ta reda på om 

egenvårdsrådgivning kunde påverka livskvalitén kan det konstateras att det förmodligen 

krävs andra insatser för att kunna ge patienterna det stöd som krävs för att kunna 

förbättra livskvalitén. 
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4.2.1.2 Fysisk förmåga 

Enligt Ryan och Farrelly (2009), Strömberg (2009) och Eikeland et al. (2011) blir den 

fysiska förmågan nedsatt vid hjärtsvikt vilket medför en negativ påverkan på 

livskvalitén. I studierna av Gwadry-Sridhar et al. (2005), Brodie et al. (2006), 

Kutzleb och Reiner (2006), Ramachandran et al. (2007) samt Westlake et al. (2007)  

framkom att alla ingående interventioner i studierna hade en positiv effekt på den 

fysiska förmågan, vilket också påverkade livskvalitén positivt, det är därför viktigt att 

det även tas hänsyn till det fysiska när det diskuteras om hjärtsvikt och livskvalité 

(Belardinelli et al. 1999). I tidigare forskning (Jaarsma et al. 2000) visade det sig att den 

fysiska förmågan endast förbättrades till viss del samt under en kort period, då det nio 

månader efter utskrivning visade sig att den fysiska förmågan hade minskat igen. Det 

fanns heller inga skillnader mellan grupperna i studien varken vid studiens början eller 

nio månader efter utskrivning. Detta kan bero på att deltagarna fick en kort intervention 

och den långa tiden fram till uppföljning. I de inkluderade artiklarna i föreliggande 

studies resultat kan det ses att interventionerna pågått under en längre tid och resultatet 

har också skilt sig åt mer mellan grupperna. 

4.2.1.3 Livskvalité och egenvård 

 I studierna av Gwadry-Sridhar et al. (2005), Brodie et al. (2006) , Kutzleb och Reiner 

(2006), Ramachandran et al. (2007), Westlake et al. (2007) och Andryukhin et al. 

(2010) antas forskarna ha anpassat innehållet i utbildningarna för att kunna påverka 

livskvaliteten hos patienterna. Det ses även i resultaten där effekterna på livskvalité är 

mer positiva än i studien av Grady et al. (2014). Detta indikerar på att anpassad 

patientutbildning är av stor vikt för att få patienter att uppleva en ökad livskvalité. Ökad 

livskvalitet kan bidra till att patienter känner sig mer motiverade till att utföra egenvård, 

och ett förbättrat egenvårdsbeteende kan ge ökad livskvalitet, med detta kan författarna 

konstatera att egenvård och livskvalité påverkar varandra i stor utsträckning. Det kan 

därför vara av stor vikt att se till att alla patienter med hjärtsvikt erbjuds och får tillgång 

till individanpassad utbildning för att just deras situation ska kunna förbättras.  Kunskap 

leder till att patienter själva kan påverka sin livssituation, vilket kan bidra till ett bättre 

självförtroende och därmed också en förbättrad motivation till egenvård. Detta 

framkommer även i Strömberg (2009), Tingström (2009) samt i Berbiglia och Banfield 

(2010).  I studien av Brodie et al. (2006) användes motiverande samtal (MI) i 

interventionen för att undersöka om det kunde ha någon effekt på livskvalitet. Resultatet 

av studien visade att den grupp som fick MI hade ett sämre resultat gällande livskvalitet 
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än den grupp som enbart fick vanlig omvårdnad. Däremot hade gruppen som fick MI ett 

bättre resultat när det kom till fysisk och social funktion samt hälsostatus. Detta tyder på 

att MI kanske inte är en optimal metod om målet är att förbättra patienters livskvalité, 

men ska inte uteslutas helt då det visade sig ha goda effekter inom andra områden.  

4.2.1.4 Medicinhantering 

Eikeland et al. (2011) beskriver att för patienter med hjärtsvikt är kunskap en viktig del 

i egenvården och enligt Strömberg (2009) så är egenvård en stor del av behandlingen 

vid hjärtsvikt. I studien av Koelling et al. (2005) var det fler patienter som medicinerade 

med ACE-hämmare och betablockerare efter studiens slut, och i studien av Albert et al. 

(2007) minskade användningen av extra diuretika. Detta tyder på att patientutbildning 

kan stötta patienter till ett bättre självförtroende och därmed förbättra patienternas 

inställning till behandling. Goodman et al. (2013) menar i sin studie att patienter med 

ett sämre självförtroende ofta saknar tilltro till att behandlingsåtgärder kan hjälpa dem 

till en bättre hälsa. Då patienterna minskat sitt intag av extra diuretika (Albert et al. 

2007) kan det antas att patienterna fått en ökad förståelse och kunskap om vikten med 

rekommenderade egenvårdsåtgärder så som att minska på salt och reglera vätskeintag 

då det framkom i studierna av Goodman et al. (2013) och Holden et al. (2015) att 

patienter ofta hade svårigheter med dessa rekommendationer.  

4.2.1.5 Livsstilsförändringar 

Strömberg (2009) beskriver livsstilsförändringar som svåra och krävande vid hjärtsvikt. 

Detta kan bero på att patientens egen förmåga är nedsatt, dålig självkänsla samt att 

patienten saknar kunskap och motivation, vilket styrker vikten av extra insatser vid 

patientutbildning. I studierna av Koelling et al. (2005), Albert et al. (2007), Lupón et al. 

(2008), Rodriguez-Gazques et al. (2012) och Mussi et al. (2013) kan det antas att 

patienter ökade sin kunskap om hjärtsvikt då det kunde ses positiva förändringar 

gällande livsstilsförändringar och egenvårdsbeteende. Detta tyder på att det inte beror på 

en ovilja hos patienten att genomföra förändringar utan snarare att det saknas kunskap. 

Med rätt verktyg så ökar patientens förmåga till att kunna förändra och göra de 

livsstilsförändringar som krävs.  

Enligt Orem beror brister i egenvård på okunskap och Orem framhåller att 

sjuksköterskan har ett ansvar att ge patienten de verktyg som denne behöver för att 

optimera sina egenvårdsinsatser (Berbiglia & Banfield 2010). I studien av Albert et al. 

(2007) där patienterna fick videoutbildning framkom det att många av patienterna efter 
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interventionen minskade sitt behov av muntligt stöd men efterfrågade mer skriftlig 

information vilket indikerar på ett ökat självförtroende samt en ökad kunskap. Det tyder 

på att videoutbildning kan vara fördelaktig form vid lärande. Videoutbildning kan 

användas av patienten hemma där patienten känner sig trygg vilket kan medföra att 

patienten är mer avslappnad och kan på så sätt kan ta till sig utbildningen på ett mer 

tillfredställande sätt (Tingström 2009). 

Studien av Lupón et al. (2008) avvek en hel del från övriga studier, detta kan bero på att 

studien endast hade en undersökningsgrupp, alla patienter ingick i samma intervention 

där kontroller utfördes i början och slutet av studien för att kunna se effekter av 

interventionen. Enligt Polit och Beck (2012) används ofta en kontrollgrupp som inte 

erhåller samma insatser som interventionsgruppen för att på så sätt kunna få en mer 

rättvis bild av interventionens effekt. Polit och Beck (2012) menar att genom att endast 

använda en studiegrupp kan det påverka resultatet. 

