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ABSTRAKT 

 

Bakgrund 

Egenvård hade vuxit fram som ett sätt att ge patienten mer kontroll över sin vardag genom att 

vara aktiv i sin egen sjukdom. Trots att utbildningsstrategier fanns, var det svårt för patienter 

att sköta sin egenvård. Vanliga orsaker till att patienter med hjärtsvikt återinsjuknade var 

otillräckliga kunskaper om sin sjukdom och egenvårdshantering.  

 

Syfte 

Undersöka vilka faktorer som påverkade egenvård och dess betydelse hos patienter med 

hjärtsvikt. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie där 17 artiklar, 15 kvantitativa och 2 

kvalitativa studier granskades och analyserades. Studierna söktes i databaserna Cinahl och 

PubMed mellan september till oktober 2014. Sökord som användes var distric nurse, heart 

failure, home nurse, nurses, home health care, nurse-patient relations, self-care and self-

efficacy 

  

Resultat 

Egenvårdsbeteende, egenvårdshantering och egenvårsunderhåll var tre områden som 

påverkade patienter med hjärtsvikt i deras egenvård. Det visade sig att symtomupplevelser var 

individuella och att varje patient behövde gå igenom en egenvårdsprocess som innefattade 

erfarenheten av situationen, beslut och genomförandet. De deltagare som hade haft 

kontinuerlig uppföljning av distriktssköterska hade bättre följsamhet och egenvårdshantering.   
 

Slutsats 

För att stärka egenvårdsbeteende, egenvårdshantering och egenvårdsunderhåll för patienter 

med hjärtsvikt behöver sjukvården införa ett samarbete mellan olika vårdgivare och 

distriktssköterskor behöver bli bättre på att bemöta patienten utifrån deras behov och 

kunskapsnivå. Genom att skapa förutsättningar för en god intervention av egenvård kan det 

förebyggande arbetet i egenvård vid hjärtsvikt bli bra, både för patienter och för 

distriktssköterskor.  

 

Nyckelord: distriktssköterska, egenvård, hjärtsvikt, omvårdnad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Background  

Self-care had emerged as a way to give patients more control over their daily lives by being 

active in their own disease. Although education strategies existed, it was difficult for patients 

to manage their self-care. Common causes of heart failure patients relapse was insufficient 

knowledge about their disease and self-care management. 

 

Purpose  

To examine the factors that influenced self-care and its significance in patients with heart 

failure. 

 

Method  

The study was conducted as an integrative literature review in which 17 articles, 15 

quantitative and 2 qualitative studies was assessed and analyzed. The studies were searched in 

the databases PubMed and Cinahl from September to October 2014. Keywords used were 

distric nurse, heart failure, home nurse, nurses, home health care, nurse-patient relations, 

self-care and self-efficacy 

 

Results  

Self-care behavior, self-care management and self-care maintenance was three areas that 

affected patients with heart failure in their self-care. It turned out that symptom experiences 

were individual and that each patient had to go through a self-care process that included the 

experience of the situation, decisions and implementation. The participants who had had 

continuous monitoring of the district nurse had better adherence and self-care management. 

 

Conclusion  

To strengthen self-care behaviors, self-care management and self-care maintenance in patients 

with heart failure need introduce collaboration between various health care providers and 

district nurses need to get better at dealing with the patient based on their needs and 

knowledge. By creating the conditions for a good intervention of self-care may prevention of 

self-care in heart failure to be good, both for patients and for district nurses. 

 

Keywords: care, district nurse, heart failure, self-care 
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1 INLEDNING 

Antalet patienter som lider av hjärtsvikt ökar i hela världen som en följd av minskad dödlighet 

efter akut hjärtinfarkt, förbättrad hjärtsviktsbehandling och en ökad medellivslängd i den 

allmänna befolkningen. Cirka 1-2% av befolkningen har hjärtsvikt och prevalensen stiger till 

över 10% för personer som är 70 år och äldre (Jaarsma et al., 2013; McMurray et al., 2012). 

Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning bland personer över 65 år 

med en kostnad av nästan 2% av den totala sjukvårdsbudgeten i många europeiska länder 

(Jaarsma et al., 2013). Före 1990 talet dog 60-70% av patienterna inom fem år efter diagnos 

(McMurry et al., 2012). I det svenska hjärtsviktsregistret är det cirka 10% av patienter med 

hjärtsvikt som följs upp via hjärtsviktsmottagningar för att senare återgå till primärvården. 

Sedan 1990-talet finns det i Sverige sjuksköterskebemannade hjärtsviktsmottagningar 

(Mårtensson et al., 2009). Trots att det finns riktlinjer för hjärtsviktsvården samt kunskapen 

om vikten av uppföljning av hjärtsviktspatienter så anser Jaarsma et al. (2013) att många 

patienter med hjärtsvikt inte har en optimal behandling och tillräcklig med psykosocialt stöd. 

Många av patienterna med hjärtsvikt är äldre och har ett behov av stöd i hemmet av 

distriktssköterskan för att klara sin vardag.  

2 BAKGRUND 
 

2.1 Hjärtsvikt 
Enligt McMurray et al. (2012) definieras hjärtsvikt som en avvikelse i hjärtstrukturen eller 

hjärtfunktionen som leder till att hjärtat inte kan avge tillräckligt med syre i proportion till de 

krav som metaboliseras i vävnaderna, trots normalt fyllnadstryck eller på bekostnad av ökat 

fyllnadstryck. Utifrån den definitionen utgår riktlinjerna där hjärtsvikt definieras kliniskt som 

ett syndrom där patienter har typiska symtom. Symtom vid hjärtsvikt är enligt Persson och 

Eriksson (2014) dyspné, hosta, nykturi, ödem, trötthet, viktuppgång, aptitlöshet, 

hjärtklappning och nedsatt allmäntillstånd. Enligt McMurray et al. (2012) kan andfåddhet och 

trötthet förekomma vid andra diagnoser och även vara en del av det normala åldrandet därför 

kan det vara svårt att diagnostisera hjärtsvikt. Gallagher, Donoghue, Chenoweth och Stein-

Parbury (2008) påtalar att hos äldre är förekomsten av hjärtsvikt högre på grund av 

åldersrelaterade biologiska faktorer, hjärta och kärl blir styvare samt påverkan på andra organ. 

Vid hög ålder uppstår en förlängd exponering för kardiovaskulära riskfaktorer samtidigt som 

åldrande leder till risk att insjukna i andra sjukdomar. Det centrala vid diagnostiken vid 

hjärtsvikt är enligt McMurray et al. (2012) att påvisa orsaken. Orsaken till hjärtsvikt kan vara 

ischemisk hjärtsjukdom både akut och kronisk, hypertoni, diabetes mellitus, klaffsjukdomar, 
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kadiomyopatier, systemsjukdomar, alkohol och droger. Det kan vara svårare att diagnostisera 

hjärtsvikt hos äldre då symtomen ofta är svårvärderade. Användningen av ekokardiografi 

(EKO) som är ett ultraljud av hjärtat, gör att rätt diagnos kan ställas genom att mäta 

ejektionsfraktionen (EF) vilket är ett mått på hjärtats funktion. För att optimera behandlingen 

av hjärtsvikt krävs rätt diagnostik och riktlinjer för hur behandlingsrekommendationer ska 

följas. European Society of Cardiology (ESC) har upprättat riktlinjer för hjärtsvikt som 

förbättrar behandling och förhindrar återinsjuknande, vilket är en viktig del i 

hjärtsviktsvården. New York Heart Association functional classification (NYHA 

funktionsklassificering) har använts för att beskriva graden av hjärtsvikt hos patienter i nästan 

alla randomiserade behandlingsstudier och används även för att beskriva vilka patienter har 

nytta av effektiva terapier (se tabell 1). Symtomförbättring är ett av de stora målen i 

hjärtsviktsbehandlingen (McMurray et al., 2012). 

 

Tabell 1. NYHA-klassificering 

NYHA I  Nedsatt hjärtfunktion utan symtom. 

NYHA 

II 
 Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid uttalad fysisk aktivitet. 

NYHA 

III 
 Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. 

 Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende på om patienten klarar av att gå > 200 m på plan 

mark utan besvär eller inte. 

NYHA 

IV 
 Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. 

 Symtomökning vid minsta ansträngning. Patienten är oftast sängbunden. 

(Persson & Eriksson, 2014) 

 

2.2 Att leva med sjukdomen 
Enligt Ekman och Norberg (2013, s. 40-53) skiljer sig symtom ofta åt mellan sjukdomar och 

individer. För att avgränsa och beskriva symtom kan begreppen “illness” och “disease” 

användas. Hur personen upplever ohälsa eller sjukdom speglar “illness” då betonas vikten av 

att ha en förståelse hur sjukdomen påverkar det dagliga livet. “Disease” beskriver diagnosen 

hjärtsvikt. Oftast finns det inga klara samband vid kronisk sjukdom mellan “illness” och 

“disease”. En person med grav hjärtsvikt kan leva ett relativt gott liv och uppleva god 

livskvalitet, medan en annan person som har en lätt hjärtsvikt kan må riktigt dåligt, ha 

symtom och uppleva låg livskvalitet. Att få en kronisk sjukdom kan leda till en förändrad 

identitet, kroppen upplevs på ett annat sätt än tidigare och dess funktioner kan ej längre tas för 

givet. Patienten kan förlora känsla av samhörighet, sammanhang och mening, en förlorad 
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självständighet. Åldrande i sig kan höra samman med svårigheter att klara sitt dagliga liv, 

men äldre kan också anpassa sig till åldrande och uppnå en identitetsbalans genom att 

förändra sin självbild från nyare erfarenheter.  

 

2.3 Egenvård 
Middle-Range Theory of Self-Care of Chronic Illness definierar egenvård som en process 

med syfte att främja hälsa genom en hälsofrämjande livsstil och sjukdomshantering. 

Upprätthållande, observerande och hanterande av egenvård är teorins grundbegrepp, 

upprätthållande innefattar den egenvård som patienten med hjärtsvikt bestämmer sig för att 

genomföra för att uppnå stabilitet fysiskt och psykiskt. Observation av egenvård innefattar 

den process som patienten genomgår för att kunna observera tecken, förändringar och symtom 

på sin hjärtsvikt. Hantering av egenvård är då patienten kan hantera sina 

hjärtsviktsförändringar genom att känna igen symtom (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012).  

 

Egenvårdskapacitet definieras som en inlärd förmåga för att tillgodose behoven av vård som 

främjar välbefinnande, reglerar livsprocesser samt främjar individens utveckling och 

integritet. Egenvårdskapacitet styrs av de inre och yttre resurser som patienten har. De inre 

resurserna består av kunskap, arv och mognad som gör att patienten finner tilltro till egenvård, 

självförtroende och motivation samt har en besluts- och anpassningsförmåga. Även att känna 

medvetenhet, upplevd kontroll och att ha kunskap hör till de inre resurserna. De yttre 

resurserna är familj/närstående, relation till vårdpersonal, miljö och ekonomi. 

Egenvårdskapaciteten utvecklas genom tre olika faser, värderingsfas, planeringsfas, 

genomförande fas och genom instruktioner av egenvård av vårdare, familj och närstående 

(Kirkevold, 2000, s 152-152, Orem, 1995, s.203-204,226). 

 

Egenvård har stor betydelse vid behandling av kroniska sjukdomar. Det finns olika sätt att 

arbeta med egenvårdsbeteenden. Det kan vara gruppbaserat eller individuellt anpassad 

egenvård. De ämnen som fokuseras är att ge information, läkemedelshantering, 

symtomhantering, åldrande, psykosociala svårigheter, livsstil, social stöd, kommunikation och 

andra egenvårdsstrategier som att planera sin framtid, sätta upp mål samt att lära sig att ta 

emot stöd av andra. Egenvårdsåtgärder kan ge patienter särskild nytta vid hantering av 

kunskap, självhanteringsbeteenden och aspekter ur hälsoperspektiv. Egenvård har visat sig 

öka patientens kunskap, hantering av symtom, att använda egenvårdsåtgärder, självskattning 

samt att förbättra sin hälsostatus (Barlow, Wright, Sheasby, Turner & Hainsworth, 2002).  

 



 
 

4 
 

I en situationspecifik teori (A Situation-Specific Theory of Heart Failure Self-care) är 

egenvårdshantering en aktiv medveten process som är nödvändig vid hjärtsvikt om patienter 

ska styra balansgången mellan god hälsa och hjärtsviktssymtom. Processen innefattar fem 

steg. Patientens självförtroende påverkar egenvårdsprocessen och är en viktig del i denna 

teori. För att patienten ska kunna fatta ett beslut kring egenvård genomgår han/hon en naturlig 

beslutsprocess (Naturalistic Decision Making). Komponenter för denna beslutsprocess 

karakteriseras av patienten, problemet och omgivningen och påverkas av patientens kunskap, 

erfarenheter, färdigheter och värderingar (Riegel & Dickson, 2008). Ett gott 

egenvårdsbeteende vid hjärtsvikt återspeglar de åtgärder som patienten förbinder sig att 

upprätthålla, för att få sunda levnadsvanor och ett välbefinnande. Ett sådant beteende 

inkluderar följsamhet till medicinering, kost och symtomkontroll. Det innefattar daglig 

viktkontroll, bedöma vätskeretention och söka hjälp när symtom uppträder. Patienter som är 

aktivt engagerade i sin egenvård och behandling har bättre följsamhet (Lainscak et al., 2011). 

