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Bakgrund: Hjärtsvikt blir allt vanligare. Det krävs stor förändring och anpassning av 

livssituationen för både patienter och anhöriga. Många av de som får diagnosen saknar kunskap om 

hur de påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Syfte: Att belysa forskning som beskriver 

sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder som kan ge ökat välbefinnande hos patienter med kronisk 

hjärtsvikt. Metod: En litteraturstudie valdes där tretton artiklar har analyserats. Resultat: Av 

analysen framkom fyra huvudkategorier; Egenvård, Utbildning, Välbefinnande och Stöd. Under 

Stöd framkom tre underkategorier; Informativt, Professionellt och Socialt. Diskussion: 

Sjuksköterskan ska ge individinriktat stöd, information och utbildning för att patienten själv ska 

kunna ta ansvar för sin hälsa. Att tidigt informera och utbilda om sjukdomen och egenvård. Påpeka 

vikten av att kontrollera hälsostatus regelbundet, följa läkemedelsordinationer, förändra livsstilen, 

samt att involvera anhöriga utgör stor trygghet för patienten. Sjuksköterskans stödinsatser är 

betydande för patienten och leder till ett ökat välbefinnande.



  

ABSTRACT 

Title:   Allow the heart to take part 

   Nurse´s aid in self-care measures for heart failure 

 

Department:   School of Life Science, University of Skövde 

 

Course:   Thesis in nursing care, 15 ETCS 

 

Author:   Nordström, Carina; Wennerholm, Britt-Marie 

 

Supervisor:   Nilsson, Lena 

 

Pages:   21 

 

Month and year:  May 2012 

 

Keywords:   Heart failure, self-care, support 

 

_________________________________________________________________________ 

Background: Heart failure becomes more common. It takes great change and adaptation of the 

lives of both patients and relatives. Many of those who are diagnosed do not know how they are 

affected physically, psychologically and socially. Purpose: To highlight research that describes the 

nurse's aid in self-care measures that can provide well-being in patients with chronic heart failure. 

Method: A literature review was chosen where thirteen articles have been analyzed. Results: The 

analysis revealed four main categories: Self-care, Education, Health and Support. In Support three 

subcategories were found: Informative, Professional, and Social. Discussion: The nurse will 

provide individually oriented support, information and education to the patient to take responsibility 

for their health. Early in the disease involve families with information and education about the 

disease, medication, lifestyle changes and the importance of controlling health status regularly 

represent great comfort for the patient. Nurse assistance is significant for the patient and lead to 

increased well-being.
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INLEDNING 

Hjärtsvikt blir en allt vanligare åkomma i vår tid. Detta märks inte minst i författarnas dagliga 

arbete som distriktssköterskor i kommunal hemsjukvård där man kommer i kontakt med många 

hjärtsviktspatienter många medelålders men främst äldre. En av författarna har dessutom egna 

erfarenheter av att leva med en nära anhörig som sedan tjugofem år tillbaka haft diagnosen 

hjärtsvikt. Ungefär 30 000 människor insjuknar varje år, drygt en person av hundra i 50-års ålder 

och en av tio i 70-års ålder. Bland befolkningen över 80 år har cirka tio procent hjärtsvikt. Cirka 

hälften lever sex år efter diagnos med hjälp av dagens farmakologiska behandling 

(Läkemedelsboken, 2011). För både patienter och anhöriga är det ett sjukdomstillstånd som kräver 

stor förändring och anpassning av livssituationen. Många som får diagnosen saknar kunskap om hur 

hjärtsvikt påverkar fysiskt, psykiskt och socialt. Att leva med hjärtsviktssjukdom är ofta 

ångestskapande på grund av osäkerhet och otrygghet som kan leda till ett lidande (Brännström, 

Ekman, Boman & Strandberg, 2007). Det är då viktigt att både den sjuke och dess anhörige får 

grundlig information kring sjukdomen och behandlingsmöjligheter. För att den drabbades hälsa 

skall förbättras och optimeras bör råd och föreskriven behandling följas. Detta kan resultera i en 

förbättrad sjukdomsprognos, ökat välbefinnande och livskvalitet (Fridlund, 1998). Som 

sjuksköterska är det viktigt att få förståelse för hur patienter med kronisk hjärtsvikt upplever sin 

sjukdom, sitt liv och sitt hälsotillstånd. Vi vill med denna studie fokusera på sjuksköterskans stöd i 

egenvårdsåtgärder som kan öka välbefinnande hos patienter med kronisk hjärtsvikt.
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BAKGRUND 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt förklaras som att hjärtats pumpfunktion är nedsatt vilket i sin tur leder till att kroppens 

vävnader inte får tillräckligt med blodförsörjning (Andersson 2006). Bristen på syre och näring till 

kroppens celler leder till ökad trötthet, pulsökning, andnöd, bensvullnad, nattlig hosta, ökad 

urinmängd nattetid samt sämre kondition. Hjärtsvikt kan vara symtomfritt ganska länge och 

utvecklas sedan gradvis till att bli en kronisk sjukdom (Ericson & Ericson, 2002). När man anger 

graden av hjärtsvikt används vanligen en subjektiv funktionsklassificering enligt New York Heart 

Association (2002); 

NYHA I (mild) Ingen begränsning, ordinär fysisk aktivitet 

orsakar inte onormal trötthet, andfåddhet, 

hjärtklappning eller bröstsmärta 

NYHA II (mild) Lätt begränsning av fysisk aktivitet, ordinär 

fysisk aktivitet orsakar trötthet, andfåddhet, 

hjärtklappning eller bröstsmärta 

NYHA III (medel) Markant begränsning av fysisk aktivitet, mindre 

än ordinär fysisk aktivitet orsakar trötthet, 

andfåddhet, hjärtklappning eller bröstsmärta 

NYHA IV (svår) Oförmåga att utföra någon fysisk aktivitet utan 

obehag, symtom av hjärtsvikt redan i vila och 

ökande besvär vid varje form av fysisk aktivitet 

Figur 1. NYHA klassificering 

Orsaker till att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt kan bero på sjukdom i hjärtmuskeln, 

hjärtväggarna kan vara för stela eller tjocka men kan även bero på att hjärtklaffarna fungerar dåligt 

och inte sluter tätt (Socialstyrelsen, 2008). Detta leder till förstoring och/eller utvidgning av 

hjärtmuskeln. Blodflödet i hjärtats kranskärl och muskelceller påverkas, och leder till ökat motstånd 

i blodkärlen samt salt och vätskeansamling i kroppen. Hjärtinfarkt och högt blodtryck är några av de 

vanligaste orsakerna till hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2002). 

Symtom vid hjärtsvikt 

De vanligaste symtomen vid hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet samt perifera ödem, men även 

symtom som försämrad aptit, hosta och hjärtklappning (Persson & Stagmo, 2008). Enligt Nicolas 

(2004) är andfåddhet det vanligaste symtomet som hjärtsviktspatienten söker sjukhusvård för. 

Sömnstörningar är vanligt i samband med hjärtsvikt.  I tidigt stadium kan det hända att den sjuke 

vaknar på natten och känner ett behov av att sitta upp får att få luft. Längre framskriden hjärtsvikt 

kräver ständigt högläge av huvudet för att sömnen inte ska störas av andnöd. Ibland kan nattsömnen 

störas på grund av behov att gå upp för att kasta vatten. Ödem inuti vävnaderna bildas när stor 

mängd kroppsvätska ansamlas lokalt, vanligtvis i fötter och underben men även i buken. Dessa ger 

viktökning, ibland illamående och kräkningar. Behandling av ödem är viktigt för att försöka minska 

obehaget för patienten och förebygga andra komplikationer. Vid grav hjärtsvikt kan ibland 

lungödem uppkomma, vilket beror på att vätska läcker ut i lungorna och de större luftvägarna. 

Lungödem är ett akut tillstånd som kräver omedelbara medicinska åtgärder (Persson & Stagmo, 

2008). 