 

4.2.2 De ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder  

För att kunna göra en studie av hög kvalité och för att undvika att resultatet blir 

missvisande behöver forskarna besluta om vilka datainsamlingsmetoder som är bäst 

lämpade för att samla in de data som krävs. Anledningar som kan påverka valet av 

datainsamlingsmetoder är etiska aspekter, kostnader samt tidsaspekten (Polit & Beck 

2012).  

4.2.2.1 Enkäter och frågeformulär  

Under granskning av de ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder framkom att de 

flesta studier (Gwadry-Sridhar et al. 2005, Koelling et al. 2005, Brodie et al. 2006, 

Albert et al. (2007), Ramachandran et al. 2007, Westlake et al. 2007, Lupón et al. 2008, 

Andryukhin et al. 2010, Rodriguez-Gasquez et al. 2012, Mussi et al. 2013, Grady et al. 

2014) använt sig av frågeformulär/enkäter (se bilaga 1 & 2). Enligt Polit och Beck 

(2012) är enkäter en form av datainsamlingsmetod som genererar kvantitativ data. 

Enkäter kan användas antingen vid ett tillfälle eller över en längre period. Polit och 

Beck (2012) menar att fördelen med att använda sig av enkäter vid kvantitativ forskning 

är att forskarna lättare når ut till en större och bredare undersökningsgrupp om så 

önskas, samt att frågorna kan ha många olika inriktningar. De som besvarar enkäter har 

även möjlighet att vara anonyma vilket kan bidra till ärligare svar. Detta kan ses som en 

styrka med att använda just enkäter, en svaghet med att använda sig av denna 
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datainsamlingsmetod kan vara att enkäter inte ger några djupare eller beskrivande svar 

från deltagarna vilket medför att relevant information kan gå förlorad (Polit & Beck 

2012). SF-36, Minnesota living with heart failure, the Quality of Life Index, Kansas 

City Cardiomyopathy Questionnaire, The Control Attitude Scale mäter livskvalitet hos 

patienterna och är frågeformulär/enkäter som används regelbundet vid studier av 

patienter med hjärtsvikt, dessa har en hög reliabilitet och validitet (Brodie et al. 2006, 

Ramachandran et al. 2007, Grady et al. 2014). Flera studier (Gwadry-Sridhar et al. 

2005, Brodie et al. 2006, Grady et al. 2014) använde flera olika frågeformulär/enkäter, 

patienterna fick själva besvara frågorna i formuläret. Frågeformulär är kostnadseffektiva 

att använda men ställer krav på att deltagarna ska förstå frågorna, detta kan vara svårt 

när det gäller t.ex. äldre människor och medför att feltolkningar kan förekomma. 

Frågeformulär med flera svarsalternativ är att föredra när forskaren vill få fram mycket 

information från deltagarna utan att använda sig av intervjuer (Polit & Beck 2012). 

I studien av Westlake et al. (2007) användes The Control Attitude Scale, den mäter 

graden av upplevd kontroll relaterat till hälsostatus hos patienterna, skalan har en hög 

reliabilitet för denna studie. HADS(Hospital Anxiety and Depression Scale) användes 

av Andryukhin et al. (2010) för att mäta patienternas emotionella status, i studien 

framkommer det inte om skalan är reliabilitets- och validitetstestad dock används den 

flitigt inom vården. Kutzleb och Reiner (2006) använde sig av The QOL Index-Cardiac 

tool, instrumentet har en hög trovärdighet då både reliabilitet och validitet har fått höga 

poäng vid tester med bl.a. Cronbach´s alpha. För att mäta egenvård hos patienterna 

användes The European Heart-failure Self-care Scale i två studier (Lupón et al. 2008, 

Mussi et al. 2013), ett instrument som är reliabilitets- och validitetstestat, det har även 

översatts till flera olika språk. Detta anses vara en styrka då instrumentet är väl 

genomgånget och används i många länder. Rodriguez-Gasquez et al. (2012) har använt 

sig av Artinian´s Heart Failure Self-care Behaviour Scale som utgår från Orems 

egenvårdsteori. Skalan är konstruerad att mäta egenvårdsbeteende, då skalan utgår från 

Orems egenvårdsteori styrker det att det är ett validerat instrument för avsett område. 

Enligt Polit och Beck (2012) är reliabilitet och validitet två kriterier som styrker en 

datainsamlingsmetods trovärdighet och kvalitet. Då de flesta av de ingående artiklarna 

använt metoder som har hög reliabilitet och validitet styrker det trovärdigheten i 

framkommet resultat.  Det framkommer även i de olika studierna (Gwadry-Sridhar et al. 

2005, Koelling et al. 2005, Brodie et al. 2006, Albert et al. (2007), Ramachandran et al. 

2007,Westlake et al. 2007, Lupón et al. 2008, Andryukhin et al. 2010, Rodriguez-
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Gasquez et al. 2012, Mussi et al. 2013, Grady et al. 2014) att forskarna gjort 

genomtänkta och medvetna val när de beslutat om vilka mätinstrument som skulle 

användas, då mätinstrumenten är väl beprövade inom valda områden. Detta anses vara 

en styrka då det ger ett mer tillförlitligt resultat då valda mätinstrument är anpassade för 

att mäta det som är avsett att mätas (Polit & Beck 2012).  

Flera studier (Albert et al. 2007, Westlake et al. 2007, Rodriguez-Gasquez 2012) har 

använt sig av Likertskalor som komplement till de instrument som använts i studierna. 

Likertskalor är en vanlig och välkänd metod att använda för att ta reda på personers 

attityder i olika frågor. Patienterna får ta ställning till olika påståenden, genom flera 

svarsalternativ, varje svarsalternativ är värd en viss poäng för att kunna få fram ett 

resultat. Skalorna kan se olika ut beroende på vad det är man studerar och kan innehålla 

olika många svarsalternativ (Polit & Beck 2012). Polit och Beck (2012) beskriver att 

många Likertskalor har ett ojämnt antal av svarsalternativ vilket medför att de som 

svarar kan välja att vara neutrala genom att välja alternativet i mitten detta innebär att 

deltagarna ges möjlighet att inte ta ställning i frågan. I studierna av Albert et al. (2007) 

och Westlake et al. (2007) användes Likertskalor av denna typ. Om alternativen istället 

är av jämnt antal så blir deltagarna tvungna att välja det påstående som passar bäst. Att 

använda Likertskalor kan delvis anses som en styrka i studierna då patienternas attityder 

är ett bra mätvärde för att kunna studera effekter, dock kan en svaghet vara att studierna 

av Albert et al. (2007) och Westlake et al. (2007) använt sig av Likertskalor med ett 

ojämnt antal svarsalternativ vilket då kan medföra att patienterna väljer att inte ta 

ställning vilket på sikt kan påverka resultatet (Polit & Beck 2012). 