 

Det är betydelsefullt vid egenvårdsunderhåll av kroniska sjukdomar att patienter med 

hjärtsvikt deltar i sin egenvård effektivt och kan hantera den på ett bra sätt. En optimal 

egenvårdshantering kräver att patienten förstår sin sjukdom, följer sina 

läkemedelsordinationer och deltar i beslutsfattandet med vårdgivare kring sin hjärtsvikt. 

Dessutom måste patienten hantera effekten av sin hjärtsvikt i det dagliga livet och ibland göra 

vissa livsstilsförändringar. Förståelse av de underliggande faktorer som påverkar 

egenvårdshantering är en viktig förutsättning för att distriktssköterskan ska utveckla goda 

interventioner för patienten. Self-efficacy (tron på sig själv) är en viktig del i det preventiva 

arbetet med patienter med hjärtsvikt eftersom det har visat sig att patienter med en stark self-

efficacy är mer mottaglig för att förändra sitt egenvårdsbeteende. Människor som tror att de 

kan utföra en uppgift är mer benägna att prova uppgiften och kan då övervinna rädslan för att 

misslyckas, medan människor som inte tror på sig själva kommer att tendera att undvika 

uppgiften. Self efficacy påverkas av patientens tro att deras aktiviteter kommer att minska 

eller förebygga försämringar i hjärtsvikt eller sjukhusinläggningar (Gallagher et al., 2008). 

 

2.4 Kommunikation och socialt stöd 
Vid behandling och omvårdnad av patienter med hjärtsvikt är det betydelsefullt att 

informationen leder till att patienten får en förståelse av sin sjukdom och hur den påverkar det 

dagliga livet. Detta för att patienten lättare ska kunna hantera symtomen när de uppstår 

(Persson & Eriksson, 2014). Enligt Orems omvårdnadsteori så väljer individen medvetet att 

engagera sig eller att inte delta i specifika egenvårdsåtgärder vilket leder till ett stort ansvar att 
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uppnå god hälsa genom att utveckla goda vanor. Genom egenvård kan människan uppnå 

välbefinnande. Egenvård påverkas av det vi lärt oss av relationer och kommunikation med 

andra. Genom att ge stöd och information till patienten kan distriktssköterskan främja 

egenvården hos patienten dock måste hänsyn tas till patientens livssituation och 

välbefinnande. För att patienten ska uppnå sina mål är det av stor vikt att skapa en 

motiverande och trivsam miljö (Orem, 1991, s. 95-106).  

 

Social isolering och ensamhet är förknippat med dålig egenvård. Patienter med hjärtsvikt har 

behov av socialt och emotionellt stöd eftersom det leder till bättre följsamhet, mindre 

sjukhusinläggningar och minskad sjuklighet. Hos äldre patienter med hjärtsvikt som bor 

hemma leder socialt stöd till bättre egenvårdshantering gällande läkemedel, kost samt daglig 

vikt. Det har rapporterats att veckovisa uppföljningar med telefonkontakt till patienter med 

hjärtsvikt förbättrar deras egenvård. Ett primärt mål för egenvård vid hjärtsvikt är att främja 

och stärka patienten (Abete et al., 2013). 

3 PROBLEM  

De flesta patienter med hjärtsvikt i Europa sköts via primärvården. De är ofta äldre och har 

andra kroniska sjukdomar som påverkar hjärtsvikten. (Mårtensson et al., 2009; Persson & 

Eriksson, 2014). Egenvård har vuxit fram som ett sätt att ge patienten mer kontroll över sin 

vardag genom att vara aktiv i sin egen sjukdom. Patienten har ett omfattande ansvar för sin 

egenvård och för att uppnå en god livskvalitét. Trots att utbildningsstrategier finns, är det 

svårt för patienter att sköta sin egenvård (Cameron, Worrall-Carter, Page & Stewart, 2010). 

Vanliga orsaker till att patienter med hjärtsvikt återinsjuknar är otillräckliga kunskaper om sin 

sjukdom, bristande uppföljning och bristande följsamhet. Förebyggande insatser för att 

minska återinsjuknande behöver skapas där distriktssköterskor har en central roll i 

patientutbildning för att ge patienten den kunskap som krävs för att genom god egenvård 

hantera sin sjukdom (Mahramus, Aragon Peenoyer, Frewin, Chamberlain och Sole, 2014). 

4 SYFTE 

Syfte med denna integrativa litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

egenvård och dess betydelse hos patienter med hjärtsvikt. 
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5 METOD 
 

5.1 Design  
Denna studie var en integrativ litteraturstudie där studier med kvantitativ och kvalitativ design 

granskades genom att sammanfatta resultaten (Polit & Beck, 2012, s.672, Whittemore & 

Knafl, 2005). Studien genomfördes enligt Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess i fem 

steg, hade en systematisk design och där det femte steget innehöll tre delar. Det första steget 

var att formulera ett syfte och att identifiera ett problem samt att finna sökord och 

sökordskombinationer. En grundlig litteratursökning gjordes i steg två, i steg tre genomfördes 

en grundlig genomläsning av artiklar för att finna studier som motsvarade syftet och 

inklusionskriterierna. Relevansbedömning och kvalitetsgranskning utfördes i steg fyra och en 

analys av de hittade primärstudierna gjordes i steg fem som bestod av tre delar. I den första 

delen extraherades data från primärstudierna för att sedan i den andra delen jämföras avseende 

skillnader, likheter och mönster för att i den tredje delen bekräfta nya slutsatser.  

 

5.2 Litteratursökning och urval 
Författarna valde att inrikta sig på personer över 65 år eftersom det är ofta den patientkategori 

som distriktssköterskor inom primärvård och hemsjukvård kommer i kontakt med. De 

urvalskriterier som bedömdes relevant till studien var att se faktorer som påverkade 

egenvården hos patienter med hjärtsvikt, över 65 år. Artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, på engelska eller svenska språket, humans och ej äldre än 10 år. Anledningen till 

begränsningen på 10 år var för att begränsa sökningarna mot aktuella vetenskapliga resultat. 

En av inklusionskriterierna var över 65 år dock är yngre patienter med i studierna men 

medelåldern är över 65 år och i studiernas resultat framgick att åldern inte var relevant. De 

egenvårdsåtgärder som inkluderades i studien var vikt, saltrestriktion, dyspné, trötthet och 

symtomkontroll. Exklusionskriterier var artiklar som inte överensstämde med syftet, review-

artiklar samt artiklar som handlade om patienter med kognitiv svikt, studier där etniska 

grupper jämfördes samt artiklar vars syfte var elektronisk övervakning i hemmet. Endast 

veteskapligt granskade studier användes och dubbletter sållades bort. 

 

Litteratursökningsprocessen vid en integrativ översyn bör tydligt dokumenteras under 

metoden tillsammans med söktermer, använda databaser, andra sökstrategier samt inkludering 

och exkluderingskriterier för att bestämma relevanta primärkällor (Whittemore & Knafl, 

2005). Sökningar av de vetenskapliga studierna gjordes i databaserna Pub Med och Cinahl, 

mellan september och oktober 2014. De använda sökorden presenteras utifrån syftet i tabell 2. 
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Manuella sökningar genomfördes i form av genomgång av studiers referenslistor för att se om 

relevant material missats genom databassökningar. I det första urvalet lästes artiklarnas titel 

för att se om det motsvarade studiens syfte, i det andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt och i 

urval tre lästes hela artikeln. I urval fyra lästes artiklar för relevansbedömning och granskning 

av vetenskaplig kvalitet för att sedan ingå i resultatet.  

Litteratursökningen presenteras i bilaga 1.  

Tabell 2. Sökord utifrån syftet. 

Sökord PubMed (MeSH) Cinahl (Headings) Fritext 

Hjärtsvikt Heart Failure Heart Failure  

Egenvård Self-Care Self-Care Self-efficacy 

Relation patient- 

sjuksköterska 

Nurse-patient Relations 

Home Nurse 

Distric Nurse 

Home Health Care 

Nurses 

 

 

5.3 Relevansbedömning/Kvalitetsgranskning 
Artiklar som var relevanta för studien sorterades ut för att genomgå en relevansbedömning, se 

bilaga 2 för kvalitativa studier och bilaga 3 för kvantitativa studier. Där bedömdes om artikeln 

var relevant eller inte relevant. Artiklar som var relevanta gick vidare till en 

kvalitetsgranskning enligt bilaga 4-6, där olika granskningsmallar användes för respektive 

studiedesign. För bedömning av kvalitén av de vetenskapliga artiklarna använde sig 

författarna av SBU;s utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering[SBU], 2013), där kvalitén på de vetenskapliga artiklarna delas in i hög, 

medel och låg. Utifrån granskningsmallarna utvecklade författarna kriterier för hög, medel 

och låg kvalitet. För att nå hög kvalitet skulle samtliga frågeställningar besvara ja. För medel 

kvalitet fick artikeln enligt författarna endast ha två nej i samtliga frågeställningar utifrån 

granskningsmallarna. Om fler nej fanns bedömdes artikeln till låg kvalitet och antogs därför ej 

till studien. Kvalitetsgranskningen inleddes när relevanta artiklar fanns. I urval fyra försvann 

tio artiklar på grund av bristande kvalitet. Antal artiklar som inkluderades i studien var 17. 

Översikt över artiklar i resultatet redovisas i bilaga 7. 

 

5.4 Dataanalys 
Författarna har använt sig av Whittmore och Knafls (2005) sätt att bearbeta analysens tre 

delar. I den första delen har studierna noga genomlästs av författarna var för sig och därefter 

har en gemensam översättning, granskning och sammanställning av artiklarna utförts.  Med 

utgångspunkt i syftet påbörjades analysarbetet. Relevanta resultat i artiklar har markerats och 

sedan först över i ett Worddokument. Då data lyftes ur sitt sammanhang var författarna noga 
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med att inte göra någon feltolkning genom att markera första sidan på artikeln där resultatet 

tagits ifrån och skriva in referensen i Worddokumentet. I nästa steg gjordes en grov sortering 

där data som liknade varandra grupperades tillsammans. I detta steg arbetade författarna med 

färgpennor för att lättare kunna se mönster och relationer mellan data, rosa för 

patientupplevelse, grön för behov vid egenvård och blå för egenvårdsåtgärder. I nästa skede 

använde författarna data från studierna för att finna skillnader och likheter för patienters 

livskvalitet, symtomupplevelser och behov av stöd och utbildning. Därefter indelades data 

efter likheter och skillnader i områden kring egenvården. När det gäller egenvård hos 

patienter med hjärtsvikt fann författarna att det fanns kunskapsbehov om sjukdomen och dess 

egenvård. I den tredje delen av processen sammanställs nya slutsatser som ett resultat. Detta 

ledde till tre områden och sju kategorier som redovisas i tabell 3 och som utgör rubrikerna i 

studiens resultat. 

 

5.5 Etiskt ställningstagande 
En betydelsefull aspekt i den vetenskapliga forskningen är en god etik. Enligt Polit och Beck 

(2012, s.172) bör man sträva efter att använda studier som granskats/godkänts av etisk 

kommitté eller att tydliga etiska övervägande har gjorts. Författarnas ambition var att de 

vetenskapliga artiklarna i denna integrativa litteraturstudie skulle vara godkända från en etisk 

kommitté. Femton av artiklarna i studien var godkända av etisk kommitté. Två artiklar hade 

inte ett etiskt godkännande men författarna ansåg att de hade ett acceptabelt etiskt 

förhållningssätt eftersom det i studierna framgår tydligt att patienterna hade samtyckt till att 

vara med i studierna. Vid analysförfarandet var författarna noga med att inte misstolka 

studiernas resultat då de redovisades. 

6 RESULTAT 

Resultatet baseras på 17 artiklar, fördelat på 15 artiklar med kvantitativ design och två artiklar 

med kvalitativ design. Åtta studier kom från USA, två kom från England, två kom från 

Sverige, övriga kom från Australien, Holland, Italien, Japan och Taiwan. Resultatet redovisas 

i tre områden och sju kategorier, se tabell 3.  Resultatredovisningen innehåller beskrivande 

statistik i P-värde samt procent % från de kvantitativa studierna samt några citat från de 

kvalitativa studierna.  
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Tabell 3. Översikt områden och kategorier 

Områden Kategorier 

Egenvårdsbeteende Tolkning av orsaker till hjärtsvikt 

Tolkning av symtom 

Symtomhantering 

Egenvårdshantering Följsamhet till behandling 

Faktorer som påverkar beslutsprocessen vid egenvård 

Egenvårdsunderhåll Utbildning kring egenvård 

Effekter av utbildning 

 

 

6.1 Egenvårdsbeteende 
Resultatets område egenvårdsbeteende innehåller kategorierna, tolkning av orsaker till 

hjärtsvikt, tolkning av symtom och symtomhantering. 