 

3 

Omvårdnad vid hjärtsvikt 

Sedan cirka trettio år tillbaka har forskning visat att fysisk träning är en viktig del i behandlingen 

mot hjärtsvikt. Patienter med kronisk hjärtsvikt bör erbjudas fysisk, individuell anpassad träning 

hos sjukgymnast (Socialstyrelsen, 2008). Sjukgymnast kan även kopplas in för att bistå med 

hjälpmedel och råd vid förflyttningar (Nicolas, 2004). Egenvården spelar en stor roll i behandlingen 

och det är viktigt att få patienten motiverad till att göra livsstilsförändringar såsom att sluta röka, 

undvika alkohol och kontrollera vätskeintaget. Dietistkontakt kan föreslås om patienten är 

överviktig eftersom detta leder till en ökad belastning för hjärtat (Strömberg, 2005). Kosten har 

också betydelse i behandlingen av hjärtsvikt. Maten ska vara nyttig och inte innehålla för mycket 

salt som binder vätska i kroppen. Det dagliga intaget av vätska kan kontrolleras genom att använda 

vätskelista. Daglig viktkontroll är ett sätt att upptäcka och förebygga ödem i kroppen (Nicolas, 

2004). Ändring av läge kan hjälpa till att minska andfåddhet. Andfåddhet och trötthet gör att 

hjärtsviktspatienten ofta inte orkar röra på sig utan ligger mycket, därför är risken för trycksår stor. 

Kontroll av hud och användning av specialmadrass i sängen är viktig för att förebygga trycksår 

(Nicolas, 2004). 

Patientens behov 

De flesta patienter upplever en begränsning i sitt dagliga liv på grund av sina hjärtsymtom. Det 

gäller både i arbetslivet, hemmet, det sociala livet och på fritiden. Många av patienterna lider också 

av ångest, depression och har svårt att ta initiativ med att komma igång med saker. En del känner 

sig stressade och blir lätt irriterade. Detta leder många gånger till att patienten tar lugnande 

läkemedel (Billing, 2000). Kroppsliga funktionsnedsättningar är det som visat sig plågar patienterna 

mest. Den fysiska begränsningen minskar deras självständighet, vilket leder till sämre 

självförtroende. Det sociala livet och fritidsaktiviteter som man tidigare ägnat sig åt är det som 

påverkar männen mest, medan kvinnorna sörjer att de inte längre kan sköta hushållet eller stödja 

omgivningen som de skulle vilja (Strömberg & Mårtensson, 2003). Sömnstörningar är ett problem, 

som enligt Billing (2000) är vanligare bland kvinnor. 

Enligt Maslow (1987) är det viktigare än allt annat att känna trygghet. När behovet av trygghet är 

tillfredsställt så kan känslan av att vara värdefull växa fram och ge ökad självkänsla. Att känna sig 

trygg kan ge en känsla av att ha kontroll. Burström et. al. (2007) menar att en hel del otrygghet finns 

i funderingar kring döden, om den kommer att bli långdragen och plågsam eller hastig. Patienter 

kan ibland ha tankar om dödshjälp för att undvika långdragen dödsprocess. Rädsla, misstro och 

svårigheter att lita på andra människor är känslor patienter med hjärtsvikt upplever oftare än de som 

drabbats av andra hjärtsjukdomar. När patienten genom sin sjukdom är beroende av någon annan, 

ger det en större trygghet hos den som lever med någon, än de som lever ensamma. 

Ett ökat välbefinnande skapas både kort- och långsiktigt när den hjärtsjuke engagerar sig i sin 

egenvård. Patienten kan till stor del påverka sin egen situation. Av betydelse är att ta del i 

vårdbeslut, som ger en känsla av ökad kontroll av livssituationen och på så sätt ta kommandot över 

sjukdomen. Av stor betydelse är också att slippa åka till sjukhuset för behandling, utan istället 

kunna vara hemma (Pagels, 2004). Att vårdas i hemmet innebär sannolikt en kvalitetshöjning för 

patienten. Patient och anhöriga känner en ökad trygghet vid kontinuitet och tillgänglighet. En god 

vård kan vara att vistas i hemmet och ha kontakt med känd personal både inom öppen- och 

slutenvården (Forssell & Boman, 2006). 
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Anhörigas behov 

En anpassning krävs för närstående för att kunna acceptera och hantera patientens sjukdomsprocess. 

Den sjuke kräver ofta bekräftelse för att i möjligaste mån uppnå en bättre livskvalitet. Närstående 

drabbas ofta av en minskad personlig frihet, samtidigt som ansvaret för den sjuke ökar (Brännström, 

Ekman, Boman, Strandberg, 2007). Närstående och den sjuke uppfattas ofta som ett team. Den 

kognitiva funktionen angående sjukdomen spelar en stor roll för hur prognosen kommer att se ut, 

vilket grundar sig på hur den närstående hanterar situationen. Socialt stöd är mycket nödvändigt för 

att om möjligt kunna anpassa sig till livssituationen (Luttik, Jaarsma, Moser, Sanderman, 

Veldhuisen, 2005). En god och tillgänglig vårdstruktur kring sjukdomen, patienten och den anhörige 

kan minska stress och arbetsbörda för den som lever nära någon med hjärtsvikt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2004). 

Ibland belastas närstående med ett så stort ansvar att hälsan påverkas negativt. Dessa faktorer kan 

leda till att den med hjärtsvikt läggs in på vårdinrättning. För att den som lever nära en person med 

hjärtsvikt skall orka med och fungera som stöd är det till stor fördel om denne har möjlighet att 

delta i samtal och utbildningar (Luttik et. al., 2005). 

Sjuksköterskans funktion 

Utifrån kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska innebär sjuksköterskans ansvar att 

leda, planera, genomföra och utvärdera det kliniska omvårdnadsarbetet utifrån forskning, vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan har också en viktig del i att utveckla, forska och undervisa 

i omvårdnad. Sjuksköterskan arbetar utifrån en etisk kod från ICN (International council of nurses). 

Enligt denna kod grundar sig sjuksköterskans arbete på fyra grundläggande ansvarsområden: främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2004). 

När det gäller undervisning och stöd till den kroniskt sjuke har sjuksköterskan en unik position. 

Patientundervisning handlar om att informera patienten så att han/hon kan göra val efter sin 

förmåga (Pagels, 2004). Inom vården av hjärtsviktspatienter finns ett stort behov av information, 

motivation, planering och utbildning och här har sjuksköterskan en viktig funktion. För att få 

patienten motiverad till att förstå vilken effekt egenvård och förändringar i livsstilen har på 

sjukdomen och dess prognos, gäller det att vara lyhörd. Ett sätt att göra patienten positivt inställt till 

hälsofrämjande livsstilsförändringar såsom att sluta röka, ändra kostvanor och öka den fysiska 

aktiviteten är genom Motiverande samtal (Holm & Ivarsson, 2009) Motiverande samtal är ett sätt 

att få patient och närstående att kunna hitta egna lösningar på problemen. Samtalet är kort och 

bedrivs i intervjuform. Då fokuseras det på patientens syn på sin tillvaro genom att rådgivaren 

ställer öppna frågor angående den aktuella förändringen. Rådgivaren lyssnar och respekterar 

patientens åsikter och självbestämmande och försöker sätta sig in i patientens problem och hjälper 

på detta sätt till att en medvetenhet utvecklas. Genom att rådgivaren visar sig optimistisk och har 

tilltro kan patienten stärkas och få förmågan att genomföra en förändring. Rådgivaren återspeglar 

under patientens berättelse och i slutet av samtalet får patienten göra en sammanfattning av vad som 

framkommit. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet. Behandlingen skall bygga på respekt för patienten, 

självbestämmande och integritet, samt så lång det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Sjuksköterskan ska främja välbefinnande och stärka hälsa (SOSFS 1993:17). 
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Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Katie Eriksson har en helhetssyn på människan. Hon menar på att människan består av kropp, själ 

och ande. Är inte dessa i balans med varandra, så mår inte heller patienten bra. Hälsa är en 

dynamisk process och inte något statiskt tillstånd. I hälsans väver hon samman kropp, själ och ande. 

Man kan befinna sig i olika stadier av hälsa. Genom olika processer uppnås hälsa, sundhet, friskhet 

och välbefinnande. Sundheten står för den psykiska hälsan, friskheten för den fysiska och 

välbefinnandet är upplevelsen av välbehag. Hälsan utgår från varje enskild individ. Eriksson 

beskriver också vårdandet som att ansa, leka och lära och att ha tro, hopp och kärlek (Eriksson, 

1995). 

Katie Eriksson skiljer mellan två typer av vård, den naturliga och den professionella vården. Den 

naturliga vården beskrivs som att man med hjälp av andra kan finna ett välbefinnande hos sig själv. 

När den naturliga vården inte längre räcker till så kan man ta hjälp av den professionella vården, där 

målet är att gagna hälsan, och där tro, hopp och kärlek framstår som starka element (Kirkevold, 

2000, Eriksson, 1995). Enligt Eriksson är omvårdnadens kärna patienten och vårdarens relation. 