4.2.2.2 Intervjuer och telefonintervjuer 

I tre av studierna (Gwadry-Sridhar et al. 2005, Westlake et al. 2007, Grady et al. 2014) 

har intervjuer använts. Intervjuer utförs i mötet med deltagaren och är en högt värderad 

datainsamlingsmetod (Polit & Beck 2012). Intervjuer skapar möjlighet för den som blir 

intervjuad att på ett djupare plan beskriva och berätta om de effekter som de upplevt i 

samband med interventionen vilket är en stor fördel med denna metod. En nackdel kan 

dock vara att deltagare inte vågar öppna upp sig som önskat då de inte är anonyma inför 

forskaren/intervjuaren, en annan risk är att deltagaren blir påverkad av den som 

intervjuar och därför svarar något som denne tror att intervjuaren vill höra istället för att 

verkligen berätta om sina egna erfarenheter och känslor (Polit & Beck 2012). Två 

studier (Koelling et al. 2005, Albert et al. 2007) har använt sig av telefonintervjuer. 

Polit och Beck (2012) menar att telefonintervjuer är en datainsamlingsmetod som har 
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fördelen att den är mindre kostsam, de nämner dock flera nackdelar med just denna 

metod. De som intervjuas kan vara mindre samarbetsvilliga när intervjuer sker just över 

telefon än vid intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Äldre personer har ofta dålig 

hörsel vilket kan medföra svårigheter med att höra frågorna, detta kan då påverka 

svarens korrekthet. Dock har Koelling et al. (2005) och Albert et al. (2007) skickat ut 

frågorna till patienterna några veckor innan intervjun skulle ske vilket kan ses som en 

styrka då risken för misstolkning av frågorna minskar avsevärt då patienterna lättare kan 

följa med i intervjun. Dessa studier (Koelling et al. 2005, Albert et al. 2007) har även 

kombinerat denna metod med enkäter, vilket då medför en större bredd på 

datainsamlingen och sannolikheten för att resultatet ska bli korrekt ökar (Polit & Beck 

2012).  

4.2.2.3 Kliniska undersökningar 

Andryukhin et al. (2010) och Grady et al. (2014) utförde även kliniska undersökningar 

som t.ex. blodprover, BMI och midjemått i sina studier. Detta kan vara bra att använda 

där en jämförelse vill göras, av resultatet av den kliniska undersökningen från början av 

studien samt vid studiens slut för att få fram effekten (Strömberg 2009).  

 

4.3 Metoddiskussion 
För att kunna beskriva effekten av patientutbildning i föreliggande litteraturstudie 

valdes en deskriptiv design, denna metod ansågs som ett bra val för att kunna svara på 

syfte och frågeställningar. Artiklarna som användes var kvantitativa, experimentella 

studier. Dessa valdes då författarna ansåg att för att kunna se effekter av 

patientutbildning så behövdes artiklar där forskarna i sina studier använt sig utav 

interventioner, detta kan ses som både en styrka och en svaghet, styrkan består i att 

interventioner tydliggör olika effekter, svagheten består i att resultatet kan ha blivit 

begränsat och onyanserat och att relevant forskning kan ha missats, ytterligare en 

svaghet är att resultatet är svårt att sammanställa i löpande text på ett tydligt sätt. 

Experimentella studier är bra att använda sig utav när forskare vill få fram orsaker och 

effekter i sina studier. Detta utförs genom någon form av kontrollerad insats (Polit & 

Beck 2012). Författarna valde att göra en litteraturstudie då det ansågs relevant att 

sammanställa aktuell forskning och kunskap inom det valda området (Forsberg & 

Wengström 2013). Genom att göra en litteraturstudie får man också en stor bredd på 

innehållet då antalet patienter i de olika studierna tillsammans bildar en stor 
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undersökningsgrupp samt så bidrar studier från olika länder till ett mer globalt 

perspektiv (Polit & Beck 2012). 

 

För att söka efter passande artiklar till föreliggande studie har databasen Pubmed 

använts, då denna anses vara en relevant databas när det kommer till sökning av studier 

inom valt ämne (Polit & Beck 2012). Sökord som ansågs relevanta och användes för att 

kunna finna artiklar som kunde ge svar på syfte och frågeställningar var MeSHtermerna 

“heart failure”, “patient education as topic”, “self care” samt “quality of life”. Sökordet 

“impact” fanns inte som MeSHterm och söktes därför i fritext. Dessa sökord 

tillsammans gav de träffar som behövdes för att kunna besvara syfte och 

frågeställningar. Dock kan det genom att endast en databas användes ha medfört en 

begränsning i relevanta träffar (Polit & Beck 2012). Genom att kombinera de olika 

sökorden med den booleska söktermen AND fick författarna ner antalet träffar vilket 

medförde ett mer hanterbart antal artiklar. För att begränsa urvalet av artiklarna 

användes en del inklusions- och exklusionskriterier. Detta kan ha bidragit till att vissa 

relevanta studier inte är med i föreliggande studie, framförallt är inklusionskriteriet 

“artiklar fritt tillgängliga i full text via högskolan i Gävles databaser” något som kan ha 

medfört ett stort bortfall av studier. Dock medför de ingående kriterierna en mer 

strukturerad urvalsprocess vilket författarna anser är kvalitetshöjande.  

 

Dataanalysen genomfördes väldigt strukturerat vilket bidrog till tydlig överblick över 

alla de ingående artiklarna. Titel och abstract lästes på dessa för att kunna plocka ut de 

artiklar som ansågs relevanta för studien, dessa studier lästes i sin helhet samt översattes 

från engelska till svenska. Vissa brister i språkhanteringen kan ha förekommit då 

engelska inte är författarnas modersmål.  Alla relevanta delar i artiklarna 

färgmarkerades samt styckesindelades för att klargöra inom vilken del av studien de 

tillhörde, detta medförde en tydlighet i vilka kategorier och underrubriker som skulle 

ingå i föreliggande studie. Alla moment i dataanalysen genomfördes av båda författarna 

för att minska risken för feltolkningar och för att innehållsanalysen skulle bli så korrekt 

som möjligt.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning 
Hjärtsvikt räknas i dag som en stor folksjukdom, många drabbas och många får även 

andra sjukdomar och komplikationer till följd av hjärtsvikten. Att leva med hjärtsvikt 

kan vara svårt på flera sätt och där har patientutbildning en stor betydelse (Strömberg 

2009). Genom att få en förståelse för vilka effekter patientutbildning har på egenvård 

och livskvalité kan man också få en inblick i hur egenvården och livskvalitén är bland 

dessa patienter rent generellt. Det ger en möjlighet till att utveckla patientutbildning så 

att fler patienter kan få det stöd de behöver när det kommer till dessa bitar, vilket då kan 

minska lidandet sjukdomen kan medföra. Med rätt typ av utbildning och stöd ökar 

chansen för att patienten ska kunna tillgodogöra sig innehållet och därmed uppnå de mål 

som finns uppsatt för den enskilde individen. Det kan också ge patienterna den kunskap 

och de verktyg de behöver för att själva kunna påverka och styra över sina liv (Eikeland 

et al. 2011). Då det finns många olika insatser att tillämpa i patientutbildning vid 

hjärtsvikt bör fortsatt forskning fokusera på vilka typer av insatser som är bäst att tillgå 

för denna patientgrupp, när det kommer till livskvalitet och egenvård. 