6.1.1 Tolkning av orsaker till hjärtsvikt 

Deltagarna i McInnes (2013) studie ansåg att deras hjärtsvikt skulle få allvarliga konsekvenser 

och att de ej hade lång tid kvar att leva. De angav att orsaker till deras hjärtsvikt var åldrande, 

vilket även kunde ses i studien av Goodman, Firouzi, Banya, Lau-Walker & Cowie (2013), 

där 64% av deltagarna trodde att åldrandet orsakat deras hjärtsvikt, men efter sex månader var 

det endast 48% som hade den uppfattningen. Deltagarna i McInnes (2013) uppgav att stress 

och oro var en annan orsak till hjärtsvikt. Vilket även kunde ses i Goodman et al. (2013) 

studie där 36% av deltagarna trodde att stress och oro orsakat deras hjärtsvikt, efter sex 

månader sjönk antalet till 25% som hade den uppfattningen. Däremot trodde några av 

deltagarna att andra orsaker till hjärtsvikt var slumpen eller ärftlighet. Det fanns inga 

väsentliga förändringar i synen på konsekvenser av hjärtsvikt och i tron att sjukdomen kunde 

kontrolleras.  

6.1.2 Tolkning av symtom 

I Shao, Chang, Edwards, Shyu och Chen (2013) studie rapporterade flera deltagare att det var 

svårt att skilja mellan hjärtsviktsrelaterade symtom och symtom från sjukdomar som 

influensa, leversjukdom och diabetes vilket kunde leda till att de inte sökte hjälp förrän 

symtomförsämringen var ett faktum. Däremot påvisade Riegel, Dickson och Topaz (2013) 

studie att deltagarna som kände sig osäkra på innebörden eller betydelsen av symtomen 

“when I don´t feel so well...I can´t tell...it could be the diabetes...or the heart…”(p.96) 

bestämde sig ofta för att vänta och se eller att ignorera situationen. Medan de som bedömde 

situationen väldigt allvarlig “I felt like I was going to die” (p.96) eller hos dem som hade en 

akut känsla “I Couldn´t breathe” (p.96) beskrev ett beslut att agera snabbt. I Britz och Dunn 
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(2010) studie var andfåddhet och trötthet de symtom som ansågs mest besvärliga. Detta på 

grund av att deltagarna ansåg sig påverkas negativt när de skulle göra saker, exempelvis att 

det ofta krävdes viloperioder under dagen och att deras hjärtsvikt gjorde det svårt att 

promenera och gå i trappor.  

6.1.3 Symtomhantering 

En röd tråd i Granger, McBroom, Bosworth, Hernandez och Ekman (2013) studie var behovet 

av att få hjälp när andfåddheten och tröttheten blev för stor. I Riegel et al. (2013) studie 

berättade en deltagare om när han nyligen fått sin hjärtsvikts diagnos. Han kände inte igen sin 

andfåddhet som ett hjärtsviktssymtom: “ we were on the elevator...and a doctor was on 

there...he heard my cough and he told me, You need to go to the emergency room“ (p.95). 

Med tiden lärde sig mannen av sina erfarenheter att känna igen och agera på 

hjärtsviktssymtomet “Now I know...I can tell before they <doctors> even listen to my 

lungs...if there´s gonna be fluid...so I take another <diuretic>” (p.95). I McInnes (2013) studie 

hanterade deltagarna symtomen vid hjärtsvikt och de sociala och känslomässiga effekterna av 

sjukdomen genom att vila när det behövdes. För att upprätthålla en positiv syn, umgicks de 

med familj och vänner och försökte gå ut så mycket som möjligt. I Britz och Dunn (2010) 

studie kände deltagarna sig mycket säker på förmågan att hantera och underhålla hjärtsvikten. 

De rapporterade även bättre fysisk och emotionellt välmående, bättre livskvalitet än de som 

var mer osäker på sin förmåga. Emotionellt välbefinnande var också bättre bland de som 

kände sig övertygad att kunna bibehålla och hantera sin hjärtsvikt. I Gallager (2010) studie 

visade deltagarna vid första intervjun att 49% av 63 deltagare hade hög nivå av 

symtomhantering. Vid andra intervjuen hade tre deltagare fallit bort från studien, men 

symtomhanteringen hade ökat bland de 60 kvarvarande deltagarna till 62%. Symtomen som 

kontrollerades vid första intervjutillfälle var svullna anklar/fötter (73%), vikt (65%), trötthet 

(59%) och kontrollen av dessa symtom ökade till andra intervjun. Däremot hade deltagarna 

inte lika hög nivå på symtomhantering av andnöd i vila (43%), vid aktivitet (54%) och detta 

förändrades inte över tid. Det fanns även deltagare som inte kontrollerade sina symtom, av 

dessa var det 41 % som ej kontrollerade dyspné på natten eller i vila. Vid ansträngingsdyspné 

var det 27% som ej kontrollerade, för trötthet 22%,  för ödem 14% och för vikt 10%. Det 

påvisas även i Heo, Moser, Lennie, Riegel och Chung (2008) studie att många deltagare inte 

helt ägnade sig åt egenvård såsom kontroll av daglig vikt, låg natriumdiet, regelbunden fysisk 

aktivitet, att sträva efter att bibehålla nuvarande vikt och att årligen ta influensavaccination.  
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6.2 Egenvårdshantering 
Resultatets område egenvårdshantering innehåller kategorierna, följsamhet till behandling och 

faktorer som påverkar beslutsprocessen. 

6.2.1 Följsamhet till behandling 

I Agvall, Alehagen och Dahlström (2013) studie var det 20-60% av deltagarna som följde sina 

ordinerade farmakologiska och icke farmakologiska behandlingar. Ett stort antal deltagare 

missförstod eller hade svårt att komma ihåg rekommendationer om hur de skulle hantera sin 

egenvård. De flesta deltagare i Lehnbom, Bergkvist och Gränsbo (2009) studie hade glömt att 

ta sin middagsmedicin eller kvällsdos och betraktade dem inte lika viktiga som morgondosen. 

Femtiotre procent av deltagarna hade inte uppnått rekommenderad läkemedelsdos, de visade 

sig vara underbehandlade. Detta kunde även påvisas i Piepoli et al. (2006) studie där 

deltagarna hade kontinuerlig uppföljning med distriktssköterska som ledde till att 

följsamheten vid läkemedelsbehandling med betablockerare ökade från 19% i början av 

studien till 40% vid studiens slut. Läkemedelföljsamheten i Granger et al. (2013) studie var 

dubbelt så hög när deltagarna hade starka föreställningar om vikten av medicinering. Brist på 

symtomförbättring som trötthet och dyspné ledde till att deltagarna förlorade förtroende för 

läkemedelsbehandlingen och avbröt den.  

 

I Granger et al. (2013) studie förväntade sig deltagarna att medicineringen skulle lindra deras 

symtom och när den förväntan inte infriades uppstod en känsla av meningslöshet. Livslång 

medicinering beskrevs av deltagarna som ett åtagande som var “en del av livet”. Vissa 

deltagare trodde inte att medicineringen skulle göra dem bättre, men tog ändå läkemedel för 

att det var en del av livet. De flesta deltagares upplevelser reflekterade ett omvänt förhållande 

mellan förväntningar på symtomlindring och faktisk symtomlindring. Studien visade att varje 

deltagare hade en egen individuell förståelse för syftet med medicineringen samt för hur det 

fungerade. Exempelvis “ I understand all aspects of my medicine” (p.279) , eller “ They may 

be supposed to help me, but they make me feel worse” (p.279). Deltagarnas erfarenheter i 

samband med medicinering upplevdes positivt exempelvis “ I can take better care of my self; 

I can enjoy doing more things” (p.280), eller negativt exempelvis “ I always take them; if  I 

don´t, I will die” (p.279) eller frånvarande exempelvis “ I´ve been sick for a while and don´t 

ever get better. Medicines are a part of my life” (p.279). De som hade en mer positiv 

inställning till sin medicinering hade bättre följsamhet. Deltagarna i McInnes (2013) studie 

ansåg att medicineringen var nödvändig och att de hade den kunskap de behövde. Egenvården 

hanterades utifrån kunskap, tro och relation till sin sjukdom och behandling. I Riegel et al. 
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(2013) studie planerade deltagarna vad som skulle hända baserat på egenvårdshanteringen och 

vad som skulle göras om egenvårdsunderhållet inte gick som förväntat och vad de skulle 

tänka på till nästa gång. Att få stöd i egenvårdshanteringen ledde enligt Agvall et al. (2013) 

till att deltagarnas följsamhet påverkades positivt.  

Vätskerestriktion är en viktig del i egenvårdshanteringen och 50% av deltagarna i Lehnbom et 

al. (2009) studie var medvetna om vätskerestriktion 1,5-2 liter per dag, men några deltagare 

sade att de hade uppmuntrats av vårdgivare att dricka så mycket de kunde eftersom de stod på 

diuretika och annars skulle bli dehydrerade. Deltagare som rapporterade följsamhet till 

rekommendationer för vikt, diet, vätskerestriktion enligt Kommuri, Johnson och Koelling, 

(2012) och som hade en god egenvårdshantering visade en signifikant högre livskvalitet. 

Deltagare som följde dessa egenvårdsåtgärder var mer benägna att öka sin livskvalitet vid tre 

månader. Vilket även kunde påvisas i Dickson et al. (2014) studie där det fanns en signifikant 

förbättring i egenvårdshantering (P=0,04) hos deltagarna men livskvaliten förbättrades oavsett 

i både interventionsgruppen och kontrollgruppen. Denna förbättring skedde även i Lee, 

Lennie, Warden, Jacobs-Lawson och Moser (2013) studie där livskvaliten ökade över tid (P< 

0.001). Men i Otsu och Moriyama (2012) studie tog det sex månader innan livskvaliten 

förbättrades hos deltagarna trots interventionsprogrammet däremot efter tolv månader var 

livskvaliten oförändrad. I Goodman et al. (2013) studie kunde ett samband ses mellan 

symtomförbättring och ökad livskvalitet. 

6.2.2 Faktorer som påverkar beslutsprocessen vid egenvård 

I Rigel et al. (2013) studie visade det sig att det fanns tre viktiga faktorer som påverkade 

beslutsprocessen, erfarenhet av situationen, beslutet och genomförandet. Nyckelfaktorn var 

erfarenhet som var av stor vikt för att patienten skulle kunna känna igen och tolka sina 

symtom. Egenvården förbättrades i Heo et al. (2008) studie hos deltagare som hade bättre 

självförtroende för egenvård, bättre upplevd kontroll över sin hjärtsvikt genom att de hade 

kunskap som gjorde att de kunde hantera sina symtom. Liknade resultat kunde ses i Gallagher 

(2010) studie där deltagarnas egenvårdshantering uppmättes till måttliga och höga nivåer, de 

hade även hög self-efficacy för sin egenvård. I Britz och Dunn (2010) studie påvisades det 

också att deltagare som hade högre poäng på egenvård, även hade bättre upplevd hälsa och 

högre livskvalitetspoäng. Däremot kunde Heo et al. (2008)  studie påvisa att olika faktorer för 

egenvårdshantering påverkade mäns och kvinnors egenvårdsbeteenden. Män behövde kontroll 

för att hantera sin kunskap vid egenvård, medan kvinnor behövde symtomatiska besvär i 

samband med ett gott självförtroende för att uppnå ett gott egenvårdsbeteende. Deltagarna 

upplevde förbättrad egenvårdshantering i Rigel et al. (2013) studie genom att ha en 
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individuell tolkning av symtomen vid hjärtsvikt. Till exempel en deltagare bedömde sin grad 

av hjärtsvikt genom hans tidigare erfarenhet “...not able to close that belt buckle” (p.95). En 

annan rapporterade att hon bedömde graden av sin hjärtsvikt genom sin dagliga 

promenadsträcka, där en kortare sträcka för hennes var ett tecken på att hennes hjärtsvikt var 

försämrad. En annan deltagare bedömde graden av hjärtsvikten genom de antal kuddar han 

behövde för att kunna sova “...the more pillows I need; the worse it is…” (p.96). I McInnes 

(2013) studie beskrev deltagarna ett beroende till vårdpersonalen när de skulle rapportera, 

söka hjälp, söka råd på frågor eller funderingar, kontroll innan andra mediciner ska tas och att 

rapportera effekterna av medicineringen.  

 

6.3 Egenvårdsunderhåll  
Resultatets område egenvårdsunderhåll innehåller kategorierna, utbildning kring egenvård och 

effekter av utbildning.   