Genom mötet med hela människan skapas ett tillstånd där patienten kan känna tillit, kroppsligt och 

andligt välbehag. Det humanistiska synsättet måste vara grunden för vårdandet och ge respekt och 

vördnad för den unika människan (Eriksson, 2000). 

Enligt Eriksson är syftet med omvårdnaden att lindra lidande. Lidandet delas in i tre former, 

sjukdomslidande, vårdlidande och det existentiella lidandet (Eriksson, 1995). När författarna jämför 

sjukdomslidande och hjärtsvikt så ger sjukdomen upphov till mycket smärta, både fysisk och 

psykisk. Smärtsamma undersökningar och behandlingar, långa väntetider, eventuellt dåligt 

bemötande och obesvarade frågor syftar på vårdlidande och till det existentiella lidandet hör hela 

patientens livssituation som berörs av sjukdomen. 

PROBLEMFORMULERING 

Att leva med hjärtsvikt innebär att kunna drabbas av symtom som andnöd, trötthet samt ödem. 

Detta är ett tillstånd som förändrar välbefinnandet för den sjuke. Då den sjuke och anhöriga oftast 

inte har kunskap om hur hjärtsviktssjukdomen påverkar kroppen fysiskt och psykiskt skapas 

problem som otrygghet och oförståelse. Många med hjärtsvikt känner osäkerhet och lever med en 

ständig rädsla inför vad som komma skall i framtiden. Det sociala livet förändras och innebär en 

ständig anpassning till sjukdom, symtom och behandling. Kunskap om sjukdomen och dess 

behandlingsmöjligheter kan öka förståelsen och resultera i förbättrad omvårdnad samt möjlighet att 

skapa trygghet och återfå kontrollen över livet. Med denna studie vill vi belysa sjuksköterskans stöd 

i egenvårdsåtgärder som kan öka välbefinnandet i samband med kronisk hjärtsvikt. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa forskning som beskriver sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder 

som kan ge ökat välbefinnande hos patienter med kronisk hjärtsvikt.  
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Frågeställning 

Hur kan sjuksköterskans stöd medverka till att hjärtsviktspatienten får ett ökat välbefinnande? 

METOD 
Författarna valde att göra en litteraturstudie, där tidigare publicerade kvalitativa och kvantitativa 

studier analyserades. Friberg (2006) anser att både kvalitativa och kvantitativa studier kan 

analyseras i en litteraturstudie för att få en bredare översikt. Enligt Friberg (2006) bidrar kvalitativ 

forskning till en ökad förståelse för människans erfarenheter och upplevelser inom det valda 

området. Kvantitativ forskning inriktar sig på insamling av empirisk och kvantifierbar data som 

ställs mot hypoteser till exempel för att avgöra om vilken vårdhandling som ger bäst resultat. Därför 

är det viktigt att analysera och sammanställa studier från båda typerna av tidigare forskning till en 

ny helhet som bildar ny praktisk kunskap och kan användas i vårdarbetet. Likheter och skillnader 

studerades och fakta som framkom sammanställdes till ett resultat. Metodvalet ansågs lämpligt 

eftersom dessa studier har som mål att beskriva sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder som kan 

ge välbefinnande till personer med hjärtsvikt.  

Urval  

En litteraturstudie har genomförts genom att granska vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, 

samt manuell sökning efter litteratur utifrån syftet. Litteraturstudien var förenad med en kvalitativ 

forskningsprocess, vilket innebär kvalitetsgranskning, och inkluderar systematisk sökning, 

värdering, tolkning av tidigare studier samt resultatsammanställning (William & Stoltz, 2006).  

Friberg (2006) anser att de utvalda artiklarna ska handla om aktuella företeelsen eller fenomenet 

vilket i denna studie innebär sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt. För att 

begränsa sökningen och att få fram så aktuell forskning som möjligt valdes tidsperspektivet 2000 – 

2011.  

Inklusionkriterier: 

 Vetenskapliga artiklar publicerade på engelska eller svenska senast 2000. 

 Doktorsavhandlingar på svenska publicerade senast år 2000. 

 Artiklarna ska vara granskade (peer reviewed), publicerade och i fulltext. 

 Artiklarna ska vara baserade på kvalitativa och kvantitativa studier som beskriver 

sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt. 

Exklusionskriterier: 

 Vetenskapliga artiklar publicerade före år 2000. 

 Vetenskapliga artiklar publicerade på annat språk än engelska och svenska. 

 Icke vetenskapliga artiklar. 

 

 

 



 

7 

Datainsamling 

Författarna startade med att göra ett helikopterperspektiv för att klargöra tidigare forskningsresultat 

och skapa en helhet. Enligt Friberg (2006) visade helikopterperspektivet om det fanns relevant 

litteratur till studiens syfte se Figur 2. Artikelsökning genomfördes via databaserna Cinahl, Medline 

och SwePub som fanns tillgängliga via biblioteket på Högskolan i Skövde. Sökordet heart failure 

gav upphov till stora mängder av träffar. För att antalet träffar skulle bli mera hanterbart och 

överskådligt kombinerades sökorden på olika sätt. Sökordet heart failure utökades med experience, 

quality of life, nursing. För att bredda sökningen användes ordet AND som operator se Figur 3. 

Samtliga utgivna tidskrifter från nummer 1, år 2000 till och med nummer 3, år 2011 av Vård i 

Norden genomsöktes efter aktuella artiklar utifrån området omvårdnad vid hjärtsvikt. Artiklarna 

valdes utifrån hur väl de svarade på denna studies problemområde och syfte. Författarna valde att 

begränsa urvalet till de senaste tolv åren på grund av att fakta i artiklar är färskvara. Tjugoåtta 

abstract genomlästes. Många artiklar som handlade om hjärtsvikt, men inte motsvarade syftet valdes 

bort. Sökningarna resulterade i tretton vetenskapliga artiklar och har sammanställts i Bilaga I. 

Relevant medicinsk facklitteratur har sökts på Stadsbiblioteket i Lidköping. Fakta från denna 

litteratur har använts i bakgrunden.  

 
Figur 2. Fribergs (2006) faser i arbetsgången vid en litteraturöversikt. 

 

Betydelse för vårdandet 

Område 1/tema 

Område 2/tema 

Område 3/tema 

Likheter/ 
skillnader i 

resultat 

Studierna läses avseende likheter och skillnader i resultat 

Studie 1 
Kvalitativ  

Studie 2 
Kvalitativ  

Studie 3 
Kvalitativ  

Studie 4 
Kvantitativ  

Studie 5 
Kvantitativ O.s.v. 

Det andra steget i översikten – att avgränsa till ett urval av studier 
samt granskning av kvaliteten 

 

 
Det första steget – att anlägga ett helikopterperspektiv  

(övergripande beskrivning av vad som finns publicerat på 
området) 

 
                           

                                 Litteratursökning 

 
                            

                             

                                  Val av fenomen  

 

 
Övergripande 

områden/teman 
formuleras 
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Analys 

När möjliga artiklar funnits utifrån ämnet, granskades och undersöktes de för att se dess 

trovärdighet och lämplighet med tanke på studiens syfte. Artiklarna översattes och lästes upprepade 

gånger, och intressant innehåll markerades med överstrykningspenna. Kvaliteten på studierna 

granskades genom att ställa frågor som till exempel; är problemet tydligt formulerat? Vilket är 

studiens syfte? Är metoden beskriven och i vilket utförande? Hur ser resultatet ut? Finns det några 

etiska diskussioner? Kontroller gjordes på vilken typ av institution som utförde forskningsstudien, 

vilket syfte studien hade och när materialet utgivits. Kriterierna för att kunna använda artiklarna var 

att de besvarade vårt syfte, vilket bedömdes gemensamt utifrån Friberg (2006). De kvalitativa 

artiklarna granskades och bedömdes utifrån fjorton punkter och de kvantitativa artiklarna bedömdes 

utifrån tretton punkter som redovisas i Friberg (2006), se Bilaga II. Indelning gjordes därefter i låg, 

medel och hög. Endast artiklar med medel och högt resultat användes i studien. Författarna 

analyserade artiklarna för att upptäcka likheter och skillnader mellan studierna. Under analysen 

markerade och skrev författarna ner allt av intresse och gick sedan igenom texten gemensamt och 

diskuterade relevansen i innehållet, behöll en del och strök en del. Efter att ha läst artiklarna 

framkom fyra huvudkategorier som egenvård, stöd, utbildning samt välbefinnande. I kategorin stöd 

framkom tre undergrupper: informativt, professionellt och socialt. Efter denna sammanställning 

gick det att finna ett resultat. 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal använda 

artiklar 

Cinahl Heart failure AND 

quality of life 

267 10 4 

Cinahl Heart failure AND 

experience AND 

quality of life 

14 0 0 

Cinahl  Heart failure AND 

experience AND 

quality of life AND 

nursing 

2 0 0 

Medline Heart failure AND 

experience AND 

quality of life 

48 3 3 

Medline Heart failure AND 

experience AND 

quality of life AND 

nursing 

2 10 1 

SwePub Heart failure AND 

experience AND 

quality of life 

18 1 1 

SwePub Heart failure AND 

experience AND 

quality of life and 

nursing. 