 

4.5 Slutsats 
Patientutbildning har visat sig ha goda effekter på livskvalité och egenvård, 

patientutbildning med extra insatser förbättrar effekterna ytterligare. Det kan dock ses 

att olika typer av insatser kan påverka livskvalité och egenvård på olika sätt. Kunskapen 

om hjärtsvikt ökar vid patientutbildning vilket kan ses påverka inställning och 

motivation hos patienter med hjärtsvikt, det innebär bättre förutsättningar vid 

medicinering samt egenvårdsinsatser vilket leder till en bättre hälsa och en ökad 

livskvalité. 
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Bilaga 1. Artikelöversikt, artiklar med tema livskvalité.  

Författare, 

publ.år, titel 

land 

Design Under-

söknings-

grupp 

Studiens tillvägagångssätt Datainsamlingsmetod Dataanalys-

metod 

Syfte Resultat 

Andryukhin et 

al. (2010) 

 

The impact of 

a nurse-led 

care 

programme on 

events and 

physical 

andpsychosoci

al parameters 

in patients 

with heart 

failure with 

preserved 

ejection 

fraction: a 

randomized 

clinical trial in 

primary care 

in Russia. 

 

Ryssland 

Single-

blinded 

randomisera

d klinisk 

studie 

85 patienter 

med hjärtsvikt, 

tillhörande 

General 

Practice of the 

Municipal 

Medical 

Centre of 

Vyborg.  

26 män och 59 

kvinnor. 

Medelåldern 

var 67 år. 

 

NYHA 1- 17  

% 

NYHA 2- 35 

% 

NYHA 3- 48 

% 

Kontrollgrupp

en bestod av 

41 patienter, 

Interventionsg

ruppen bestod 

av 44 

patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna blev slumpmässigt 

placerade i antingen 

kontrollgruppen eller 

interventionsgruppen. 

Kontrollgruppen fick “vanlig” 

vård (recept på läkemedel och 

information om icke-

farmakologisk behandling).  

 

Interventionsgruppen deltog i 

ett program bestående av tre 

delar (del 1- utbildning i grupp 

under 4 veckor, individuella 

livsstilsförändringar och 

förändringar gällande 

riskfaktorer, del 2- fysisk 

träning och del 3 - 

förebyggande och stöttande 

omvårdnad, detta genom 

samtal en gång i veckan där 

man diskuterade framgångar 

och motgångar). 

Observationer som 

dokumenterades i formulär i 

patienternas journaler. 

 

Blodprover, BMI, 

midjeomfång, gångtest. 

 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) 

Minnesota Living with Heart 

Failure Questionaire 

(MLHFQ) 

STATISTICA 

5,5- användes 

för alla 

beräkningar 

. 

Icke 

parametriska 

metoder 

användes för 

variabler med 

icke-normal 

fördelning. 

 

Mann-Whitney 

U test och Chi-

square test 

användes för att 

jämföra 

grupper. 

Syftet var att ta 

reda på vilka 

effekter 

sjuksköterske-

ledda 

patientutbildninga

r hade för 

livskvalité, 

hjärtats funktion 

samt prognos. 

6 månader efter studiens början visade 

deltagarna i interventionsgruppen en 

större förbättring gällande värden av 

blodprover, BMI, midjeomfång och 

gångtest.  

Även livskvalitén hade ökat för denna 

grupp. 

 

Av deltagarna i kontrollgruppen hade 

endast 3 av 35 en positiv ökning i den 

totala poängen när det kom till 

livskvalité och i interventionsgruppen 

var motsvarande siffror 20 av 40. 

 

I kontrollgruppen hade 10 av 35 en 

negativ ökning (försämring) av 

livskvalitén, i interventionsgruppen var 

motsvarande 1 av 40. 



 

 

 

 

Brodie et al. 

(2006) 

 

Motivational 

interviewing 

to change 

quality of life 

for people 

with chronic 

heart failure: 

A randomised 

controlled 

trial. 

 

England 

Random-

iserad 

kontrollerad 

studie. 

Patienterna 

rekryterades 

från ett 

ålderdomshem 

samt från 2 

olika sjukhus. 

Alla 

patienterna var 

över 65 år och 

hade en primär 

diagnos med 

hjärtsvikt, alla 

hade en 

vänsterkamma

rsvikt.  

De 60 

patienter som 

ingick i 

studien 

delades in i 3 

grupper. Inga 

signifikanta 

skillnader i 

ålder mellan 

grupperna. 

Gruppindelning: 

 

Grupp 1- fick standard-

omvårdnad och 

rekommendationer från 

sjuksköterska att delta i 

träningsprogram. 

Grupp 2- fick ett 

beteendebaserat motiverande 

samtalsprogram. 

 

Grupp 3- fick både standard 

omvårdnad samt motiverande 

samtal. 

 

Standardomvårdnaden 

innehöll: information, och 

rekommendationer om ökad 

fysisk aktivitet inklusive 

detaljerad information om var 

de kunde vända sig för fysisk 

aktivitet. 

 

Motiverande samtal bestod 

utav 8 tillfällen med 1 timmes 

hembaserad intervention. 

Denna bestod av att motivera 

patienterna till en ökad fysisk 

aktivitet för att öka energin 

hos patienterna i deras dagliga 

liv samt att lägga fokus på att 

se mer än en lösning på olika 

problem. 

 

De som utförde MI hade 

klinisk erfarenhet och besökte 

patienternas hem 1 gång i 

veckan. 

 

Quality of Life Index. Short- 

Form Health survey(SF-36), 

användes för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire 

(MLHFQ), användes för att 

mäta hur sjukdomen 

påverkade patienternas liv. 

 

Readiness-to-change- 

ruler. Transtheoretical 

Model(™) of behavior 

change. Användes för att se 

beteende förändringar. 

 

SPSS användes 

för att analysera 

medelvärden, 

standardvärden, 

avvikelser, 

median och 

intervall för att 

kunna analysera 

patienternas 

olika 

egenskaper från 

start. 

  

Variationer i 

variablernas 

fördelning 

mättes med 

1Kurtosis och 

Kolmogorov 

Smirnow-test.  

 

Envägs-analys 

med 

ANOVA för att 

se skillnader i 

de parametriska 

variablerna 

såsom 

blodprover och 

ejektionsfraktio

n. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten på 

livskvalité av 

motiverande 

samtal jämfört 

med standard-

omvårdnad och 

båda kombinerat 

hos patienter med 

hjärtsvikt. 