6.3.1 Utbildning kring egenvård 

Studierna har använt olika interventionsprogram vid utbildning av egenvårdsunderhåll. I Lee 

et al. (2013) studie fick deltagarna en dagbok som en del i utbildning, där de fick sätta poäng 

på dagliga upplevda symtom som dyspné vid vila, aktivitet, svullnad över fötter, händer och 

mage. Ett annat sätt att ge utbildning vid egenvårdsunderhåll belyser Jurgens, Lee, Reitano 

och Riegel (2013) där interventionsgruppen fick ett egenvårdshäfte och viktskala. Deltagarna 

fick även utbildningstillfällen som innehöll hur deltagarna skulle känna igen och handla vid 

hjärtsviktssymtom. I Kommuri et al. (2012) studie fick interventionsgruppen både information 

och en timmes utbildning med hjärtssviktssköterska som innehöll grundläggande principer för 

hjärtsvikt och information om egenvård. De fick även riktlinjerna för hjärtsvikt nedskrivna på 

ett förenklat sätt. I Shao et al. (2013) fick interventionsgruppen även ett hembesök och 

telefonuppföljning. Likaså i Piepoli et al. (2006) samt att deltagarna fick kontinuerlig 

uppföljning med distriktssköterskan. I Agvall et al. (2013) studie arbetade både 

distriktssköterskan och läkaren med att ge information och stöd till deltagarna. I Piepoli et al. 

(2006) studie fick deltagarna även broschyrer och kontaktuppgifter om vart de skulle vända 

sig vid funderingar. 

6.3.2 Effekter av utbildning 

Interventionsgruppen i Kommuri et al. (2012) studie visade signifikant förbättring kring 

kunskaper om hjärtsvikt. Men det fanns inga signifikanta förändringar i kunskap om kost och 

natrium. Effekten av egenvårdsprogram stärkte deltagare i egenvården i Shao et al. (2013) 

studie där hjärtsviktsrelaterade symtom minskade genomgående i interventionsgruppen under 

den 12 veckor långa studieperioden. Deltagarna i interventionsprogrammet hade dessutom 
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signifikant bättre egenvårdsunderhåll gällande salt och vätskekontroll (P<0.001), 

egenvårdsbeteendet och deras hjärtsviktsrelaterade symtom var signifikant lägre i 

interventionsgruppen (P<0.001) än hos deltagarna i kontrollgruppen. Effekten av 

egenvårdsunderhållet var bättre ju längre tiden gick.  

Deltagarna i Otsu och Moriyma (2012) studie hade genom interventionsprogrammet fått en 

bättre följsamhet till natriumfattig kost och medicinering. De hade blivit mer aktiva och 

symtomet dyspné hade förbättrats signifikant eftersom de hade skött egenvårdsunderhållet 

hemma på ett korrekt sätt. Detta hade deltagarna i McInnes (2013) studie även gjort, men 

egenvårdsunderhållet att motionera regelbundet var inte statistiskt signifikant. I Otsu och 

Moriyama (2012) studie hade deltagarna förbättrats i sitt blodtryck, vikt och symtomkontroll. 

I början av Jurgens et al. (2013) studie vägde sig 50% av deltagarna dagligen men efter 90 

dagar ökade daglig viktkontroll hos interventionsgruppen upp till 93% jämfört med 

kontrollgruppens 77%. Interventionsgruppen hade signifikant förbättrad 

egenvårdvårdsbeteende, egenvårdshantering och egenvårdsunderhåll vid uppföljningen 

jämfört med kontrollgruppen. Absoluta och relativa förbättringar av egenvårdshantering var 

högre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen som fick sedvanlig vård, men 

skillnaden var inte statistiskt signifikant. Dickson et al. (2014) fann en signifikant förbättring i 

egenvårdsunderhåll (P=0.02) och kunskap om hjärtsvikt (P=0.001) och i Heo et al. (2008) 

studie uppgav deltagarna  att egenvårdshantering och egenvårdsunderhåll var viktiga faktorer 

som ledde till förbättrat egenvårdsbeteende.  

Vid patientutbildning kunde Kommuri et al. (2012) studie påvisa att deltagare som haft 

hjärtsvikt i mindre än tre månader och fått utbildning av distriktssköterska hade bättre 

förutsättningar för att uppnå goda kunskaper än de som haft hjärtsvikt under en längre tid. 

Nästan alla mål uppnåddes hos deltagare med hjärtsvikt i Hoekstra, Lesman-Leegte, Van der 

Wal, Luttik och Jaarsma (2010) studie oberoende av det stöd de fått. Nittioåtta procent av 

patienterna i de olika NYHA funktionsklasserna var nöjda med distriktssköterskans 

hembesök. Distriktssköterskor uppgav att de uppnått behandling och utbildningsmål i större 

utstäckning, 87% av deltagare i intensivgrupper jämfört med 76% av deltagarna i 

grundläggande stödgruppen. I studien kunde det även påvisas att deltagare som inte hade 

nedsatt mobilitet ansåg inte att hembesöken var meningsfulla. Nästan alla var nöjda med att 

distriktsköterskan initierade telefonrådgivning. Men även med tillgängligheten samt tillgång 

till ett multidisplinärt team upplevdes meningsfullt för deltagarna. Behandling och mål 

uppnåddes oftare hos patienter med högre NYHA funktionsklass som fått intensivt stöd.  
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Enligt Piepoli et al. (2006) resulterade patientutbildning för patienter med hjärtsvikt att 

sjukhusvård för de 509 deltagare hade minskat med 57%. Sextiofyra procent av deltagarna 

förbättrades i sin NYHA funktionsklass och 70% förbättrades på symtomen trötthet och 

andnöd. De positiva effekterna av egenvårdsunderhåll var mer tydligt hos de med svårare 

hjärtsvikt. Flera studier (jmf. Lee et al., 2013; Otsu och Moriyama, 2012; Shao et al., 2013) 

har genom sina interventionsprogram minskat symtomförsämring och sjukhusinläggningar. 

Pieopli et al. (2006) bekräftar vikten av ett nära samarbete mellan sjukhusvård, primärvård 

och hemsjukvård.  

7 DISKUSSION 
 

7.1 Metoddiskusson 
Denna litteraturstudie gjordes utifrån en integrativ studiedesign där både vetenskapliga 

artiklar med kvantitativ och kvalitativ studieansats använts. Fynden som kom fram i 

datainsamlingen, delades in efter resultaten i artiklarna och inte efter dess ansats/design 

(jmf.Polit och Beck, 2012, s.672-673). Litteraturstudien utgick i från Whittmore och Knafls 

(2005) arbetsprocess för att få en trovärdig och replikerbar studie. Sökningarna gjordes i Pub 

Med och Cinahl där sökorden kombinerades med MeSHtermer och Headings. Eftersom 

författarna fick många sökträffar så lästes artikels titel och utifrån detta valdes artiklar vars 

abstrakt lästes för att uppfatta om artikeln var relevant till författarnas studie, då läste 

författarna hela artikeln. Artiklar som kom fram i sökningarna var både medicinska artiklar 

och omvårdnadsartiklar, ambitionen var att använda artiklar med fokus på omvårdnad. 

Litteraturstudien var inriktad på patienter med hjärtsvikt och dess egenvård, dock har artiklar 

med läkemedelsföljsamhet inkluderats då det är en del av egenvården. En svaghet i 

urvalsprocessen av artiklar kunde vara att författarna läste artiklarnas titel, artiklarnas abstrakt 

och därifrån bestämde om artikeln var intressant eller ej. Där kan författarna ha gått miste om 

relevanta artiklar. Ett inklusionskriterie var personer över 65 år, i vissa av artiklarna som ingår 

i resultatet var patienterna yngre än 65 år inkluderade, författarna valde ändå att ta med de 

artiklarna för att medelåldern var över 65 år och för att resultaten i dessa artiklar påvisade att 

åldern ej var relevant. En svaghet i studien kan vara att artiklar där personer med kognitiv 

svikt har exkluderats från denna studie. Kognitiv svikt kan leda till bristande följsamhet och 

påverka egenvården. Samtidigt som det är svårt att få pålitliga resultat om någon lider av 

kognitiv svikt. De egenvårdsåtgärder författarna ville belysa var vikt, saltrestriktion, dyspné, 

trötthet och symtomkontroll vilket kan lett till en begränsning i denna studie då egenvård vid 

hjärtsvikt innefattar många andra områden, exempelvis fysisk aktivitet. En annan begränsning 

i studien var att inte inkludera studier äldre än 10 år, vilket kan leda till att forskning går 
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förlorad. Styrkan i urvalet av artiklar är att forskning är relativt ny, många av artiklarna är från 

år 2013 och den äldsta artikeln är från 2006. Två av de 17 artiklarna som redovisades i 

resultatet var ej granskade av etisk kommitté. Författarna ansåg att artiklarna var av hög 

vetenskaplig kvalitet samt det framgår tydligt att deltagarna givit sitt samtycke till att delta 

gjorde att författarna ansåg att de etiska principerna har följts. Vid granskning av relevans och 

vetenskaplig kvalitet utgick författarna från SBU;s utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården (SBU, 2013). Under granskningsprocessen granskades alla artiklarna av 

författarna först var för sig sedan gemensamt. Detta för att författarna ej alltid hade samma 

åsikt vilket ledde till diskussion om artikeln skulle antas eller ej. Författarna hade en kritisk 

inställning då artiklarna granskades vilket kan ha både fördelar och nackdelar för studien.  

 

De områden som kom fram under analysprocessen gjorde det svårt att sortera likheter och 

skillnader, på grund av svårigheter att särskilja innehållet i kategorierna, då kategorierna gick 

in i varandra. En styrka i denna studie var att författarna har försökt att få fram artiklar som 

motsvarade syftet samt artiklar med hög kvalitet. Utifrån detta anser författarna att syftet 

blivit besvarat och att studien därför har en god trovärdighet eftersom studiens 

metodbeskrivning ger en detaljerad beskrivande information som gör det möjligt för läsarna 

att dra slutsatser (Polit & Beck, 2012 s.525). En svaghet kan vara att bra vetenskapliga artiklar 

kan ha gått förlorade.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka faktorer som påverkar egenvård och dess 

betydelse för patienter med hjärtsvikt. Resultaten i denna studie har fört fram tre områden 

inom egenvård vid hjärtsvikt, egenvårdsbeteende, egenvårdshantering och 

egenvårdsunderhåll. Dessa tre områden är av stor betydelse i distriktssköterskans arbete då 

hon/han ska hjälpa patienter med hjärtsvikt i deras egenvård.  

 

I litteraturstudiens resultat framgick att patienter med hjärtsvikt har ett behov av att få hjälp att 

stärka sitt egenvårdsbeteende, på grund av att patienter upplever en osäkerhet kring vad 

symtomen står för. Symtomen visade sig vara individuella. För att hantera symtomen var 

erfarenhet en viktig aspekt. Hur kan då distriktssköterskan hjälpa patienter med hjärtsvikt att 

stärka egenvårdsbeteendet? För att kunna genomföra detta behöver distriktssköterskan ha en 

förståelse för de underliggande processerna som påverkar individens egenvårdsbeteende 

(Gallagher et al., 2008; Jurgens, Shurpin & Gumersell, 2010). Genom att använda en 
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situationsspecifik teori kan distriktssköterskan hjälpa patienten att få en ökad förståelse för 

egenvården. Första steget innebär att distriktssköterskan lär patienten att känna igen ett 

förändrat symtom exempelvis bensvullnad (Riegel & Dickson, 2008). Detta kan kopplas till 

Lupón et al. (2008) artikel där det framkom att patienter med hjärtsvikt behöver verktyg för 

att hantera situationen, genom att föra symtomdagbok där patienten kan följa sin bensvullnad 

via daglig vikt. I det andra steget beskriver en situationsspecifik teori att patienten 

tillsammans med distriktssköterskan utvärderar förändring, exempelvis ser på graden av 

bensvullnad. För att i det tredje steget fatta ett gemensamt beslut för att göra något åt 

symtomförsämringen exempelvis bestämma sig för att ta en extra urindrivande tablett och i 

steg fyra, genomföra en behandlingsstrategi. I det sista steget utvärderar distriktssköterskan 

tillsammans med patienten den genomförda behandlingen (Riegel & Dickson, 2008). Liknade 

resultat har framkommit i en studie av Lupón et al. (2008) med syfte att se utvecklingen vid 

egenvård hos patienter med hjärtsvikt efter att de fått utbildning av distriktssköterskor. Där 

påtalas betydelsen av att distriktssköterskan genom stöd kan uppmuntra till ett positivt 

egenvårdsbeteende som i sin tur leder till bättre följsamhet. Detta kan jämföras med The 

Middle-Range Theory of Self-Care of Chronic Illness som innefattar upprätthållande, 

observerande och hanterande av egenvård. Denna teori har likheter med en situationsspecifik 

teori därför att i The Middle-Range Theory of Self-Care of Chronic Illness genomgår 

distriktssköterskan och patienten tillsammans samma process. Men denna teori är mer 

fokuserad på patientens egen egenvårdskapacitet medan i en situationspecifik teori ska 

patienten lära sig känna igen, bedöma och handla utifrån sina symptom (jmf. Riegel & 

Dickson, 2008; Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012). 