8 1 1 

SwePub Hjärtsvikt 

doktorsavhandling 

37 3 3 

Totalsumma  396 28 13 

           Figur 3. Sökordsresultat 
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Etiska överväganden 

Eftersom denna studie grundas på analyser av redan godkända och publicerade doktorsavhandlingar 

och vetenskapliga artiklar är inte etisk bedömning av forskningsetisk kommitté nödvändig. Inget i 

innehållet eller forskarens/författarens mening har förvanskats eller förvrängts. Allt material är 

evidensbaserat, det vill säga, utifrån ändamålsenlig process som visar på ett förhållningssätt för 

insamling, kvalitetsgranskning och användning av de bästa tillgängliga relevanta vetenskapliga 

forskningsresultat och granskat, enligt Friberg (2006). Författarna har även läst igenom 

Helsingforsdeklarationen (2012) för att få kunskap om de övergripande principer och etiska regler 

som gäller vid vetenskaplig forskning på människor. 
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RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa forskning som beskriver sjuksköterskans stöd i 

egenvårdsåtgärder som kan öka välbefinnandet hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Vid analys av 

artiklarna växte resultatet fram. Fyra huvudkategorier framkom; egenvård, välbefinnande, 

utbildning och stöd. Tre underkategorier till stöd framgick; professionellt, informativt och socialt. 

Artikel Egenvård Välbefinnande Utbildning Stöd   

Professionellt Informativt Socialt 

1   X X X  

2 X X  X   

3  X X X X  

4 X X X X  X 

5 X X  X X X 

6  X  X X X 

7  X  X  X 

8 X  X X X X 

9  X  X X X 

10  X X X X X 

11 X X  X X X 

12   X X X  

13  X  X X X 

Figur 4. Översikt över valda teman och artiklar. 

1. Berglund (2011)   8. Jaarsma, et, al. (2000) 

2. Britz, et al. (2009)   9. Jacobsson, et, al. (2004)  

3. Brodie, et al. (2006)  10. Nordgren, et al. (2008)  

4. Broström, et al. (2001)  11. Pagels (2004)  

5. Falk, (2007)   12. Strömberg, et al. (2002)                       

6. Forsell, et al. (2007)                              13.  Voltz, et al. (2009) 

7. Hägglund (2007)     
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Egenvård  

När det gäller att förbättra patienternas kunskaper och egenvård vid hjärtsvikt så visar flera studier 

på att sjuksköterskeledd utbildning har stor inverkan. Undervisningen handlar bland annat om att 

informera patienten så att han/hon kan göra val efter sin förmåga (Brodie et. al., 2008, Strömberg et. 

al., 2002, Berglund, 2011, Pagels, 2004). Många gånger kan det vara svårt för patienten att förstå 

och hantera dessa komplexa mångdimensionella symtom som plötsligt dyker upp, och kan vara 

varierande både i intensitet och varaktighet och ofta hänger ihop med varandra. Kosten är en viktig 

del i egenvården för hjärtsviktspatienten. Problem med kost och patientens nutritionsstatus kan 

enligt Jacobsson et. al., (2004) påverkas av enkla sjuksköterskeinsatser. Att utreda bakomliggande 

orsaker kring problemen med mat och kunna utveckla strategier tillsammans med patienten är 

viktigt för att förbättra födointaget. Små och attraktivt serverade måltider, önskekost och måltider 

serverade vid tidpunkter då patienten har lättare för att äta kan öka samt ge en välbehagskänsla. Om 

patientens näringsstatus och kost ignoreras kan detta lätt leda till undernäring. Enligt studien 

uppkommer en känsla av nedstämdhet både på grund av att inte kunna äta och förlusten av den 

sociala gemenskap en måltid innebär. Hägglund (2007) beskriver i en studie motion som en positiv 

inverkan när det gäller att motverka depression för hjärtsviktspatienter. Motionen gör det även 

lättare att vända negativa tankar till positiva. Sömnstörningar kan ge bieffekter såsom ökad trötthet, 

håglöshet, koncentrationssvårigheter och får patienten lätt att tappa humöret. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd i patientsamtal på små antydningar eftersom trötthet sällan är ett besvär 

som påtalas av patienten. Tröttheten ska noggrant utredas och diskuteras för att utesluta psykiska 

orsaker samt för att kunna undersöka och göra åtgärder för att underlätta i patientens vardag 

(Hägglund, 2007, Falk et. al., 2006). Sjuksköterskan måste ta sig tid att skapa en god relation och 

vara lyhörd för patientens hela situation (Berglund, 2011). Det är viktigt att patienten själv får sätta 

ord på hur livet är och har blivit genom sjukdomen. Viljan att lära sig att följa ordinerade mediciner 

och lära sig dess effekt och verkningar visar på ett samband mellan kunskap om sjukdomen och 

vilja till att sköta sin hälsa. Den största motivationen till att lära sig egenvård är motviljan att åter bli 

inlagd på sjukhus (Jaarsma et. al., 2000, Broström et. al., 2001). 

Välbefinnande 

I studierna Nordgren et. al. (2008), Brännström (2007), Burström et. al. (2007) framkommer att ett 

liv med hjärtsvikt får stora psykiska och sociala följder förutom de fysiska besvär som hjärtsvikten 

innebär. Patientens uppfattning om sin livssituation och hela sin individ förändras drastiskt och 

människors upplevelser av att leva ett liv med svår hjärtsvikt och den otrygghet som skapas av att 

inte veta och att kunna planera för framtiden. De patienter som får kontinuerlig information om sin 

sjukdom och egenvård får större kontroll över sin situation och minskad stress som leder till en 

ökad livskvalitet (Jaarsma et. al., 2000, Broström et. al., 2001). Britz & Dunn (2009) kom i sin 

studie fram till att hos patienter som hade lärt sig att utföra egenvårdskontroller ökade självkänslan 

och därmed möjligheterna till att hantera sjukdomen på ett bättre sätt. Genom att kontrollera 

sjukdomen kunde akuta försämringar och sjukhusvård förebyggas. Voltz et. al. (2009) studerade hur 

psykiska stressfaktorer inverkade på den hälsorelaterade livskvalitén hos hjärtsviktspatienter. 

Resultatet visade att oro och rädsla för att drabbas av akuta hjärtproblem spelade en stor roll och att 

dessa patienter hade en tredubblad risk att påverka hjärtat negativt och därmed få symtom som 

försämrade välbefinnandet. Oro och rädsla förhindrade patienterna att utföra fysiska aktiviteter. 
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Utbildning 

Flera av studierna visar också att en patientutbildning av en sjuksköterska är ett effektivt sätt att 

förbättra livskvaliteten (Broström et. al., 2001, Jaarsma et. al., 2000). Det finns flera vinster med att 

öka kunskaperna både hos patienter och närstående visade Brodie et. al. (2008) i sin undersökning. 

Vårdpersonalen får lättare att motivera till livsstilsförändringar och ökad fysisk aktivitet och på så 

sätt förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten. Patienterna måste lära sig att planera dagen i större 

utsträckning än tidigare. De flesta patienter har förståelse för att förändringar måste till, och att 

livsstilen måste anpassas utifrån dagsformen, som kan variera mycket från dag till dag. 

Undervisningen handlar bland annat om att informera patienten så att han/hon kan göra val efter sin 

förmåga (Brodie et. al., 2008, Strömberg et. al., 2002, Berglund, 2011, Pagels, 2004). Motiverande 

samtal ökade livskvaliteten för patienter med kronisk hjärtsvikt. En kommunikationsmetod som är 

baserad på att lyssna och återge, mer än att leverera den ordinarie informationen, ökar 

behandlingsmöjligheterna för sjuksköterskan av patienter med kronisk hjärtsvikt. Slutresultatet 

visade på att patienter som fått motiverande samtal uppgav sig ha en ökad hälsorelaterad livskvalitet 

(Brodie & Inoue, 2008). Patienterna får lära sig att anpassa sig till medicinering och att utveckla 

strategier för att klara det dagliga livet. Många patienter accepterar att ta sina mediciner för resten 

av livet, då medicinerna är något som inger hopp om förbättring, trygghet och tillfredsställelse. 