Resultatet från Healt- related quality of 

life(SF-36) visade att det hade skett en 

förändring i alla 3 grupperna från start 

till studiens slut efter 5 månader när det 

kom till fysisk förmåga, social funktion 

samt förändringar i hälsostatus.  

Grupp 1 som fick standard omvårdnad 

visade minst förändringar och mest 

förändringar visade grupp 2 som fick 

motiverande samtal.  
 
Sjukdomsspecifik livskvalité som mättes 

med MLHFQ visade att alla grupperna 

förbättrade sina resultat på skalan över 

tid, med den största förbättringen hade 

grupp 1 som fick standardomvårdnad. En 

senare analys visade att det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan 

grupp 1 och grupp 3, inte heller mellan 

grupp 1 och 2. Det fanns dock en 

signifikant skillnad mellan grupp 2 och 

3. 



 

 

 

 

Grady et al. 

(2014) 

 

Does self-

management 

counseling in 

patients with 

heart failure 

improve 

quality of life? 

Findings from 

the Heart 

Failure 

Adherence 

and Retention 

Trial (HART). 

 

USA 

 

En random-

iserad studie 

902 patienter 

med hjärtsvikt. 

Patienterna 

rekryterades 

från 10 olika 

sjukhus eller 

kliniker från 

en stor stad i 

USA inklusive 

kringliggande 

förorter. 

En 

kontrollgrupp 

med 451 

patienter samt 

en 

interventionsg

rupp med 451 

patienter. 

Kontrollgruppen fick 

patientutbildning via mejl 

(innehållande information om 

kost, fysisk aktivitet, stress, 

medicinering, plötslig 

viktuppgång och symtom) 

med telefonuppföljning, 

antalet mejl (18st) var samma 

till antalet med samma 

innehåll som 

interventionsgruppen fick.  

 

Interventionsgruppen fick 

utbildning via mejl samt 2 

timmars gruppträffar med 

genomgång av 

patientutbildningens innehåll 

och coaching för att öka 

kunskapen om egenvård, 

följsamhet i medicinering och 

kost. Interventionsgruppen 

fick sammanlagt 18 träffar 

under 1 års tid. 

Intervju gällande fysisk 

funktion. 

 

Klinisk undersökning, 

medicinsk historia. 

Frågeformulär angående 

hälsorelaterad livskvalitet 

 

Instrument: Quality of Life 

Index. 

  

Short- Form Health 

survey(SF-36). 

SAS, 

beskrivande 

statistik 

inklusive 

frekvenser och 

mätningar 

gällande central 

förekomst, 

mixed-effects 

regression 

modeling för 

förändring över 

tid. 

Syftet var att 

undersöka vilken 

effekt 

undervisning i 

egenvård hade på 

patienter med 

hjärtsvikt när det 

kom till 

hälsorelaterad 

livskvalitet över 

tid. 

Det fanns inga signifikanta skillnader 

gällande hälsorelaterad livskvalitet eller 

egenskaper hos någon av grupperna från 

början till slutet av studien.  

För att kontrollera resultatet gällande 

hälsorelaterad livskvalitet inom de 2 

olika grupperna användes Quality of Life 

Index som mätte tillfredställelse, den 

visade en signifikant förbättring över tid.  

Undersökning av varje område separat 

visade att det psykiska och andliga 

välbefinnandet inte hade en signifikant 

förändring över tid. Det hade dock hälsa 

och funktion. Dock visade det sig i SF-

36 att den fysiska förmågan hos 

patienterna minskade över tid. 

 

Gwadry-

Sridhar et al. 

(2005) 

Pilot study to 

determine the 

impact of a 

multidisciplina

ry educational 

intervention in 

patients 

hospitalized 

with heart 

failure 

 

England/ 

Kanada 

Randomisera

d 

kontrollerad 

klinisk 

studie 

128 patienter 

med hjärtsvikt, 

inskrivna vid 

London health 

Science 

Center, 

Victoria 

Campus. 

Patienterna delades in i två 

grupper, omedvetna om i 

vilken grupp de placerades i.  

Kontrollgruppen fick 2 häften 

med information samt se på en 

video.  

Patienterna i interventions-

gruppen fick 2 häften med 

information om hjärtsvikt, de 

fick titta på en video om 

hjärtsvikt samt fick utbildning 

av sjuksköterska och en 

farmaceut, utbildningen 

inriktade sig på att optimera 

medicinsk följsamhet samt 

kost och livsstil.  

Data samlades in var tredje 

månad avseende 

hälsorelaterad livskvalité.  

 

Intervjuer. 

HRQoL frågeformulär. 

Short Form 36 (SF-

36)Användes för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire 

(MLHFQ)Användes för att 

mäta hur sjukdomen 

påverkade patienternas liv. 

 

 

Upprepade 

variansanalyser 

genom en 

allmän linjär 

modell av SPSS, 

detta för att få 

en bild av 

behandling, tid 

och effekter av 

interaktion. 

Syftet var att ta 

reda på effekterna 

av utökade 

insatser i 

patientutbildning 

gällande 

medicinsk 

följsamhet och 

sjuklighet i 

hjärtsvikt. 

Resultat gällande hälsorelaterad 

livskvalité: När det kom till den fysiska 

delen av SF-36 hade poängen ökat 

liknande i båda grupperna, även den 

psykiska delen visade en positiv ökning i 

båda grupperna. Det fanns inget som 

tydde på att interventionen hade någon 

bättre effekt än vad vanlig utbildning 

hade. Det som var tydligt var att båda 

grupperna visade bättre resultat över tid. 

De flesta förbättringarna gällande 

HRQoL visade sig under de första 3 

månaderna av studien. 



 

 

 

 

Kutzleb och 

Reiner (2006) 

 

The impact of 

nurse-directed 

patient 

education on 

quality of life 

and functional 

capacity in 

people with 

heart failure. 

 

USA 

Kvantitativ 

prospektiv 

kvasiexperi-

mentell 

multicenter 

forsknings-

studie 

23 patienter 

diagnostiserad

e med 

hjärtsvikt. 

 Medelåldern 

var 58 år. 65 

% kvinnor och 

35 % män. 

Patienterna i kontrollgruppen 

hade uppföljning på kliniken 

var tredje månad, då de gick 

igenom mediciner, rådgivning 

om kost och rökning. De fick 

också fylla i en enkät 

angående livskvalité och 

genomföra ett 6-minuters 

gångtest vid varje besök.  

Patienterna i 

interventionsgruppen 

uppmanades att ta daglig vikt, 

ett utbildningshäfte med 

innehåll om hjärtsvikt, 

symtom och 

rekommendationer delades ut 

till deltagarna och närstående. 

De fick rådgivning och hjälp 

med att förbättra den 

medicinska följsamheten. De 

fick även rådgivning gällande 

kost och individuellt anpassad 

undervisning gällande träning 

och livsstilsförändringar. 

Besök på klinik 1 gång i 

veckan och uppföljning via 

telefonsamtal 1 gång i 

månaden. Samtalen utgick 

alltid från samma 

frågeformulär. De fick fylla i 

en enkät om livskvalité och 

genomföra ett gångtest vid 

start samt efter 3 och 9 

månader. 