 

Författarna i denna studie anser att distriktssköterskor behöver ha gedigen kunskap om 

hjärtsvikt och dess symtom för att kunna bemöta dessa patienter på deras nivå. Det är 

värdefullt att göra en kartläggning om patientens kunskaper och tankar kring sin sjukdom och 

att distriktssköterskan ger stöd och förtroende för att stärka dem i sitt egenvårdsbeteende. 

Distriktssköterskans uppgift är att förmedla kunskap, ge stöd och att hjälpa patienten att hitta 

verktyg som är specifika för individen. Distriktssköterskan bör se varje patient som en unik 

individ med specifika resurser. Att kunna se och ge detta är en styrka för distriktssköterskan i 

arbetet med patienter med hjärtsvikt. Något som kan försvåra distriktssköterskans preventiva 

arbete kan vara att en del av patienter med hjärtsvikt inte har förståelse för sina symtom, vad 

som sker i kroppen eller inte har insikt att de har en kronisk sjukdom. Vilket kan leda till att 

distriktssköterska och patient är på olika nivå vid utbildningstillfället. 
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I litteraturstudiens resultat framgick att egenvårdshantering är en aktiv medveten process 

vilket även får stöd i en situationsspecifik teori (Riegel & Dickson, 2008). För att 

distriktssköterskan ska få en förståelse för patientens egenvårdshantering bör hon ta hänsyn 

till patientens inre och yttre resurser (Kirkevold, 2000, s 152-152; Orem, 1995, s.203-204, 

226). För att uppnå detta behöver distriktssköterskan enligt Delaney, Apostolidis, Lachappelle 

och Fortinsky (2011) ha en förståelse för de symtom som kan uppstå vid hjärtsvikt samt en 

förståelse för de insatser som patienten behöver för sin egenvård. I Delaney et al. (2011) 

studie intervjuades 94 distriktssköterskor om egenvårdshantering vid hjärtsvikt. Vad kan då 

distriktssköterskan använda för verktyg för att få en ökad förståelse hos patienten? Begreppet 

”illness” kan vara ett användbart verktyg för distriktssköterskan för att få en förståelse för hur 

patienten upplever sin hjärtsvikt i sitt dagliga liv samt begreppet “disease” för att beskriva 

diagnosen hjärtsvikt (Ekman & Norberg, 2013, s. 40-53). För att patienten ska få en förståelse 

för de symtom som kan uppstå, anser vi att distriktssköterskan kan utgå från ”disease” när hon 

ger patienten kunskap om sin sjukdom. Genom ”illness” kan distriktssköterskan och patienten 

lägga upp en gemensam plan för hur patienten ska kunna hantera sina symtom. Dock är det 

viktigt att ha i åtanke som distriktssköterska det Orem (1991, s. 95-106) belyser att patienten 

har stort ansvar och en egen valfrihet kring sin egenvård. Därför är det av stor vikt att 

distriktssköterskan möter patienten här och nu. Detta stöds av Lupón et al. (2008) studie där 

de utgick från egenvårdsskalan då de bedömde egenvårdshantering efter 

distriktssköterskeledd intervention. Resultatet kunde även påvisa att ett viktigt syfte med 

patientutbildningen var att instruera och förbättra egenvårdsbeteendet hos patienter med 

hjärtsvikt. 

 

Författarna i denna litteraturstudie anser att patienten bör få en ökad kunskap om egenvård 

och hur de själva kan hantera sin egenvård. Det sker via utbildning av distriktssköterskan i 

egenvård. Gallagher et al. (2008) påtalar att för att uppnå en optimal hantering av egenvården 

krävs det att patienten förstår sin sjukdom, har symtomkontroll och är aktiv i beslutsprocessen 

kring egenvården tillsammans med distriktssköterskan. Vilket även Abete et al. (2013) påtalar 

i sin artikel där resultat från flera randomiserade studier sammanställts och där resultatet 

belyser betydelsen av patientens delaktighet och det egna ansvaret i sin egenvård. För att 

uppnå detta anser författarna av denna litteraturstudie att distriktssköterskan genom att ge stöd 

till patienten kan denne acceptera sin nya situation och hitta en balans mellan krav och 

kapacitet till egenvård. Strömberg (2006) har i sin artikel tittat på patientrelaterade faktorer 

gällande följsamhet i hjärtsvikt. Resultatet påvisar att om patienten har en god relation med 
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distriktssköterskan leder det till en ökad förståelse och kunskap hos patienten vilket är en 

betydelsefull faktor i patientens egenvård. Starkt socialt stöd bidrar till ökad följsamhet vilket 

deltagare i Liljeroos, Ågren, Jaarsma och Strömberg (2014) studie kunde belysa i de 

kvalitativa intervjuerna som genomfördes tillsammans med make/maka där deltagarna även 

påtalar att det finns ett stort behov av en stödjande och förtroendefull kontakt med 

distriktssköterskan.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att egenvårdshanteringen främjades hos de som hade ett 

gott egenvårdsunderhåll. Vid egenvårdsunderhåll anser Ekman och Norberg (2013, s. 40-53) 

att personcentrerad vård är en viktig del i behandlingen eftersom den vården utgår från hur 

situationen upplevs av patienten och dennes hinder, möjligheter och förutsättningar. 

Utgångspunkten är patientens berättelse där vården är ett partnerskap mellan närstående, 

patienten och vårdare. I samråd med patienten och dennes berättelse görs en omvårdnadsplan 

med mål, strategier, kort- och långsiktiga uppföljningar, där det överenskomna dokumenteras 

i patientjournalen. I litteraturstudiens resultat framkommer det att det finns olika 

interventionsprogram att använda vid patientutbildning kring egenvård och Gallagher et al. 

(2008) belyser att en inflytelserik faktor i patientutbildningen är att patienten har self-efficacy, 

tilltro till egen förmåga, för att utföra de egenvårdsåtgärder som krävs för att förebygga 

symtomförsämring. Detta belyser även Abete et al. (2013) och anser att det är ett primärt mål 

i utbildningsprocessen. Lupón et al. (2008) visade att patienter som hade haft en längre 

uppföljning och utbildningsinsatser av en distriktssköterska hade bättre egenvårdsbeteende. 

Patienter fick även förbättrad kunskap om sin hjärtsvikt, förståelse för sjukdom och 

behandling. Resultaten i denna litteraturstudie visade att ju längre tid deltagarna hade 

kontinuerlig uppföljning av distriktssköterskan ju mer ökade följsamheten. Detta talar för att 

distriktssköterskan har en viktig roll i patientens egenvård gällande uppföljning av 

egenvårdsbeteende, egenvårdshantering och egenvårdsunderhåll. Vid egenvård visade det sig 

i Lupón et al. (2008) studie att tillgängligheten till en distriktssköterska var av stor betydelse 

för patienter med hjärtsvikt eftersom det leder till att de blir mer benägna att engagera sig 

positivt i egenvården. Även deltagarna i Liljeroos et al. (2014) studie belyser vikten av att ha 

en kontakt med en distriktssköterska men även att patienter med hjärtsvikt behöver 

kontinuerlig information och uppföljning under en lång tid. Detta stämmer väl med 

föreliggande litteraturstudie, där resultatet visar att för dem som fick kontinuerlig utbildning 

och uppföljning påvisade bättre egenvårdsunderhåll. Detta resultat bekräftas i Moser et al. 

(2012) artikel där det framkom att patientutbildning krävs för att patienten ska bli 
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framgångsrik i sin egenvård. Bryant och Gaspar (2014) studie undersökte hur ett 

evidensbaserat egenvårdsprogram vid hjärtsvikt påverkade sjukhusinläggning och patientens 

uppfattning om egenvård. Resultatet påvisade att patienter med hjärtsvikt behöver 

distriktssköterskor som leder patientutbildning. Distriktssköterskor och sjukvården kan 

formulera den bästa planen för patienten. Men patienten behöver aktivt delta i sin egenvård 

och skötsel av sin hjärtsvikt för att uppnå optimalt resultat. Författarna av denna 

litteraturstudie anser att det är viktigt att vara lyhörd för patienten och anpassa utbildningen 

efter patientens kunskapsnivå. Det finns även ett behov för en öppen dialog som bjuder in 

patienten till att våga fråga och diskutera. Egenvårdsunderhåll är en lång process. Den ska 

mogna fram genom att ge tankar om vad patienten har för sjukdom, symtomkontroll och hur 

hon/han ska hantera sin egenvård. Det är även av stor betydelse att patienten inser att han/hon 

har en kronisk sjukdom. För det inte förrän då som patienten kan hantera och få följsamhet i 

sin egenvård.  

8 SLUTSATS 

Patienter med hjärtsvikt är en grupp som behöver kontinuerligt stöd i egenvården. 

Egenvårdsbeteende, egenvårdshantering och egenvårdsunderhåll är centrala områden att ta i 

beaktande vid patientutbildning. Distriktssköterskan behöver verktyg i sitt preventiva arbete, 

förslagsvis kan en situationsspecifik teori vara grunden till ett utbildningsprogram i egenvård. 

För att uppnå god intervention vid egenvård behövs ett samarbete mellan vårdgivare införas 

och distriktssköterskor behöver bli bättre på att bemöta patienten utifrån dennes behov och 

kunskapsnivå. Distriktsköterskor i hemsjukvård och primärvård behöver få mera kunskap, 

stöd och tid i sitt arbete med egenvård. Utökande satsningar kring förebyggande egenvård 

behöver inrättas där en kompetensbank kring egenvård är det centrala. Genom att skapa 

förutsättningar för en god intervention av egenvård kan det förebyggande arbetet i egenvård 

vid hjärtsvikt bli bra, både för patienter och för distriktssköterskor. 
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Bilaga 1 Översikt av litteratursökningar, 2014-09-02-2014-10-20 1(2) 

Databas 

 

Sökord 

 

Avgräns- 

ningar 

 

Antal 

relevanta 

träffar 

 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

 

Urval 

3 

 

Urval 

4 

 

Slutligen 

utvalda 

Cinahl 

 

Heart Failure 

AND Self-care 

 

65+ 

10 år 

Humans 

English 

Swedish 

 

311 

 

311 30 12 12 Lehnbom et 

al. 2009 

Riegel et al. 

2013 

Kommuri et 

al. 2012 

 

Cinahl (MH "Heart 

Failure+/ED") 

AND (MH 

"Home Health 

Care+/ED") AND 

"home health care 

nurses" AND 

(MH "Self 

Care+") 

65+ 

10 år 

Humans 

English 

Swedish 

29 29 1 0 0  

Cinahl self efficacy AND 

heart failure 

65+ 10 år 

Humans 

English 

Swedish 

68 68 40 2 2 Goodman et 

al. 2013 

Cinahl (MH "Self 

Care+") AND 

(MH "Heart 

Failure+") 

65+ 10 år 

Humans 

English 

Swedish 

179 179 10 7 0  

PubMed self efficacy AND 

heart failure 

65 + 

10 år 

Humans 

English 

Swedish 

100 100 65 4 4 Heo et al. 

2008 

Dickson et al. 

2014 

Jurgens et al. 

2013 

Lee et al. 

2013 

PubMed distric nurse AND 

heart failure 

65 + 

10 år  

Humans 

English 

Swedish 

2 2 1 1 1 Piepoli et al. 

2006 

PubMed home nurse AND 

heart failure 

65 + 

10 år 

Humans 

English 

Swedish 

96 96 15 6 2 Hoekstra et al. 

2010 

Britz et al. 

2010 



 
 

 

Fortsättning Bilaga 1.     2(2) 

Databas 

 

Sökord 

 

Avgräns- 

ningar 

 

Antal 

relevanta 

träffar 

 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

 

Urval 

3 

 

Urval 

4 

 

Slutligen 

utvalda 

PubMed “self care” AND 

“heart failure” 

65 + 

10 år 

Humans 

English 

Swedish 

289 289 77 24 5 Granger et al. 

2013 

Gallagher, 

2010 

Shao et al. 

2013 

Otsu et al. 

2012 

MacInnes, 

2013 

 

PubMed “nurse- 

patient relations” 

AND “heart 

failure” 

65 + 

10 år 

Humans 

English 

Swedish 

24 24 16 4 0  

Manuell 

sökning 

      1 Agvall et al. 

2013 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln, i Urval 4 

artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet och i slutligen utvalda är artiklar i 

resultatet. Manuell sökning av slutligen utvalda artiklars referenslistor resulterade till en artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 Mall för bedömning av relevans vid kvalitativa studier 
 

 Är syftet med forskningen tydligt angivet? Vad försöker forskarna förstå och är detta viktigt och 

relevant? Är problembeskrivningen tydlig och anknuten till tidigare forskning? 

 Är det lämpligt att använda kvalitativ metod för att uppnå detta syfte? Försöker forskarna förstå eller 

belysa undersökningspersonernas subjektiva upplevelser, erfarenheter eller uppfattningar? Vilken 

kvalitativ metod har forskaren valt? 