Medicinerna är en nödvändighet för att överleva (Nordgren et. al., 2008). 

 

Stöd 
I sjuksköterskans omvårdnadsarbete är stöd ett viktigt kärnbegrepp. Begreppet stöd innefattar råd 

och vägledning, närhet till andra människor samt att praktiskt få hjälp från annan person. I 

sjuksköterskearbetet ingår att ge stöd till patienter som drabbats av kriser, sjukdomar eller andra 

livsavgörande trauman. Patienten och anhöriga utformar tillsammans med sjuksköterskan hur stödet 

ska utformas utifrån patientens önskemål och behov. (Ehnfors et. al., 2007). Hupcey och Morse 

(1997) beskriver skillnaden på socialt och professionellt stöd. När stödet ges av någon som har en 

personlig relation med mottagaren räknas det som socialt stöd, vilket inte finns vid professionellt 

stöd. Socialt stöd kan ges av olika anledningar till exempel när det finns en social skyldighet, att 

människor känner empati för den som behöver stöd, eller för att personen ska känna sig bättre till 

mods. Vid socialt stöd förväntas personen ge tillbaka stöd i en annan situation. Detta förväntas inte 

vid professionellt stöd. Inom en personlig relation finns ett förtroende mellan individerna. När det 

handlar om professionellt stöd innebär det att patienten måste ha förtroende för personalen, men det 

innebär inte att personalen måste ha förtroende för patienten. Patienten måste tro på personalen och 

känna att den är kompetent och kommer att göra det som är bäst för honom/henne (Hupcey & 

Morse, 1997). Sjuksköterskans stöd genom att lämna information om sjukdomen till både patient 

och anhöriga visar sig ha stor betydelse. Genom kontinuerlig och adekvat patientundervisning kan 

vi säkerställa en balans i egenvården och det dagliga livet. Detta kräver att relationen mellan 

sjuksköterska och patient kännetecknas av ömsesidig kommunikation, förtroende och respekt. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient bör genomsyras av öppenhet. Öppenheten leder också 

till att patientens lärande underlättas. Sjuksköterskan måste också se till patienten och vilken 

information och undervisning som är relevant. Sjuksköterskan får inte ge för mycket information på 

en gång, då det finns risk att patienten glömmer bort en del. Skriftlig information kan vara lämplig 

att ge. Det är viktigt att sjuksköterskan inte använder sig av medicinska termer som kan vara svåra 

att förstå för patienten, och att tänka på att anpassa språket till patienten. För att reducera eventuell 

osäkerhet och oro hos patienten är det viktigt att sjuksköterskan har framförhållning när hon 

informerar och undervisar patienten (Eide et. al., 1997). 
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Professionellt stöd 

Det primära omvårdnadsansvaret ska innehas av sjuksköterskan. Detta innebär bland annat att 

ansvara för omvårdnaden i relation till daglig livsföring. Sjuksköterskan ska ha ett etiskt 

förhållningssätt och förmåga till helhetssyn gentemot patienten, kunna tillgodose omvårdnadsbehov, 

stödja, undervisa och informera patient och anhörig samt motivation till att följa föreskriven 

behandling (Socialstyrelsen, 2005). Ett stödjande förhållningssätt kan bidra till att patient och 

anhöriga blir stärkta och känner sig trygga med sin situation. Att leva ett liv med döden som ständig 

följeslagare skapar en ständig rädsla och otrygghet som i längden kan ge upphov till depression och 

försämring i sjukdomen. Som vårdgivare gäller det att se tecken på depression för att kunna 

behandla symtomen (Brännström et. al., 2007, Hägglund et. al., 2007, Voltz et. al., 2009). I en 

studie gjord på medelålders män med hjärtsvikt visar ett beroende av vård som innebär utsatthet och 

sårbarhet, och även om vården är god upplevs den ändå som otrygg. Studien visar vidare att 

patienterna upplever att de blir bemötta som objekt under vistelsen på sjukhus, att personalen inte 

avsätter tid för patienten och att de själva tvingas söka information om sitt tillstånd. Detta leder till 

kraftlöshet och att patienten tappar tillit och tro på vårdpersonalen. God information och kunskap 

reducerar osäkerhet och ger en känsla av kontroll och trygghet. Medvetenheten ökar om vad som är 

rätt och fel samt även patientens förståelse för sin sjukdom (Nordgren, et. al., 2008). Problem med 

kost och patientens nutritionsstatus kan enligt studien Jacobsson et. al. (2004) påverkas av enkla 

sjuksköterskeinsatser. Att utreda bakomliggande orsaker kring problem med mat och kunna 

utveckla strategier tillsammans med patienten är viktigt för att förbättra födointaget. Små och 

attraktivt serverade måltider, önskekost och måltider serverade vid tidpunkter då patienten har 

lättare för att äta kan öka samt ge en välbehagskänsla. Om patientens näringsstatus och kost 

ignoreras kan detta leda till undernäring. Sjuksköterskan bör uppmuntra patienter att delta vid 

måltider för att inte förlora sammanhanget kring mat (Jacobsson et. al., 2004). 

Informativt stöd 

Trygghet kan uppnås genom förståelse för hjärtsvikt och dess innebörd, trots att sjukdomen inte kan 

avlägsnas. Kommunikationen med sjukvården är oerhört viktig för känslan av trygghet, speciellt vid 

försämrat tillstånd när behovet av stöd och hjälp är som störst. Patienter med hjärtsvikt har beskrivit 

en önskan att kunna ha telefonkontakt med en sjuksköterska då oron varit som värst (Falk et. al., 

2006). När patienten senare blir sämre i sin sjukdom och medicineringen slutar hjälpa, ökar åter 

behovet av information. En senare information efter en tid från personal glöms ofta bort och kan 

medföra att patienten utsätter sig för fara då kunskapen är otillräcklig och kan behöva upprepas. Det 

kan gälla över- eller underkonsumtion av vätska, eller att inte lyssna på kroppens signaler 

(Nordgren, et. al., 2008). Många undersökningar och studier visar att både patienter och anhöriga 

inte har tillräckligt med kunskap om hjärtsvikt (Broström et. al., 2001). Strömberg et. al. (2002) och 

Strömberg et. al. (2006) undersökningar belyser databaserad utbildning som ett effektivt sätt för 

patienten att öka sin förståelse och kunskap för sjukdomen. Patienterna kände att de kunde gå 

tillbaka till materialet om det var något de inte förstod, de kände sig inte stressade och frågvisa och 

kunde ta till sig informationen i sin egen takt (Strömberg et. al., 2002 och Strömberg et. al., 2006). 

Rådgivning och information om sömnproblem ger patienterna trygghet visar en studie (Broström et. 

al,.2001). Sjuksköterskan kan effektivt genom information och utbildning om sjukdomen och 

sömnsituationen, framförallt ge råd om goda sömnvanor till patient och anhöriga. Detta kan minska 

den psykiska stress som patienten upplever och hjälpa patienten att hantera sina sömnstörningar. 

Studien visar att patientutbildning given av sjuksköterska är effektivt för att förbättra livskvaliteten. 

Resultatet visade också på att information och undervisning i kombination är ett utmärkt sätt att 

höja livskvaliteten. Utbildningen innehöll information om livsstil, diet, läkemedelsdosering och 

daglig vägning och vände sig till både patienter och anhöriga. Man har även kunnat se att det är 

viktigt att anhöriga får vara delaktiga och medverka vid undervisningen (Broström et. al., 2001). 
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Socialt stöd 

Patienter har beskrivit att leva med hjärtsvikt är en social utmaning, eftersom arbetslivet, det sociala 

livet och fritiden begränsas och förändras. Patienten saknar att kunna utföra aktiviteter som tidigare. 