 

 

 

 

 

Enkät: The QOL Index-

Cardiac tool som består av 

två delar, den första används 

för att mäta hur nöjd 

patienter är med sitt liv ur 

olika aspekter, den andra 

delen mäter hur viktiga de 

olika aspekterna är. 

 

6-minuters gångtest. 

 

Statistical 

Package for 

Social Sciences 

användes för att 

se 

sambandspåverk

an av de olika 

resultaten i 

studien. 

Analys av 

kovarians 

användes för att 

testa om det 

fanns skillnader 

mellan 

grupperna eller 

om dom var 

likvärdiga vid 

deltagande i 

studien. 

Levene´s test of 

equality of error 

variances 

användes för att 

testa 

nollhypotesen 

att felande 

varianser i 

beroende 

variabler 

gällande 

livskvalité var 

lika för båda 

grupperna. 

Syftet var att ta 

reda på effekterna 

av en sjuk-

sköterskeledd 

patientutbildning 

med fokus på att 

förbättra 

livskvalitén och 

den funktionella 

förmågan. 

Interventionsgruppen visade tydliga 

förbättringar jämfört med 

kontrollgruppen när det kom till total 

livskvalité, hälsa och funktion, socialt 

och ekonomiskt, psykiskt, andligt samt 

familj.  

Resultatet styrker hypotesen att 

sjuksköterskeledd utbildning har en 

tydlig påverkan på livskvalité. 

Det fanns dock ingen tydlig skillnad 

mellan grupperna gällande fysisk 

förmåga. 



 

 

 

 

Ramachandran 

et al. (2007) 

 

Impact of a 

comprehensiv

e telephone-

based disease 

management 

programme on 

quality-of-life 

in patients 

with heart 

failure. 

 

Indien 

En 

prospektiv, 

randomi-

serad klinisk 

studie 

50 patienter 

som var 

inskrivna på 

en hjärtsvikts-

klinik vid All 

India Institute 

of Medical 

Sciences, New 

Delhi. 

De blev 

slumpmässigt 

uttagna till en 

kontrollgrupp 

eller 

interventions-

grupp, 25 

deltagare i 

varje grupp. 

Vid studiens början fick alla 

patienter lämna information 

om graden av sin sjukdom, 

mediciner, och nuvarande 

behandling. 

Kontrollgruppen fick 

sedvanlig omvårdnad 

(information och 

rekommendationer om 

rökning, vikt, fysisk aktivitet, 

läkemedel, biverkningar i och 

med sin utskrivning från 

sjukhuset eller under 

uppföljningen) vid 

hjärtsviktskliniken. 

Interventionsgruppen fick 

telefonbaserat stöd i 

sjukdomshantering samt 

utbildning (läkemedel, kost, 

livsstilsförändringar och 

fysisk aktivitet) både 

individuellt och i grupp. 

Interventionsgruppen hade 

även tillgång till en hjälplinje 

dit dom kunde ringa vid 

behov. 

Alla patienter följdes upp på 

hjärtsviktskliniken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät; Kansas City 

Cardiomyopathy 

questionnaire (KCCQ) 

 

6-minuters gångtest och the 

New York Heart Association 

(NYHA) class. 

Student t-test- 

användes vid 

jämförelse av 

kontinuerliga 

variabler 

 

Chi-square test- 

användes vid 

jämförelse av 

NYHA 

klassificering 

 

SPSS- användes 

vid alla 

analyser. 

Syftet var att ta 

reda på om ett 

omfattande 

program om 

sjukdoms-

hantering med 

fokus på patient-

utbildning 

förbättrade 

livskvalitén hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Kontrollgruppen visade ingen större 

förändring i hälsorelaterad livskvalité 

under hela studien. Det gjorde däremot 

interventionsgruppen. 

De olika delarna i enkäten; fysisk 

försämring, symtom, psykosocial 

påverkan, NYHA klassificering och 

gångtest på 6 minuter visade alla en 

signifikant skillnad för 

interventionsgruppen när studien var 

avslutad.  

17 patienter i interventionsgruppen 

förbättrade sin NYHA klassificering 

jämfört med 4 i kontrollgruppen. 



 

 

 

 

Westlake et al. 

(2007) 

 

Evaluation of 

a Web-Based 

Education and 

Counseling 

Pilot Program 

for Older 

Heart Failure 

Patients. 

 

USA 

Prospektiv  

Kvasi-

experimental 

studie 

80 st patienter 

>60 år, 

tillhörande en 

universitets-

ansluten 

hjärtsvikts-

mottagning 

blev 

rekryterade. 

40 patienter 

som tillhörde 

en annan 

studies 

kontrollgrupp 

där de blivit 

slumpmässigt 

placerade fick 

även vara 

kontrollgrupp 

i denna studie 

då de hade 

samma 

inklusions- 

och 

exklusions-

kriterier. 

Resterande 40 

deltagare 

bildade 

interventions-

gruppen. 

Kontrollgruppen fick 

sedvanlig standardomvårdnad 

(information om rökning, vikt, 

fysisk aktivitet, läkemedel, 

biverkningar, kost). 

Interventionsgruppen fick 

tillgång till ett web-baserat 

hjärtsviktsprogram med en 

unik inloggning för varje 

deltagare. Dataprogrammet 

syftade till att ge utbildning 

om hjärtsvikt och hantering av 

symtom. I programmet fanns 

också en mejlfunktion så att 

deltagarna kunde ha kontakt 

med sjuksköterskor och andra 

patienter. 

Intervjuer 

Enkäter 

12-item short form (SF-12) 

The Control Attitude Scale 

Demographic and health 

history form. 

SPSS- för 

statstiska 

analyser. 

Beskrivande 

statistik för 

medelvärden 

och områden. 

Chi-square 

statistik- för att 

karakterisera 

deltagarna och 

beskriva nivåer 

av livskvalitet 

och personlig 

kontroll. 

Variansanalys- 

för att mäta 

effektiviteten av 

det web-

baserade 

programmet och 

för att analysera 

poängen för 

livskvalitet och 

personlig 

kontroll mellan 

grupperna. 

Syftet med 

studien var att ta 

reda på om web-

baserade 

utbildnings-

program hade 

någon effekt på 

livskvalité och 

upplevd kontroll 

för äldre patienter 

med hjärtsvikt. 

Vid studiens början fanns inga tydliga 

skillnader mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen när det kom till 

livskvalité.  Efter 3 månader hade båda 

grupperna förbättrat sina resultat 

gällande de fysiska delarna och upplevd 

kontroll. Vad gäller de psykiska delarna 

visade interventionsgruppen en 

förbättring medan kontrollgruppen hade 

ett sämre resultat jämfört med vid 

studiens början. 

Det fanns en tydlig koppling mellan 

psykisk hälsa och upplevd kontroll, det 

fanns även en liknade koppling gällande 

fysisk hälsa men inte så tydlig att det kan 

antas att någon större skillnad förekom 

mellan grupperna gällande fysisk hälsa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2. Artikelöversikt, artiklar med tema egenvård.  