 Framgår det av beskrivningen i artikeln/studien hur urvalet gjort och varför? Framgår det att 

urvalsstorleken är lämplig och rättfärdigas den av resultatet? Var urvalsstrategin lämplig i förhållande 

till studiens syfte? Var urvalet strategiskt i förhållande till det undersökta fenomenets/studiens syfte? 

 Framgår det om och i så fall varför undersökningspersoner avstått från deltagande? Kan bortfallet ha 

betydelse för studiens resultat? 

 Var utfördes datainsamlingen och varför valdes den miljön? 

 Hur samlades data in och varför? Modifierades datainsamlingsmetoden under arbetets gång och anges 

det i så fall varför? 

 Är datainsamlingstekniken lämplig i förhållande till forskningsfrågan? Har forskaren använt t.ex. 

intervju, video eller observation? På vilket sätt har forskaren påverkat datas utformning? 

 Framgår det tydligt hur analysen gått till? Kan läsaren, till exempel, följa en redovisning av hur 

kategorier och teman växt fram under analysarbetets gång? Är analysarbetets beskrivning tydlig och 

rimlig? Är analysens resultat tydligt förankrad i data? 

 På vilket sätt har tillförlitligheten av analysen kontrollerats? På vilket sätt redovisas att alla data ingått i 

analysen, att inga data lämnas utanför eller inte “passat in”? 

 Har forskarna granskat och diskuterat sin egen roll i forskningsarbetet? Diskuteras möjligheterna till 

påverkan (bias), exempelvis vilken betydelse förförståelsen har, i såväl datainsamlingsprocessen som 

analysarbetet? 

 Framgår det tydligt vad resultatet av forskningen är och verkar resultatet rimligt och välgrundat? Finns 

det tillräckligt med data som stöd för slutredovisningen? 

 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, s.106-107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

Bilaga 3 Mall för bedömning av relevans vid kvantitativa studier         
 
version 2010:1.2 

 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

                                                                                            

1. Studiepopulation 
a) Är den population som deltagarna togs 

från tydligt beskriven och relevant? 

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt?    

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata?    

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata?   

 

2. Undersökt intervention 
a) Är den undersökta interventionen relevant?     

b) Är den undersökta interventionen 

administrerad/utförd på ett korrekt sätt?  

c) Är den undersökta interventionen administrerad/ 

utförd på ett reproducerbart sätt?  

 

3. Jämförelseintervention 
a) Är jämförelseinterventionen relevant?    

b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention, 

dos eller administrationssätt/ 

utförande medfört ett systematiskt fel? 

till förmån för endera interventionen? 

 

4. Effektmått 
a) Har undersökta effektmått klinisk relevans?    

5. Studielängd ? 

a) Är studiens längd adekvat?    

b) Är uppföljningstiden adekvat?    

Total bedömning av studierelevans 

 

Relevant                                   Inte relevant  

 
(SBU, 2013) 
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Bilaga 4 Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 
version 2012:2.1 
Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, dvs risk för systematiska fel och risk för 

intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt GRADE inkluderar 

man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek 

(F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). 

 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när 

frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

 

A. Granskning av studiens begränsningar –eventuella systematiska fel (bias) 

 

A1. Selektionsbias 

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?    

b) Om studien har använt någon form av begränsning 

i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

c) Var grupperna sammansatta på 

ett tillräckligt likartat sätt? 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, 

har det skett på ett adekvat sätt? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias 

 

A2. Behandlingsbias 

a) Var studiedeltagarna blindade?    

b) Var behandlare/prövare blindade?    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för behandlingsbias 

 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?    

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?    

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?    

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?    

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP)  

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bedömningsbias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      2(2) 
A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 
a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande 

till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande 

till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som 

avbryter sitt deltagande och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?    

       
Kommentarer: 

Bedömning av risk för bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 
a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?    

Kommentarer: 

Bedömning av risk för rapporteringsbias 

 

A6. Intressekonflikter 
a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar 

och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, 

låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för intressekonflikt  

 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) 

A1. Selektionsbias   
A2. Behandlingsbias   

A3. Bedömningsbias   

A4. Bortfallsbias   

A5. Rapporteringsbias   

A6. Intressekonfliktbias   

Kommentarer: 

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias)  

 

(SBU, 2013) 
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Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier 
version 2012:2.1 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, dvs risk för systematiska fel och risk för 

intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt GRADE inkluderar 

man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek 

(F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 
Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när 

frågan inte är relevant. 

A. Granskning av studiens begränsningar –eventuella systematiska fel (bias) 

 

A1. Selektionsbias 
a) Var de observerade grupperna rekryterade 

på ett tillräckligt likartat sätt? 

b) Var de jämförda gruppernas sammansättning 

tillräckligt lika vid studiestart? 

c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler 

mellan grupper med olika exponering/behandling 

gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias 

 

A2. Behandlingsbias  
a) Var villkoren (utöver den behandling 

eller exponering som studerades) 

för grupperna under behandlings-/ 

exponeringstiden tillräckligt likartade? 

b) Var följsamhet gentemot behandling/ 

exponering acceptabel i grupperna? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för behandlingsbias 

 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?    

b) Var personerna som utvärderade utfallet blindade 

för studiedeltagarnas exponeringsstatus? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?    

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?    

e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med 

standardiserade/definierade mätmetoder? 

f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt 

med validerade mätmetoder? 

g) Har variationer i exponering över 

tid tagits med i analysen? 

h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)?    

i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel?    

j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt 

mått för rapporterad effekt/samband? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bedömningsbias 
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A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet lika stort inom grupperna?    

c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade 

mellan bortfallen i interventions- och 

kontrollgruppen alternativt mellan olika exponeringsgrupper? 

d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan analys- och bortfallgruppen? 

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bortfallsbias 

 

A5. Rapporteringsbias 
a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll?    

b) Var utfallsmåtten relevanta?    

c) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? 

d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta?    

Kommentarer: 

Bedömning av risk för rapporteringsbias 

 

A6. Intressekonflikter  

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar 

och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för intressekonflikt 

 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) 
A1. Selektionsbias   

A2. Behandlingsbias   

A3. Bedömningsbias   

A4. Bortfallsbias   

A5. Rapporteringsbias   

A6. Intressekonfliktbias   

Kommentarer: 

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias) 

 

 

(SBU, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Bilaga 6 Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik – patientupplevelser version 2012:1.4 
 
SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

Total bedömning av studiekvalitet:              Hög  Medelhög  Låg 
Anvisningar: • Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. • Alternativet ”ej 

tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

1. Syfte 
a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

 

2. Urval 
a) Är urvalet relevant?    

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?    

c) Är kontexten tydligt beskriven?    

d) Finns relevant etiskt resonemang?    

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?    

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc 

 

3. Datainsamling 
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?    

b) Är datainsamlingen relevant?    

c) Råder datamättnad?    

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

 

 

4. Analys 
a) Är analysen tydligt beskriven? 

b) Är analysförfarandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

c) Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

 

5. Resultat 
a) Är resultatet logiskt?    

b) Är resultatet begripligt?    

c) Är resultatet tydligt beskrivet?    

d) Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 

e) Genereras hypotes/teori/modell?    

f) Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)? 

g) Är resultatet överförbart till ett 

annat sammanhang (kontext)? 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

(SBU, 2013)



 
 

 

 

Bilaga 7 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Agvall, 

Alehagen, 

Dahlström, 

2013 

 

Sverige 

Syftet med 

studien var 

att utvärdera 

om 

hjärtsvikts 

program har 

positiva 

effekter 

på patienter 

med 

hjärtsvikt 

inom 

primärvården 

Kvantitaiv 

RCT, Prospektiv studie 

Short-Form 36, enkät 

NT-proBNP 

Ejektionsfraktion EF 

Interventionsgruppen fick ett samtal 

med sin läkare och därefter med 

hjärtsvikts sköterskan, information 

från ett dataprogram, återbesök efter 

två månader för att säkerställa att den 

medicinska behandlingen var 

optimerad, telefonkontakt med 

hjärtsviktssköterskan efter en och sex 

månader. Samt extra kontakt om 

behov förelåg. De hade möjlighet till 

telefonkontakt kontorstid. 

Kontrollgruppen erhöll vanlig vård 

och behandling enligt lokala riktlinjer, 

inga återbesök eller telefonkontakt 

erbjöds av hjärtsviktssköterska. 

Inklusionskriterier för deltagarna i 

studien var: över 18 år, NYHA I-IV, 

EF<50% och hade uppfyllt 

diagnoskriterierna enligt ESC 

riktlinjer. n=160 patienter ingick i 

studien. n=79 i interventionsgruppen 

varav att 4 avled och 1 avböjde.  n=74 

i interventionsgruppen som fullföljde 

studien. n=81 i kontrollgruppen. 5 

avled och 3 avböjde. n=73 i 

kontrollgruppen fullföljde studien. 

Medelåldern var 75 år. 

Standard 

avvikelse, 

P-värde < 

0,05 

NT-pro-

BNP 

Mann- 

Whitney 

U-test 

 

Det var 20-60% av deltagarna som 

följde sina ordinerade 

farmakologiska och icke 

farmakologiska behandlingar. Ett 

stort antal missförstod eller hade 

svårt att komma ihåg 

rekommendationer om hur de skulle 

hantera sin egenvård. Deltagarnas 

följsamhet påverkades positivt av 

stödet de fick i 

egenvårdshanteringen. 

 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:1 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Britz, 

Dunn, 

2010 

 

USA 

Att se om det 

finns något 

samband mellan 

otillräcklig 

egenvård vid 

hjärtsvikt och 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

Enkät där man 

undersökte om det fanns 

någon signifikans mellan 

egenvårdsförmåga samt 

livskvalitet. 

New York Heart  

Association (NYHA) 

Self-Care of Heart 

Failure Index (SCHFI) 

MLHF questonnaire för 

att bedöma livskvalitén. 

Inklusionskriterier för deltagarna 

i studien var: diagnostiserad 

hjärtsvikt, 18 år och äldre, samt 

hade en förmåga att läsa, skriva 

och förstå engelska. .n= 30 

patienter deltog i studien. 

Deltagarna var i åldern 49-89 år. 

Medelåldern var 71 år. 

Beskrivande 

statistik 

Signifikans 

0.05 

Bivariata 

korrelationer 

Resultatet visade att de deltagare som kände sig 

mycket säker på sin förmåga att hantera och 

underhålla hjärtsviktssymtom rapporterade 

bättre fysisk och emotionellt välmående och 

allmänt bättre livskvalitet än de som var mindre 

säker på sin förmåga. Emotionellt välbefinnande 

var också bättre bland de deltagare som kände 

sig övertygad att de skulle kunna bibehålla och 

hantera sin hjärtsvikt. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:2 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Dickson, 

Melkus, 

Katz, 

Levine- 

Wong, 

Dillworth, 

Cleland, 

Riegel, 

2014 

 

USA 

Effekten av 

hemsjukvårds 

intervention på 

hjärtsvikts 

egenvård 

kunskap och 

hälsorelaterad 

 livskvalitet vid 

1 och 3 

månader. 

Kvantitativ 

RCT 

Interventionsgruppen deltog i en 

 gruppbaserad egenvård intervention 

inriktad på att bygga upp kunskap 

inom viktiga egenvårds underhålls 

beteenden och följsamhet av 

läkemedel, 

saltfattig kost, symtom övervakning 

och symtom hantering. 

Kontrollgruppen 

fick sedvanlig vård som inkluderade 

standard patientutbildning och 

information från sina vårdgivare. 

Self-care 

of Heart Failure Index  

(SCHFIV6.2) 

Dutch 

Heart Failure Knowledge Scale 

(DHFKS) 

Kansas City 

Cardiomyopathy Questonaire 

(KCCQ). The self care Maintainanses 

scale (SCHFI). 

Health-related quality of life (HRQL) 

Charlson 

Comorbidity Index (CCI) 

Duke Activity Status Index (DASI) 

Inklusionskriterier för deltagarna 

i studien hade haft en 

diagnostiserad hjärtsvikt i minst 

tre månader, kunde 

läsa, talade engelska eller 

spanska, var över 55 år och levde 

i en miljö där 

de kunde engagera sig i sin 

egenvård. 

n=75 personer deltog i studien. 

n=38 i interventions 

gruppen och n= 37 i kontroll 

gruppen. 

Medelåldern var 69,9 år. 

Beskrivande 

analys  

Chi-square 

t-test 

Varians 

analys 

(ANOVA) 

Det fanns en signifikant 

förbättring i 

egenvårdenshanteringen P=0.04 

hos deltagarna,  men 

livskvaliteten förbättrades 

oavsett i både 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Dessutom fanns 

en förbättring i 

egenvårdsunderhåll P=0.02 och 

kunskap om hjärtsvikt P=0.001 i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen.  

Hög 

 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:3 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Gallagher,  

2010 

 

Australien 

Att bestämma 

nivån av 

egenvård och 

symtom- 

övervakning 

associerade till 

patienter med 

måttlig 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

Korrelationsdesign 

Interventionen var att bestämma 

egenvårds- nivån genom intervjuer 

två gånger med en månads 

mellanrum och 

enkäter. 