Detta ger en känsla av osäkerhet och en undran hur det dagliga livet kan hanteras (Nordgren et. al., 

2008). Närstående har en viktig del i vården av patienten (Broström et. al., 2001). Det finns flera 

vinster med att öka kunskaperna både hos patienter och närstående visar Brodie et. al. (2008) i sin 

undersökning. Att ha någon att dela sina uppgifter med känns betryggande, det minskar oron för att 

inte klara av att genomföra de dagliga aktiviteterna (Nordgren et. al., 2008). Det sociala stödet kan 

föda skuldkänslor hos patienten som att till exempel vara en börda för familj och vänner, vilket ökar 

i takt med att patienten blir allt sämre. Det sociala stödet beskrivs dock som viktigt för hur patienten 

hanterar sjukdomen (Nordgren et. al., 2008). Brist på eller svagt socialt stöd kan leda till ökad 

sjuklighet för patienten (Ehnfors et. al., 2007). Att umgås med andra hjärtsviktspatienter upplevs 

som positivt, eftersom man har någon att dela erfarenheter med som har samma problem och 

patienterna känner sig inte så ensamma. Positivt stöd från omgivningen bidrar också som en 

hjälpande faktor för att minska stress och inge trygghet (Nordgren et. al., 2008). 

Resultatsammanfattning 

Att vara drabbad av kronisk hjärtsvikt innebär ett liv med ständig anpassning till försämrad fysisk 

förmåga, livslång läkemedelsbehandling samt varierande grad av olika sjukdomssymtom. En god 

egenvård krävs för att patienter ska känna bästa möjliga välbefinnande. Ett för patienten optimalt 

stöd är att i planeringen av vården utgå från patientens egna resurser och önskningar. Här är 

fördjupad kunskap viktigt om de faktorer som utgör hinder eller kan vara främjande för patienten. 

Sjuksköterskan har en viktig roll att utreda vilken typ av stöd varje patient behöver. Därefter ska 

sjuksköterskan ge individinriktat stöd, information och utbildning för att patienten själv ska kunna 

ta ansvar för sin hälsa. Det sociala stödet är viktigt för välbefinnandet för hjärtsviktspatienten. Att 

tidigt i sjukdomen informera och utbilda om sjukdomen, läkemedel, förändringar i livsstilen, vikten 

av att kontrollera hälsostatus regelbundet, samt att involvera anhöriga utgör stor trygghet för 

patienten. Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskans stödinsatser är betydande för 

patienten och leder till ett ökat välbefinnande. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

       Friberg (2006) anser att motivet för en litteraturstudie är att få en överblick över ett avgränsat  

problemområde. Kunskap sammanställs genom en litteraturstudie inom forskning i ämnet 

omvårdnad och en uppfattning om ett specifikt fenomen bildas i omvårdnaden av patienten 

(Friberg, 2006).  

En svaghet med metoden kan enligt Forsberg & Wengström (2003) refererad i Friberg (2006) vara 

att relevant forskning har använts i för liten mängd alternativt risk för selektivt urval som ger stöd 

för ett eget tyckande. Författarna har inte någon tidigare erfarenhet av vetenskapligt 

forskningsarbete och bristen på detta kan vi uppleva som en svaghet. Ett kritiskt förhållningssätt har 

använts vid granskning av utvalda artiklar. Risken finns att författarna inte kan hålla sig helt 

neutrala på grund av synsätt och egna teorier och detta kan ha en inverkan på studien. Eftersom de 

vetenskapliga artiklarna redan är granskade en gång blir resultatet av vår granskning en 

andrahandstolkning.  

Arbetet med analysen startade med att författarna delade på artiklarna och de översattes från 

engelska till svenska. Grundläggande för resultatet är att artiklarna har granskats och analyserats av 

båda författarna minst två gånger var för sig för att få kunskap om innehållet innan resultatet 

sammanställdes. Detta innebär att resultatet grundläggs på två personers individuella tolkningar. Vi 

hävdar att en styrka i analys- och granskningsförfarandet är att resultatet byggs utifrån olika 

perspektiv och författarnas personliga erfarenheter. Genom att läsa en text upprepade gånger gavs 

en ökad förståelse för innehållet. Ett förbehåll i denna studie kan vara författarnas ovana att läsa 

engelska artiklar om inkorrekta tolkningar har gjorts av studiematerialet. Ambitionen har dock varit 

att få fram det viktigaste ur varje granskad artikel som var relevant för syftet. Vid svårigheter att 

översätta viss vetenskaplig fakta från engelska till svenska har lexikon på internet använts för att 

inte missförstå fakta i artiklarna. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors stöd i egenvård till 

hjärtsviktspatienter och har enligt författarna uppnåtts, och resultatet har motsvarat syftet. 

Resultatdiskussion 

I studien framkommer att ett liv med hjärtsvikt får stora psykiska och sociala följder förutom de 

fysiska besvär som hjärtsvikten innebär. Patientens uppfattning om sin livssituation och hela sin 

individ förändras drastiskt enligt Nordgren et. al. (2008).  Antonovsky (1991) menar att en känsla av 

sammanhang som innefattas av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet hjälper människan att 

under svåra förhållanden härda ut. 

Att leva ett liv med döden som ständig följeslagare skapar en rädsla och otrygghet som i längden 

kan ge upphov till depression och försämring i sjukdomen. Här gäller det som vårdgivare se tecken 

på depression för att kunna behandla symtomen (Brännström et. al., 2007, Hägglund et. al., 2007, 

Voltz et. al., 2009). Motion beskrivs som positiv inverkan när det gäller att motverka depression, 

negativa tankar och sömnstörningar (Hägglund et.al., 2007, Falk et. Al,. 2006). Att ha överlevt akuta 

sjukdomstillstånd som lungödem och hjärtstopp inger många gånger ett visst hopp och gör ibland 

att allvaret förringas i samband med ytterligare försämringar. Brännström (2007), Burström et. al. 

(2007) beskriver människors upplevelser av att leva ett liv med svår hjärtsvikt och den otrygghet 

som skapas av att inte veta och kunna planera för framtiden. 

Hjärtsviktspatienten har ett stort behov av att vila konstaterar Hägglund et. al. (2007) eftersom den 

specifika trötthet som drabbar hjärtsviktspatienter kommer plötsligt och det gäller då att patienten 

inte har för stora krav på sig själv utan kan acceptera att vila emellanåt. Socialstyrelsen (2011) 

menar däremot på att forskning visat att fysisk träning är en viktig del i behandlingen. Det bör vara 
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en individuell anpassad träning av sjukgymnast. Voltz et. al. (2009) har studerat hur rädsla för att 

drabbas av akuta hjärtproblem leder till att fysisk aktivitet inte utförs. Således är det alltså viktigt att 

lyssna på kroppens signaler till vila, men att även där emellan träna. För att få patienten att förstå 

vikten av livsstilsförändringar och motivation till egenvård måste sjuksköterskan vara lyhörd och ta 

sig tid att skapa en god relation. Ett sätt att få patienten motiverad är genom Motiverande samtal 

(Berglund, 2011, Holm & Ivarsson, 2009). 

Många gånger kan det vara svårt för patienten att förstå och hantera dessa komplexa 

mångdimensionella symtom som plötsligt dyker upp och ofta är varierande både i intensitet och 

varaktighet och ofta hänger ihop med varandra.  Ett stort lidande i det dagliga livet är kampen mot 

isolering och de symtom som sjukdomen orsakar som andfåddhet, trötthet, sömnsvårigheter, 

gångsvårigheter, smärtor och viktupp/nedgång. Egenvården och lärandet att kontrollera att följa sin 

kropps signaler är en viktig bit i hanterandet av vardagen. Att lära sig lägga upp rutiner såsom att 

inte planera in några aktiviteter vid tidpunkter på dagen då urindrivande läkemedel bidrar till täta 

toalettbesök. Resor kräver planering så att man ofta kan vila, optimalt att kunna sitta ner. Att 

toaletter finns till hands och att man inte behöver gå långa sträckor, att det finns parkeringsplatser i 

närheten samt att hiss finns så man inte måste använda trappor. Patienten ska även i möjligaste mån 

undvika att bli upprörd då detta kan påverka andfåddheten negativt. Avhandlingen Brännström et. 

al. (2007), beskriver svängningar mellan hur det är att vara tvingad att uthärda lidande i ”dalarna” 

och att kunna njuta av livet i ”topparna”. För att få ett ultimat välbefinnande som hjärtsviktspatient 

gäller det att ” Carpe Diem” det vill säga fånga dagen och utföra de saker orken räcker till för 

stunden och lära sig hantera den frustration som kan uppstå när vilja finns men inte den fysiska 

orken. Britz & Dunn (2009) konstaterade i sin studie att äldre hjärtsviktspatienter har en bättre 

livskvalité än yngre. En orsak till detta kan vara att man som äldre levt längre med sjukdomen, 

insett och accepterat sina fysiska begränsningar av sjukdomen och försöker kompensera genom att 

uppskatta livssituationen som den är. Författarna upplever att yngre patienter med hjärtsvikt kan ha 

betydligt svårare att acceptera att kapaciteten inte finns när behov uppstår att utföra fysiska 

påfrestande uppgifter. Att inte kunna leva som en frisk person och inte kunna förverkliga sina mål 

och drömmar kan ofta leda till bittra känslor och vredesutbrott. Det kan även medföra svårigheter 

för yngre patienter att få förståelse från omgivningen för sjukdomen samt att behöva be om hjälp då 

den nedsatta orken inte syns utanpå kroppen. 

Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att undervisa patienter och anhöriga. Det handlar om 

att informera patienten så att han/hon kan göra ett val efter sin förmåga. De flesta patienter har 

förståelse för att en förändring måste till (Berglund, 2011, Brodie et. al., 2008, Pagels, 2004, 

Strömberg et. al,. 2002). Sjuksköterskan måste se till vilken information som är relevant att ge 

patienten. Hon måste minimera medicinska termer och att vid informationstillfället även lämna 

skriftlig information (Eide, 1997). I sjuksköterskans arbete ingår det att ge stöd till patienter och 

anhöriga (Ehnfors et. al., 2007).  

Katie Eriksson styrker i sin vårdteori vikten av att som sjuksköterska se till och reflektera över varje 

människas unika situation (Eriksson, 2000). Även om detta enligt författarna kan verka självklart så 

är det inte alltid enkelt att utföra i ett arbete som kräver ständig sinnesnärvaro när det gäller 

medicinska moment och stressfaktorer när mycket måste hinnas på kort tid och få personal. 

Många undersökningar och studier visar att både patienter och anhöriga inte har tillräckligt med 

kunskap om hjärtsvikt (Broström et. al., 2001). Vårt resultat visar att en kombination av upprepad 

information och undervisning och att vårdpersonal finns som stöd för patient och anhöriga är ett bra 

sätt att förbättra egenvårdsåtgärder, hälsa och livskvalitet för patienter med hjärtsvikt (Broström et. 

al., 2001, Jaarsma et. al., 2000). 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för patientens egna möjligheter att finna stöd vid 

svår sjukdom. Goda relationer med familj, vänner och andra patienter i liknande situationer är 
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viktiga för patientens välbefinnande. Som sjuksköterska är det av största vikt att se till att anhöriga 

får vara delaktiga och inte glöms bort. Ibland kan anhöriga till hjärtsviktspatienten uppleva att de 

utgör tryggheten och att denna situation tyvärr många gånger kan bli betungande när deras frihet 

begränsas. Är anhöriga sjukvårdsutbildade ska inte detta ses som en resurs i vården utan kunna få 

vara anhöriga. 

Undersökningar visar att om man har kunskap och förståelse om sin sjukdom hjärtsvikt så leder det 

till trygghet. Trygghet kan uppnås genom information och kommunikation från sjukvården. 

Informationen bör upprepas under sjukdomen (Falk et. al., 2006). Trygghet är också enligt 

författarna att minimera antalet personal som patient och anhöriga behöver träffa. Önskvärt är att 

det är en och samma sjuksköterska som följer patienten, så att patienten till exempel inte behöver 

återberätta hur den upplever sin situation. Tyvärr är det många gånger praktiskt svårt att genomföra 

detta. Det är viktigt att vara uppmärksam på om patienten verkligen har förstått det sjuksköterskan 

informerat om och att hon anpassar informationen utifrån individuella behov och efter hur mottaglig 

patienten är just då. Detta bekräftar även Berglund (2011) i sin forskning. Författarna anser att det 

som sjuksköterska är viktigt att ha goda kunskaper om hjärtsvikt. Patienterna behöver få bra 

information om var det ska vända sig i olika situationer och även under obekväm tid, så att han/hon 

kan känna trygghet. Författarna önskar också bättre kommunikation mellan primärvård, sjukhus och 

hemsjukvård.  I resultatdiskussionen finns även en av författarnas egna upplevelser och åsikter av 

att leva nära någon med hjärtsvikt. 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna ser ett fortsatt behov av forskning kring hjärtsvikt och dess uppkomst samt att upptäcka 

riskpatienter tidigare för att kunna förebygga, lindra lidande och minska utbredningen av hjärtsvikt i 

världen. Ett område som det inte forskats så mycket på är anhörigas situation och upplevelser i 

samband med vården kring hjärtsviktspatienter. Forskning om hjärtsvikt är också av 

samhällsekonomiskt intresse eftersom vården av hjärtsviktspatienter kostar mycket pengar och står 

för en betydande del av Sveriges kommuners och landstings utgifter. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet av vår studie kommer att kunna användas av oss i vårt dagliga arbete som 

distriktssköterskor i kommunal hemsjukvård. Vi har länge sett ett behov av att förbättra livskvalité 

och trygghet för hjärtsviktspatienter i hemmen. Vår förhoppning med dessa fördjupade studier om 

sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder är att de ska leda till ökad trygghet och färre 

sjukhusvistelser för patienten. Med enkla egenvårdsåtgärder till exempel daglig viktkontroll, mäta 

bukomfång, kontroll av eventuella ankelödem kan vi tidigt upptäcka försämring och därmed 

förhindra akuta sjukdomssymtom. En önskan är att vi får ökad tid och möjlighet att lyssna och 

diskutera patientens egna upplevelser av sjukdomen, och utbilda patienten på individnivå gärna med 

hjälp av motiverande samtal. Viktigt är att som sjuksköterska fortsätta vara empatisk och inte 

glömma bort patientens integritet. Respekt måste finnas för patientens medbestämmande och beslut. 
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I 

BILAGA I 

Artikelöversikt 

Författare 

År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

M. Berglund, 

Sverige 

(2011). 

Att ta rodret i 

sitt liv. Lärande 

utmaningar vid 

långvarig 

sjukdom. Taking 

charge of one´s 

lifechallenges 

for learning in 

long-term-

ilness. 

Att analysera 

och beskriva 

lärande i att 

leva med 

långvarig 

sjukdom och 

utveckla en 

modell för 

vårdare att 

stödja 

patienters 

lärande. 

Nio stycken 

patienter 

mellan 21-84 

år, fyra 

kvinnor och 

fem män. 

Intervjuer 

med nio 

patienter 

med olika 

kroniska 

sjukdomar. 

Visar att 

verkligt 

lärande 

skiljer sig 

från 

inlärning 

av 

information 

och att 

patienten 

måste få 

stöd på en 

existentiell

nivå. 

Hög 

J,A. Britz, 

K,S. Dun 

USA 

(2009) 

Selfcare and 

quality of life 

among patients 

with heart 

failure 

Att undersöka  

påverkan på 

livskvalitén 

med hjälp av 

egenvårdsinsa

tser. 

19 män   

11 kvinnor 

över 18 år 

med diagnos  

hjärtsvikt 

 Deskriptiv 

tvärsnittsstu

die. Data 

samlades in 

med hjälp av 

att 

patienterna 

fick svara på  

frågeformulä

r. 

Resultatet 

visade att 

livskvalitén  

ökade  när 

hjärtsviktpa

tienterna 

fick ökat 

självförtroe

nde i sina 

egenvårdsi

nsatser. 

Hög 

D. Brodie, 

A. Inoue,  

D. Shaw, 

England 

(2006). 

Motivational 

interviewing to 

change quality 

of life for 

people with 

chronic heart 

failure. A 

randomised 

controlled trial. 

Undersöker 

om en fysisk 

aktivitet och 

ändring av 

livsstil 

baserad på 

motiverade 

samtal kan 

förbättra 

livskvaliteten 

på fem 

månader. 

60 äldre 

patienter 

med 

hjärtsvikt 

blev utvalda 

till en 

standardutbil

dning eller 

en med 

motiverande 

samtal 

Kvantitativ 

studie. 

Efter fem 

månader 

var det en 

generell 

förbättring 

i 

motiverand

e samtals-

gruppen. 

Hög 

A. Broström, 

A. Strömberg, 

U. Dahlström, 

B. Fridlund. 

Sverige 

Patients with 

congestive heart 

failure and their 

conceptions of 

their sleep 

Att ur ett 

omvårdnadspe

rspektiv 

beskriva hur 

patienter med 

13 män och 7 

kvinnor. 

En kvalitativ 

beskrivan 

de design 

inspirerad av 

en 

Resultatet 

visade att 

patientens 

sömn 

påverkades 

Hög 



 

I 

(2001). 

 

 

situation. 