Författare, 

publ.år, titel, 

land 

Design Undersöknings

grupp 

Studiens tillvägagångssätt Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Syfte Resultat 

Albert et al. 

(2007) 

 

Randomized 

study of the 

effect of video 

education on 

heart failure 

healthcare 

utilization, 

symptoms, 

and self-care 

behaviors 

 

USA 

Single 

center, 

pro-

spektiv, 

experi-

mentell 

studie 

112 patienter 

som var inlagda 

på sjukhus för 

akut försämring 

av kronisk 

hjärtsvikt. 

Deltagarna delades in i 2 

grupper varav kontrollgruppen 

enbart fick standardutbildning. 

Standardutbildningen bestod av 

utskrivningsinformation om 

medicinering, kost, motion, 

vikten av att sluta röka och 

rekommendation om 

uppföljning. Alla patienter fick 

en bok med information om 

hjärtsvikt samt avsnitt som tog 

upp egenvårds- och 

livsstilbeteende, boken tog upp 

samma ämnen som togs upp i 

videon som 

interventionsgruppen fick 

tillgång till. 

Interventionsgruppen fick 

standardutbildning och 

videoutbildning. Video-

utbildningen fokuserade på 

egenvård (insatser och 

beteende). 

Innan studien 

påbörjades fick 

patienterna fylla i 

checklistor för att 

fastställa symtom och 

egenvårdsinsatser samt 

livsstil. 

 

Likertskala.    

 

Intervjuer via telefon. 

Cronbach alpha 

användes för att bedöma 

reliabiliteten i 

intervjuerna. 

  

Chi-squares test 

användes vid beräkning 

av data som angavs vid 

studiens början. 

  

Chi-squares test, 

Wilcoxin rank sum test 

och oberoende t-test 

användes för att bedöma 

skillnader mellan 

grupperna. 

 

McNemar´s test, 

Wilcoxon signed rank 

test och parat t-test 

användes vid bedömning 

av skillnader vid starten 

och efter 3 månader.  

Cochran-Mantel-

Haenszel statistics 

användes vid 

gruppuppföljning. 

Syftet var att 

ta reda på om 

video-

utbildning i 

kombination 

med vanlig 

patient-

utbildning 

förbättrar bl.a. 

egenvård. 

De patienter som fick både 

videoutbildning och 

standardutbildning hade en högre 

poäng när det kom till egenvård vid 

uppföljningen 3 månader efter 

starten, vilket forskarna anser är 

tecken på en bättre förståelse för 

vikten av att själv kunna hantera sin 

hjärtsvikt. 

Koelling et al. 

(2005) 

 

Discharge 

Education 

Improves 

Clinical 

Random-

iserad 

kontroll-

studie. 

Studien utfördes 

på Universitets-

sjukhuset i 

Michigan. 223 

patienter med 

systolisk 

hjärtsvikt 

Patienterna delades in i två olika 

grupper. Kontrollgruppen fick 

standardiserad 

utskrivningsinformation 

(mediciner, doser, instruktioner 

angående medicinering, 

interaktioner samt biverkningar, 

Enkäter, Deltagarna 

fick fylla i 

frågeformulär 

(MLHFQ) gällande 

inläggning på sjukhus, 

mediciner, livskvalitet 

vid hjärtsvikt samt 

Statistisk analys med 

SPSS, Wilcoxon rank-

test,  

Cox proportionellrisk 

test, Students t-test, 

test. 

Syftet var att 

undersöka om 

hypotesen att 

program med 

utbildning 

innan 

utskrivning 

Antal sjukhusinläggningar och 

dödsfall visade lägre procent i 

interventionsgruppen efter 

uppföljningen på 180 dagar. 

Patienter i interventionsgruppen 

visade signifikant skillnad i att följa 

viktkontroll, saltrestriktioner och att 



 

 

 

 

Outcomes in 

Patients with 

Chronic Heart 

Failure. 

 

USA 

studerades 

under 7 

månader. En 

kontrollgrupp 

med 116 

patienter och en 

interventions-

grupp med 107 

patienter. 

diet, daglig vikt, vanliga 

symtom, information om 

pneumokock/influensa vaccin, 

motion samt tid för 

uppföljning).  

 

Interventionsgruppen fick 

standardiserad 

utskrivningsinformation + 

målinriktad 

hjärtsviktsutbildning (60 

minuters lång specifik 

undervisning om hjärtsvikt av 

sjuksköterska före utskrivning 

från sjukhuset). Kontroller 

gjordes via telefon vid 30, 90 

och 180 dagar efter utskrivning.  

 

kunskap om egenvård. 

 

Intervjuer via telefon 

 

förbättrar 

kliniska 

resultat hos 

patienter med 

hjärtsvikt, 

stämde. 

sluta röka efter 30 dagars 

uppföljning samt att de visade ett 

bättre resultat på egenvårdspoäng 

när den mättes. Mätinstrumentet 

Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire visade 

likvärdiga resultat mellan 

grupperna från start, efter 30 dagar 

visade interventionsgruppen 

förbättrade resultat. Efter 180 dagar 

visade mätningen ingen skillnad i 

MLHFQ poäng mellan grupperna. 

Efter 30 dagar medicinerade 

patienter med större sannolikhet 

med beta-blockerare och vid 

uppföljning efter 180 dagar sågs en 

ökad användning av ACE-

hämmare. 

Lupòn et al. 

(2008) 

 

Patients self-

care 

improvement 

with nurse 

education 

intervention in 

spain assessed 

by the 

European 

heart failure 

self-care 

behavior scale 

Spanien 

Pro-

spektiv 

undersöka

nde design 

151 patienter 

med hjärtsvikt 

som besökte 

hjärtsvikts-

avdelningen. 

111 män och 40 

kvinnor med en 

medelålder på 

65,4 år. 

Denna studie hade endast en 

interventionsgrupp. 

Utbildningen de fick innefattade 

besök hos sjuksköterska på en 

hjärtsviktsklinik var tredje 

månad och oftare vid behov. 

Vid besöken diskuterades 

ämnen som rökning, dryck, 

motion och patienternas 

medvetenhet om egenvård samt 

följsamhet. Sjuksköterskan 

fokuserade på att utbilda 

patienterna i sin sjukdom samt 

att uppmuntra till ett bättre 

egenvårdsbeteende bl.a. genom 

att dela ut ett viktchema. 

 

The European Heart-

failure Self-care 

Behaviour Scale 

(EHFScBS). Denna 

användes vid två olika 

tillfällen, vid studiens 

början och vid studiens 

slut. 

För statistisk analys 

användes SPSS. 

Kolmogorov-smirnow 

test (för att få fram 

signifikans). 

Wilcoxon (för att kunna 

jämföra). 

Kruskal-Wallis test och 

Mc Nemar-test (för att se 

skillnad mellan start och 

uppföljning). 