Self management mäts med  the 

Partners in Health Scale (PIH) 

Self- Efficacy for Managing 

Chronic Disease Scale (SES6C) 

Sense of Coherence Scale (SOC) 

Specific Activity Scale (SAS) 

Inklusionskriterierna för deltagarna i 

studien var: 55 år eller äldre, inlagd 

på sjukhus för hjärtsvikt. 

Klassificerad II och III i Specific 

Activity Scale, egenvård i hemmet, 

kunna läsa och svara på enkäter 

skriven på engelska samt vara 

tillgänglig för två hemma intervjuer. 

n=63 deltagare deltog i intervjuerna. 

2 avled, 1 var inlagd på sjukhus 

under andra intervjun. 

Medelålder 78,38 år 

Beskrivande 

statistik 

T-test 

Chi-kvadrat- 

test med 

kritisk nivå 

satt till 0,05 

Regressions- 

analys 

Signifikant  

p<0.5 

Vid första intervjun hade 49% av 63 

deltagare hög nivå på 

symtomhantering. Vid andra 

intervjun hade symtomhanteringen 

ökat bland de 60 kvarvarande 

deltagarna till 62%. Symtomen som 

kontrollerades var svullna 

anklar/fötter (73%), vikt (65%) och 

 trötthet (59%).  

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:4 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Goodman, 

Firouzi, 

Banya, Lau-

Walker, 

Cowie 

2013 

 

England 

Att undersöka 

sambandet 

hos patienter 

med hjärtsvikt 

om 

uppfattning 

om sin 

sjukdom och 

hur de 

behåller sin 

egenvård efter 

utskrivning 

från sjukhus. 

Kvantitaiv 

Prospektiv longitudinell 

studie 

Enkät som gjordes före 

utskrivning från sjukhus, 

samt 2 och 6 månader 

efter utskrivning. 

The Illness Perception 

Questionnaire (IPQR) 

The Self-Care Heart 

Failure Index (SCHFI) 

The Hospital Anxiety and 

Depression Scale 

(HADS) 

The Minnesota Living 

with Heart Failure 

Questionnaire (MLWHF) 

Inklusions 

kriterierna för deltagarna 

i studien var: primär 

diagnos av obehandlad 

hjärtsvikt, över 18 år, 

kunna flytande engelska 

och kunna förstå 

frågeformulären. 

n=88 deltagare deltog i 

studien.  

Medelåldern var 70,5 år. 

Data presenteras i 

procent.  

Chi-kvadrat 

Fishers exakta test 

Medelvärde (SD) 

P-värde 5% 

T-test 

Linjär regression 

användes för att 

bedöma styrkan i 

sambandet mellan 

IPQR och 

egenvårdsvariabler 

 

Många av patienterna med hjärtsvikt trodde 

att orsaken till hjärtsvikt var utom deras 

kontroll, det var lika under alla tre 

observationstillfällen. Orsaker till hjärtsvikt 

trodde deltagarna berodde på “åldrande” 

(64%,48%), några deltagare trodde att andra 

orsaker var slumpen eller ärftlighet och 

“stress eller oro” (36%,25%). Inga väsentliga 

förändringar i synen på konsekvenserna av 

hjärtsvikt och i tron att sjukdomen kunde 

kontrolleras. Det kunde ses ett samband 

mellan symtomförbättring och ökad 

livskvalitet. 

 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 7:5 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Granger, 

McBroom, 

Bosworth, 

Hernandez, 

Ekman, 

2013 

 

USA 

Att undersöka de 

teoretiska sambanden 

mellan upplevelser av 

symtom och 

meningsfullhet i 

samband med 

läkemedels 

Följsamhet vid 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ 

Prospektiv studie 

Interventionen var att 

förbättra egenvården hos 

patienter med hjärtsvikt. 

Intervjuer och enkäter. 

The Morisky Medication 

Adherence Scale MMAS (4-

item) 

Beliefs about Medicines 

Questionnaire (BMQ) 

Kansas City Cardiomyopathy 

Questonnaire (KCCQ) 

Satisfaction with Information 

on Medicines Scale (SIMS) 

Inklusionskriterierna 

för deltagarna i studien 

var diagnostiserad 

hjärtsvikt, NYHA klass 

II-IV, försämrad i sin 

hjärtsvikt, 

engelsktalande. n=10 

deltog i studien. 

Medelåldern var 67 år. 

Innehålls- 

analys 

Deltagarna upplevde ett stort behov av att få hjälp 

när andfåddheten och tröttheten blev för stor. 

Medicinföljsamheten var dubbelt så hög när 

deltagarna hade starka föreställningar om vikten 

med sin medicinering. Brist på symtomförbättring 

ledde till att deltagarna förlorade förtroende för 

läkemedelsbehandlingen och avbröt den. 

Deltagarnas upplevelse i samband med 

medicinering upplevdes positivt, negativt eller 

frånvarande. Patienter som hade en mer positiv 

inställning till sin medicinering hade bättre 

följsamhet. Studien visade att varje deltagare hade 

en egen individuell förståelse för syftet med 

medicineringen. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Bilaga 7:6 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Vetenskaplig 

Kvalitet 

Heo, 

Moser, 

Lennie, 

Riegel, 

Chung, 

2008 

 

USA 

Att 

identifiera 

faktorer som 

rör 

egenvårds 

beteenden 

hos 

patienter 

med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

Self-Care of Heart 

Failure Index (SCHFI) 

Beck Depression 

Inventory (BDI)-II 

Control Attitudes  

Scale-Revised 

Self-Care confidence 

subscale of SCHFI 

Heart Failure Knowledge  

and Barriers to Adherence 

Scale 

Duke Activity Status Index  

Scale 

Multidimensional Scale 

of Perceived Social Support 

New York Heart  

Association (NYHA) 

Charlson Comorbidity Index 

Score. 

Inklusionskriterierna för 

deltagarna i studien var: 

diagnostiserad hjärtsvikt, 

kunde läsa, engelsktalande, 

frånvaro av psykisk 

diagnos eller kognitiva 

problem. 

n=122, deltagarna var 

mellan 24 och 85 år med 

en medelålder 60 år. 

Beskrivande 

data standard 

avvikelser 

Chi två test 

Mann- 

Whitney U-test 

 

Resultaten från denna studie ger en inblick i 

egenvårdsbeteenden hos patienter med 

hjärtsvikt. Studien kunde påvisa att många 

patienter inte helt ägnade sig åt egenvård 

såsom daglig vikt, låg natriumdiet, 

regelbunden fysisk aktivitet, att sträva efter att 

bibehålla nuvarande vikt och att årligen ta 

influensavaccination. Egenvården förbättrades 

hos deltagare som hade bättre självförtroende 

för egenvård och bättre upplevd kontroll över 

sin hjärtsvikt genom att de hade kunskap som 

gjorde att de kunde hantera sina symtom. 

Studien kunde även påvisa att olika faktorer 

påverkar män och kvinnors 

egenvårdsbeteenden. Egenvårdshantering och 

egenvårdsunderhåll var viktiga faktorer som 

ledde till förbättrat egenvårdsbeteende.  

Hög pga att 

studien har 

påvisat att 

åldern har 

ingen 

betydelse för 

egenvården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:7 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Hoekstra, 

Lesman- 

Leegte, 

Van der 

Wal, 

Luttik, 

Jaarsma, 

2010 

 

Holland 

Att beskriva 

hur patienter 

och 

sjuksköterskor 

upplever 

hjärtsvikts 

program. 

Kvantitativ 

RCT 

Enkät 

Deltagarna delades in i basic support grupp som 

fick utbildning och rådgivning om hjärtsvikt 

enligt riktlinjer, 4 läkarbesök, 8 besök hos 

hjärtsviktssköterska under 18 månader, den första 

månaden telefonkontakt med hjärtsviktssköterska 

samt telefonkontakt dagtid om något speciellt. 

Intensive support gruppen fick utöver dessa 

nämnda även varje månad besöka 

hjärtsviktsköterska, under första månaden 

telefonkontakt varje vecka, tillgänglighet till 

hjärtsviktssköterska 24 timmar om dygnet, 2 

hembesök samt rådgivning från andra 

yrkeskategorier. Sjuksköterskor som hade haft 

kontakt med patienterna i båda grupperna fick 

avsluta med ett egenvårds frågeformulär. 

Inklusionskriterierna för 

deltagarna i studien var: 

diagnostiserad hjärtsvikt 

med symtom. n=141 i 

bas gruppen 

n=153 i intensiv gruppen 

och n=32 sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Medelåldern 

var 68 år. 

Statistisk 

analys 

Beskrivande 

statistik 

Nästan alla mål uppnåddes hos 

deltagarna oberoende av det stöd 

de fått. 98% av patienterna var 

nöjda med distriktssköterskans 

hembesök. Distriktssköterskor 

rapporterade att de uppnått 

behandling och utbildningsmål 

mer med deltagare i 

intensivgrupper 87% jämfört med 

76% i den grundläggande 

stödgruppen. Behandling och mål 

uppnåddes oftare hos 

patienter med högre NYHA 

funktionsklass som fått intensivt 

stöd. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:8 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Jurgens, 

Lee, 

Reitano, 

Riegel, 

2013 

 

USA 

Att genom 

utbildnings 

program vid 

hjärtsvikt se 

effekten av 

patienternas 

förmåga att  

känna igen och 

reagera på 

förändringar i 

sina 

symtom. 

Kvantitativ 

RCT, Enkät, hembesök. 

En symtom tränings 

intervention vid hjärtsvikt, 

jämfördes med sedvanlig vård 

till sjukhusvård eller dödsfall. 

Interventions 

gruppen fick en egenvårds 

häfte, vikt skala samt 

ytterligare fyra 

utbildningstillfällen om hur de 

ska känna igen och handla vid 

symtom. Kontrollgruppen fick 

vanlig vård. 

Individuella symtom profiler 

bestämdes med hjälp av Heart 

Failure Somatic Perception 

Scale & Self Care of Heart 

Failure Index (SHFI) 

Europeiska beteendeskalan för 

egenvård vid hjärtsvikt. 

Inklusionskriterier för 

deltagare i studien var: 

diagnostiserad hjärtsvikt, 

engelsktalande, bodde 

hemma, hade eget 

beslutsfattande och hade 

tillgång till telefon. 

n= 99 deltagare deltog i 

studien. Av dessa ingick 

n=48 i interventions 

gruppen och n=51 i kontroll 

gruppen. 

Medelåldern var 67,7 år. 

Beskrivande 

statistik 

Chi-square 

test and 

student´s t-

test 

Kaplan-Meier 

analys 

Cronbach´s 

alpha 

Vid studiens början vägde sig 50% av 

deltagarna dagligen, men efter 90 dagar ökade 

daglig viktkontroll hos interventionsgruppen 

upp till 93%  jämfört med kontrollgruppens 

77%. Interventionsgruppen hade signifikant 

förbättrad egenvårdsbeteende, 

egenvårdshantering och egenvårdsunderhåll vid 

uppföljningen jämfört med kontrollgruppen. 

Absoluta och relativa förbättringar av 

egenvårdshanteringen var högre i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen som fick sedvanlig vård, men 

skillnaden var inte statistisk signifikant. 

 

Hög 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:9 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Kommuri, 

Johnson, 

Koelling, 

2012 

 

USA 

 

Att undersöka 

förändringar i 

egenskaper på 

kunskap av 

hjärtsvikt före 

och efter 

utbildning. 

Kvantitativ 

RCT 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. 

Kontrollgruppen fick standard 

information 

Interventionsgruppen fick 

standard information och 1 h 

utbildning med sjuksköterska 

som innehöll grundläggande 

principer för hjärtsvikt och 

information om egenvård. Fick 

också riktlinjerna skrivna på ett 

förståeligt sätt. 

Både kontrollgruppen och 

interventionsgruppen fick svara 

på en enkät före och tre månader 

efter utbildningen. 

Heart Failure Knowledge 

Questionnaire (HFKQ) 

Enkät om egenvårdsmetoder vid 

inskrivning, efter 30, 90 och 180 

dagar efter utskrivning 

Inklusionskriterierna för 

deltagarna i studien var 

diagnosen hjärtsvikt utifrån 

International Classification 

of Diseases (ICD9-CM) och 

Ejektionsfraktion <40% 

Kontroll 

gruppen= n114 

Interventions 

gruppen= n113. Medelåldern 

67 år. 