 

kronisk 

hjärtsvikt 

uppfattar sin 

sömnsituation. 

fenomenogr

afisk metod. 

Intervjuer 

gjorda med 

tjugo 

strategiskt 

utvalda 

patienter 

med 

hjärtsvikt. 

av de 

dagliga 

aktivitetern

a, sjukdom 

och 

symtom.  

S. Falk, 

A-K. Wahn, 

E. Lindell, 

Sverige 

(2007). 

Keeping the 

maintainance of 

daily life in 

spite of chronic 

heart failure. A 

qualitative 

study. 

Att beskriva 

hur personer 

som lever 

med hjärtsvikt 

upplever den 

dagliga 

tillvaron. 

17 stycken, 

12 män och 5 

kvinnor. 

Kvalitativ 

studie. Data 

insamlades 

genom 

bandande 

intervjuer 

från en 

specialistenh

et för 

kronisk 

hjärtsvikt. 

Sjukdomen 

påverkade 

på ett 

tydligt sätt 

personerna

s vardag, 

men 

deltagarna 

uppvisade 

att viktiga 

värden i 

livet kunde 

bibehållas 

med lite 

anpassning. 

Hög. 

A. Forsell, 

K. Boman, 

Sverige 

(2006).  

Erfarenheter av 

palliativ 

avancerad 

hemsjukvård för 

patienter med 

svår kronisk 

hjärtsvikt. 

Att undersöka 

patienter med 

hjärtsvikt 

anslutna till 

avancerad 

hemsjukvård 

samt vilken 

medicinsk 

behandling de 

hade. 

43 patienter 

med svår 

hjärtsvikt 

NYHA III-

IV 

En 

pilotstudie. 

Journalgeno

mgång där 

fakta 

hämtades 

från före och 

efter 

anslutning 

till 

avancerad 

hemsjukvård

. 

Visade att 

många 

patienter 

vårdades 

hemma i 

större 

utsträcknin

g efter 

anslutning 

till 

avancerad 

hemsjukvår

d. 

Hög 

L. Hägglund 

Sverige 

(2007) 

Man måste vila 

emellanåt 

Att beskriva 

och utvärdera 

hjärtsviktspati

entens syn   

på trötthet och  

hur det 

dagliga livet 

påverkas 

108 primär-

vårdspati-

enter med 

hjärtsvikt 

och hjärt-

sviktslikn-

ande symtom 

och en kon-

trollgrupp 

med 40 

patienter 

Kvantitativ 

metod. 

Narrativa 

intervjuer 

genomfördes  

och 

analyserades 

senare med 

hjälp av 

kvalitativ 

innehållsana

Resultatet 

visade att 

tröttheten 

hos 

hjärtsviktsp

atienten 

upplevs 

som förlust 

av 

kroppens 

energi och 

Hög 



 

I 

lys leder till 

konflikt 

mellan 

vilja och 

förmåga 

T. Jaarsma, 

H. Abu-Saad, 

K. Dracup, 

R. Halfens, 

Holland 

(2000). 

Selfcare 

behavior 

patients with 

heart failure. 

Beskriva 

hjärtsviktsrela

terade 

egenvårdsbete

enden. 

Data 

insamlades 

från 28 

patienter 

med 

hjärtsvikt 

genom 

frågeformulä

r under 

sjukhusvistel

se och 

följdes upp 

efter 1, 3 och 

9 månader. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Interventio

nsgruppen 

rapporterad

e mer 

egenvårdsb

eteende 

efter tre 

och nio 

månader än 

andra 

gruppen. 

Hög 

A. Jacobsson, 

E. Pihl, 

J.Mårtensson, 

B. Fridlund, 

Sverige 

(2004). 

Emotions, the 

meaning of food 

and heart 

failure; a 

grounded theory 

story. 

Att beskriva 

betydelsen av 

mat och 

måltider hos 

patienter med 

kronisk 

hjärtsvikt. 

Sex män och 

fem kvinnor, 

51-90år, 

NYHA II-IV. 

Medelålder 

68 år. 

Beskrivande 

och 

utforskande 

metod med 

individuella 

intervjuer 

Kvalitativ 

studie. 

Patienters 

upplevelse 

av mat och 

födointag 

förändras 

under 

sjukdomen

s 

utveckling. 

Kan leda 

till en 

förlust av 

identitet. 

Hög 

L. Nordgren, 

M. Asp, 

I. Fagerberg 

Sverige 

(2008). 

Support as 

experienced by 

men living with 

heart failure in 

middle age; A 

phenomenologic

al study. 

Sjuksköterska

ns påverkan 

på 

hjärtsviktspati

enters 

egenvård med 

fokus på 

patienters 

undervisning. 

Nio män 

mellan 49-64 

år med 

hjärtsvikt 

från två 

vårdcentraler

. 

Fenomenolo

gisk studie 

där 

intervjuerna 

spelades in 

och varade i 

40-80 

minuter. 

Kunskapen 

från denna 

studie 

hjälper 

vårdperson

al att förstå 

och stödja 

patienter 

med 

hjärtsvikt. 

Hög 

A. Pagels, 

(Sverige 

2004). 

Egenvård – 

kapacitet i 

vardagen vid 

kronisk 

sjukdom. 

Att beskriva 

uppfattningar 

om egenvård 

hos personer 

med kronisk 

sjukdom. 

Fem 

patienter, tre 

män och två 

kvinnor 

ingick i ett 

större projekt 

Kvalitativ 

fenomenolo

gisk metod i 

form av 

semistruktur

erade 

Egenvård 

ger 

möjligheter 

till ökad 

livskvalitet. 

Egenvård 

Hög 



 

I 

där 

ytterligare 52 

personer 

ingick.  

intervjuer. är länkad 

till 

sjukvårdsp

ersonalens 

förhållning

ssätt. 

A. Strömberg,  

H. Ahlén, 

B. Fridlund, 

U. Dahlström, 

Sverige 

(2002) 

Interactive 

education on 

CD ROM a new 

tool in the 

education of 

heart failure 

patients. 

Att utvärdera 

om ett data-

baserat pro-

gram för pat-

ienter med 

hjärtsvikt var 

lätt att 

använda. 

24 män och 

18 kvinnor. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

. 

Utbildning 

är ett 

effektivt 

sätt att öka 

patienters 

egenvård. 

Medel 

 

 

 

 

A. Voltz, 

J-P. Scmid, 

M. Zwahlen, 

S. Kohls, 

H. Saner, 

J. Barth. 

Schweiz 

(2009) 

Predictors of 

readmission and 

heart quality of 

life in patients 

with chronic 

heart failure 

Att undersöka 

påverkan på 

prognosen för 

hjärtsviktspati

enter av 

depression, 

oro, fysisk 

utmattning, 

personlighetst

yp och socialt 

stöd.  

111 män 18-

78 år. 

Kvantitativ 

prospektiv 

kohortstudie 

På lång sikt 

har psyko- 

logiska 

variabler 

negativ 

inverkan på 

hjärtsviktsp

atientens 

hälsorelater

ade livs-

kvalité.Ing

et tydligt 

stöd finns 

för någon 

effekt på 

dödligheten 

Hög 



 

II 

BILAGA II 

Artikel granskning 

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa och kvantitativa studier enligt Friberg (2006) 

Kvalitativa studier. 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskriva? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

 Hur analyseras data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Finns det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

Förslag till frågor vid granskning av kvantitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat?  Hur är detta s så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts? (till exempel antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier) 

 Hur analyseras data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger det ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det någon metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet? 



 

II 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? Finns det någon metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till 

exempel vad gäller generaliserbarhet? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

BILAGA III 

Arbetsfördelning 

Alla fakta som ligger till bakgrund för denna studie har tagits fram, bearbetats, granskats och 

diskuterats av författarna. Den i studien använda metoden har diskuterats fram och lästs på av 

båda författarna. Artikelsökning har skett både gemensamt och enskilt. Alla utvalda artiklar 

har lästs av båda författarna åtskilliga gånger. Efter att båda författarna var för sig läst 

artiklarna skedde gemensam granskning och analys. Genom diskussion framkom studiens 

resultat. Genom reflektion över viktiga fakta som framkommit vid artikelgranskning 

bestämdes vilka delar som skulle lyftas fram i studien. När innehållet i arbetet var klart läste 

och gjorde båda författarna var för sig en noggrann granskning av innehållet i syftet att 

upptäcka och korrigera eventuella fel. I hela processen med arbetet och det färdiga resultatet 

har arbetsbördan delats lika mellan författarna. 