Syftet var att 

ta reda på 

effekten av 

sjuksköterskel

edd 

patientutbildni

ng genom att 

fastställa 

framsteg hos 

patienterna. 

Alla patienter visade en signifikant 

förbättring i egenvårdsbeteende 

från start till uppföljning.  

114 patienter förbättrade sitt 

resultat med 75 %. Analys av varje 

fråga på skalan enskilt visade 

förbättring inom allt förutom på 

fyra frågor: Om jag har andnöd? 

Jag tar det lugnt? Jag vilar under 

dagen? Jag tar mina ordinerade 

mediciner som jag ska? Det 

framkom dock att fler patienter 

medicinerade med beta-blockerare, 

ACE-hämmare och statiner vid 

uppföljning av studien. 

Det fanns inga skillnader mellan 

könen gällande egenvårdsbeteende 

från start men vid uppföljningen 

visade männen en större förbättring 

än kvinnorna dock var det en 

signifikant förbättring hos båda 



 

 

 

 

könen.   

 

 

 

Mussi et al. 

(2013) 

 

Home visit 

improves 

knowledge, 

self-care and 

adhesion in 

heart failure: 

Randomized 

Clinical Trial 

HELEN-I 

Brasilien 

Randomi-

serad 

klinisk 

hem-

baserad 

inter-

vention. 

151 patienter 

med hjärtsvikt. 

En interventions 

grupp med 76 

patienter och en 

kontrollgrupp 

med 75 

patienter.  

 

Medelålder i 

interventions-

gruppen var 

62,49  och i 

kontrollgruppen 

63,37  

Kontrollgruppen fick 
standardutbildning om 

läkemedel; dosering, effekter 

samt eventuella biverkningar. 

Även vikten av rätt diet, motion 

och daglig vikt togs upp, vanlig 

uppföljning skedde på 

öppenvården. 

 

Interventionsgruppen fick 

standardutbildning samt 

systematisk uppföljning av 

sjuksköterskor genom 

hembesök 10, 30, 60 och 120 

dagar efter utskrivning från 

sjukhus. Under varje besök 

gjordes en uppföljning av 

patienten samt utfördes en 

fysisk undersökning. 

Frågeformulär om kunskap och 

följsamhet relaterat till 

hjärtsvikt fick fyllas i för att 

fastställa egenvårdsbeteende. 

Under besöken fick patienterna 

utbildning i sjukdomen, 

regelbunden 

medicinering(användning och 

biverkningar), icke 
farmakologisk egenvård såsom 

viktkontroll, saltrestriktioner, 

fysisk motion, vaccination samt 

svar på frågor och funderingar. 

Under dessa besök informerades 

också patienterna vad de ska 

vara uppmärksamma på när det 

The European Heart 

Failure Self Care 

Behavior Scale. 

Instrument validerades 

för att användas i 

Brasilien. 

Kontinuerliga variabler 

utrycktes som 

medelvärden och 

standard avvikelser för 

variabler med normal 

distribution. Medianer 

och interkvartilt intervall 

användes för 

asymmetriska variabler. 

Syftet var att 

kontrollera 

effekten av 

utbildning 

utförd av 

sjuksköterskor

, bestående av 

hembesök och 

telefonsamtal. 

Grupperna visade inga skillnader i 

data från start. I slutet av studien 

visades förbättringar gällande 

kunskap om hjärtsvikt, färdigheter i 

egenvård, och följsamhet i 

behandling. Interventionsgruppen 

visade bättre resultat relaterat till 

kontrollgruppen dock visade båda 

gruppen förbättring efter 6 månader 

jämfört med vid start. 



 

 

 

 

kommer till viktökning, andnöd 

och förvärrad hosta. De fick 

också fyra stycken telefonsamtal 

för att stärka interventionen. 

Rodriguez-

Gasquez et al. 

(2012) 

 

Effectiveness 

of an 

educational 

program in 

nursing in the 

self-care of 

patients with 

heart failure: 

Randomized 

controlled 

trial. 

 

Colombia 

Random-

iserad 

kontroll-

erad 

klinisk 

studie 

Patienter över 

30 år som deltog 

i ett program på 

ett sjukhus i 

Colombia. En 

interventions-

grupp med 29 

patienter samt 

en kontrollgrupp 

med 26 

patienter.  

Alla patienter fick vanlig 

individanpassad 

vård/information (nutrition, 

medicinering, psykolog, 

omvårdnad) från de institutioner 

som de tillhörde.  De aktiviteter 

som den extra utbildningen 

handlade om var: kunskap om 

sjukdom, följsamhet till 

medicinska och ickemedicinska 

behandlingar, anpassning till ett 

liv med sjukdomen och 

medicinering, att söka hjälp vid 

försämring samt stärka deras 

självbild till ett ökat 

självbestämmande, och 

motivation till att ta tag i sin 

sjukdom och ta vara på sina 

egna resurser. Utbildningen 

pågick under 9 månader och 

innehöll gruppmöten, 

telefonuppföljning och 

hembesök. Som stöd och hjälp i 

utbildningen utvecklades ett 

undervisningshäfte som 

användes av både patienter och 

sjuksköterskor. 

Patienternas egen-

rapporterade data från 

mätning med 

egenvårdsinstrument.  

Variabler för det 

sociodemografiska och 

sociala stödet. 

De kliniska variablerna 

samlades in genom 

patienternas kliniska 

historia. 

 

Instrument: 

Ett fyra-delars 

instrument 

konstruerades som 

inkluderade: 

1-demografisk 

information: ålder, kön, 

status, arbete, 

utbildningsnivå. 

2- Information om 

socialt stöd: familj, 

vänner och tillhörande 

av vårdenhet.  
3- klinisk information- 

andra sjukdomar, 

funktionsklass, 

ejektionsfraktion, 

sjukhusinläggningar 

och död.  

4- Artinian´s Heart 

Failure Self-care 

Behaviour Scale. 

SPSS för att analysera 

insamlad data.  

För jämförelse om 

skillnader mellan 

grupperna användes X2 

För skillnader i 

medelvärden användes 

Student`s t-test. För 

skillnader i medianer 

användes Mann- 

Whitney´s U-test. 

ANOVA användes för att 

testa validiteten av 

Självskattningsskalan. 

Syftet var att 

bedöma 

effektiviteten 

av ett 

utbildnings-

program för 

förbättrat 

egenvårds- 

beteende hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

I den här studien klarade 29 st 

patienter från interventionsgruppen 

och 26 från kontrollgruppen av att 

genomföra utvärderingen av 

egenvårdsskalorna. Resultatet 

visade att båda grupperna 

förbättrade sitt resultat över tid men 

interventionsgruppen lyckades 

bättre med 12,2 poäng mot 

kontrollgruppens 5.1 poäng. 

Nivåerna av egenvård hos 

interventionsgruppen var 5.9 gånger 

högre än i kontrollgruppen. 66 % av 

interventionsgruppen jämfört med 

26.6 % av kontrollgruppen 
förbättrade sina resultat på 

självskattningsskalan om egenvård. 

 

 