Mann-

Whitney U 

test 

Logisk 

regressions 

analys 

Multivariabel 

regrssion 

P-värde <0,05 

Deltagarna som rapporterade följsamhet 

till rekommendationer för vikt, diet och 

vätskerestriktion och som hade en god 

egenvårdshantering visade en signifikant 

högre livskvalitet. Deltagare som följde 

dessa egenvårdsåtgärder var mer benägna 

att öka sin livskvalitet vid tre månader. De 

visade även en signifikant förbättring i 

deras kunskap om hjärtsvikt. Men det 

fanns inga signifikanta förändringar i 

kunskap om kost och natrium. Deltagare 

som haft hjärtsvikt i mindre än tre månader 

och fått utbildning av distriktssköterska 

hade bättre förutsättningar för att uppnå 

goda kunskaper än de som haft hjärtsvikt 

under en längre tid. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:10 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Lee, 

Lennie, 

Warden, 

Jacobs- 

Lawson, 

Moser, 

2013 

 

USA 

Var att se effekten av 

en omfattande daglig 

symtomdagbok 

intervention på 

överlevnad och 

livskvalitet (HRQOL) 

hos patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

RCT 

Intervjuer 

Interventionsgruppen fick en 

symtomdagbok med egenvårds 

utbildning och rådgivning med 

fem uppföljningssamtal under 

3 månader. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig uppföljning. 

Hälsorelaterad livskvalitet 

mättes med Minnesota Living 

With Heart Failure 

Questonnaire (MLHFQ) 

Self-Care of Heart Failure 

Index 

Charlson Comorbidity Index 

New York Heart Association 

(NYHA) 

Inklusionskriterierna för 

deltagarna i studien var: 

diagnostiserad hjärtsvikt, 

kunde läsa och talade engelska 

och bodde inom 2 timmars 

köravstånd från studieplatsen. 

n=23 deltagare i interventions 

gruppen och n= 21 deltagare i 

kontrollgruppen. Medelåldern 

60 år. 

t-test 

Mann-

Whitney 

U test 

Fisher 

exact 

test 

 

Symtomdagboken hjälpte patienterna att 

fokusera på sina kroppsliga förändringar 

och upptäcka tidiga symtom på försämring 

av sin hjärtsvikt. Dessutom ökade 

livskvaliteten över tid (P<0.0001). 

Interventionsgruppen hade genom 

interventionsprogrammet minskat 

symtomförsämring och 

sjukhusinläggningar. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:11 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Lehnbom, 

Bergkvist, 

Gränsbo, 

2009 

 

Sverige 

Att undersöka 

orsaken till 

försämring vid 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

Tvärsnitts pilotstudie 

Medication Assessment Tool 

(MAT) en 

 intervjuguide för att bedöma 

patienters efterlevnad, förståelse 

och nuvarande 

 behandling. 

The 

 Morisky Medication Adherence 

Scale MMAS (4-item) 

The 

 European Heart Failure Self-care 

Behaviour Scale (EHFScBS). 

Interventionen 

 i denna studie var att bedöma 

patienternas pågående 

medicinering, att 

 identifiera “möjlig bristande 

följsamhet”, patientens 

egenvårdsförmåga, 

 suboptimal behandling enligt 

riktlinjer samt att genomföra en 

undersökning 

för att kvantifiera grupperna. 

En bedömning av 

patientjournaler 

gjordes 

 för att bedöma 

lämpliga deltagare. 

Inklusions 

kriterierna för 

deltagarna i studien 

 var: diagnostiserad 

hjärtsvikt, NYHA II-

IV, symtom 

försämring.n=47 

patienter deltog i 

 studien. 

Medelåldern 

 var 81 år. 

Statistisk analys 

Beskrivande statistik 

Chi-square test or 

Fischer´s exact 

Signifikant 

 5% nivå 

De flesta deltagarna hade glömt att ta sin 

middagsmedicin eller kvällsdos och 

betraktade dem inte lika viktiga som 

morgondosen. 50% var 

underbehandlade. 50% av patienterna 

var medvetna om vätskerestriktion 1,5-2 

liter, men några patienter berättade att 

de uppmuntrats av vårdgivare att dricka 

så mycket de kunde eftersom de stod på 

diuretika och annars skulle bli 

dehydrerad.  

Medel 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:12 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

McInnes, 

2013 

 

England 

Att fastställa 

relationen mellan 

sjukdomen, tron på 

behandlingen och 

egenvårdsbeteenden 

hos patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

Tvärsnitts studie 

Intervjuer och enkäter. 

Interventionen 

 var mäta patienters kunskap om 

medicinering, följsamhet och 

effekten av 

 läkemedelsbehandlingen socialt 

och livskvalitet. 

Revised 

 Illness Perception Questonnaire 

(IPQ-R) 

Beliefs 

 about Medicines Questonnaire 

(BMQ) 

Looking 

 After Yourself with Heart Failure 

Questonnaire (LAYHFQ) 

New York Heart Association 

Functional Classification (NYHA) 

Inklusionskriterierna 

för deltagarna i studien 

var: diagnostiserad 

hjärtsvikt med EF 

<35%, som 

kunde läsa, skriva och 

var engelsktalande. n= 

169 patienter deltog i 

studien. 

Medelåldern var 70,89 

år. 

Cronbach´s 

 alpha 

P-värde 

 <0.05 

t-test 

Pearson´s 

correlation 

co-efficients 

(r) 

Deltagarna hanterade symtomen vid hjärtsvikt 

och de sociala och känslomässiga effekterna 

av sjukdomen genom att vila när det 

behövdes. För att upprätthålla en positiv syn 

försökte de upprätthålla det sociala nätverket. 

De ansåg att medicineringen var nödvändig 

och de hade den kunskap de behövde. 

Egenvården hanterades utifrån kunskap, tro 

och relation till sin sjukdom och behandling. 

Deltagarna beskrev ett beroende till 

vårdpersonalen vid egenvårdshanteringen. 

 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:13 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Otsu, 

Moriyama, 

2012 

 

Japan 

Att 

utvärdera 

effekten av 

pedagogisk 

hjärtsvikts 

program. 

Kvantitativ 

RCT 

Intervjuer, Enkäter. 

Hjärtsviktsprogrammet 

utvärderades efter 

3,6,12, 24 månader för att se om 

förbättring skett gällande 

självförvaltning 

och förhindra försämring hos 

öppenvårdspatienter med 

hjärtsvikt. 

Deltagarna valdes ut från 

patienter som gick för 

uppföljningsbesök i en hjärtsvikts 

mottagning. 

Interventionsgruppen fick ett 

brev om olika åtgärder vid 

hjärtsvikt, individuell utbildning, 

flera utbildningstillfällen samt en 

kalender för viktkontroll och 

läkemedelskontroll. 

Kontrollgruppen fick 

standardiserad behandling och 

vård. 

MacNew-QOL 

frågeformulär 

Inklusionskriterierna 

för deltagarna i studien var: NYHA 

II OCH III, fysiska och kognitiva 

förmågor. n=47 deltagare ingick i 

interventionsgruppen och n=47 

deltagare i 

 kontrollgruppen. Medelåldern var 

74,0 år. Under andra 

uppföljningsperiod 

13-24 månader, deltog n=41 

deltagare i interventionsgruppen 

medan 80% i 

kontrollgruppen hade hoppat av 

och därför avlägsnades från 

analysen. 

Variationsanalys 

Chi-square 

 test 

Signifikant 5 % 

Resultatet i studien påvisade att 

antal sjukhusbesök på grund av 

försämring minskade 

signifikant i 

interventionsgruppen samt att 

de fick en bättre följsamhet till 

natriumfattig kost och 

medicinering. De hade blivit 

mer aktiva och symtomet 

dyspné hade förbättrats 

signifikant eftersom de hade 

skött egenvårdsunderhållet 

hemma på ett korrekt sätt. 

Medel pga 

högt bortfall 

ur kontroll 

gruppen 

vid 24 

månaders 

uppföljning 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:14 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Piepoli, 

Villani, 

Aschieri, 

Bennati, 

Groppi, 

Pisati, 

Rosi, 

Capucci, 

2006 

 

Italien 

Att skapa en 

interventionspla

n för att 

stärka egenvård 

hos patienter 

med hjärtsvikt i 

hemmet 

och förhindra 

symtom 

försämring. 

Kvantitativ 

Prospektiv kvantitativ studie, 

där 

resultatet jämfördes 12 månader 

före och 12 månader efter 

studien och där 

patienter med hjärtsvikt hade 

kontinuerlig uppföljning med 

distriktssköterska via 

telefonkontakt och hembesök. 

Ett strukturerat frågeformulär 

användes. Patienten fick 

broschyr samt tydliga 

kontaktuppgifter och 

kontinuerlig patientutbildning 

erhölls. Kontrollgrupp 

fanns ej utan studien jämfördes 

med resultatet 12 månader före 

och 12 månader efter. 

Inklusionskriterier för 

deltagarna i studien var 

diagnostiserad hjärtsvikt 

med symtom samt 

objektiva tecken på nedsatt 

EF. 

n=509 patienter fullföljde 

12 månaders uppföljning. 

Medelåldern var 77,7 år. 

Statistisk analys 

Beskrivande 

statistik. 

P-värde 

 på 0,05 eller 

mindre 

Deltagare som hade haft kontinuerlig 

uppföljning med distriktssköterska 

fick en bättre rekommenderad 

läkemedelsbehandling. Betablockad 

dosen ökade från 19% i början av 

studien till 40% vid studiens slut. 

Genom patientutbildningen hade 

sjukhusvård minskad med 57%. 

Dessutom hade 64% av deltagarna 

förbättrats i sin NYHA funktionsklass 

och 70% förbättrades på symtomen 

trötthet och andnöd. De positiva 

effekterna av egenvårdsunderhåll var 

mer tydligt hos de med svårare 

hjärtsvikt. 

Hög 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:15 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 
 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Riegel, 

Dickson, 

Topaz, 

2013 

 

USA 

Att undersöka 

processen som 

används av 

vuxna med 

kronisk 

hjärtsvikt att 

fatta beslut om 

symtom. 

Kvalitativ 

En kvalitativ sekundär 

analys av fyra andra studier. 

Den fullständiga analysen 

hålls från kvalitativ data om 

120 vuxna över 18 år.  En 

kvalitativ deskriptiv metod 

användes för att se vad som 

påverkar vuxna personer 

med hjärtsvikt vid deras 

beslut. 

Inklusionskriterierna för deltagarna i 

studien var: symtomatisk hjärtsvikt i 

minst 3 månader, förmågan att tala 

och läsa engelska, ingen neurologisk 

händelse eller kognitiv svikt. En 

delmängd av n=36 deltagare från de 

kvalitativa intervjuerna valdes ut för 

en ny analys. Ålder på deltagarna var 

mellan 40-98 år. 36% var 65 år och 

äldre. 

Innehållsanalys Deltagarna planerade vad som skulle 

hända baserat på egenvårdshanteringen 

och vad som skulle göras om 

egenvårdsunderhållet inte gick som 

förväntat och vad de skulle tänka på till 

nästa gång. Det avslöjandes tre viktiga 

faktorer som påverkade 

beslutsprocessen i egenvården. Dessa 

innefattade erfarenhet, beslut och 

genomförande.  

Medel 

pga att 

36% var 

65 år och 

äldre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 7:16 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod/Design 

Intervention 
 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten- 

skaplig 

Kvalitet 

Shao, 

Chang, 

Edwars, 

Shyu & 

Chen, 

2013 

 

Taiwan 

Att genom 

egenvårds 

program se 

vilken 

effekten blir 

hos 

äldre personer 

med hjärtsvikt 

på deras salt 

och vätske- 

kontroll. 

Kvantitativ 

RCT studie 

Interventionsgruppen fick vanlig 

vård, 

ett hembesök och fyra 

telefonsamtal. Kontrollgruppen 

fick vanlig vård, tre 

telefonsamtal men ingenting som 

innehöll egenvård. 

Self-efficacy 

for salt and fluid control 

(SeSFC) Scale 

The 

European Heart Failure Self-

Care Behavior Scale (EHFScB) 

Heart 

Failure Symtom Distress Scale 

(HFSD) 

Heart 

Failure Self management 

behaviour scale (HFSmB) 

Inklusionskriterier för deltagarna i 

studien var, 65 år och äldre 

diagnostiserad hjärtsvikt. Ingick i 

en NYHA funktionsklass, 

utskriven från en 

kardiologavdelning, talade 

kinesiska 

eller taiwanesiska. 

n=352 deltagare n=188 uppfyllde 

ej 

inklusionskriterierna. n=56 

avböjde. n=108 inkluderades i 

studien. n=54 i 

interventionsgruppen.7 fullföljde 

ej n=47 deltog i studien.  n=54 i 

kontrollgruppen. 

8 fullföljde ej n=46 som fullföljde 

studien. 

Sammanlagt n=93 deltog. 

Statisk analys 

Standard 

Avvikelse, 

P-värde <0,05 

Effekten av egenvårdsprogrammet 

stärkte patienten i egenvården. 

Hjärtsviktsrelaterade 

symtom minskade genomgående i 

interventionsgruppen under den 12 

veckor långa studieperioden. 

Deltagarna i 

interventionsprogrammet hade 

signifikant bättre egenvård gällande 

salt och vätskekontroll P<0.001, 

egenvårdsbeteendet och 

deras hjärtsviktsrelaterade symtom 

var signifikant lägre i 

interventionsgruppen 

P<0.001 än hos deltagarna i 

kontrollgruppen. Effekten av 

egenvården var 

bättre ju längre tiden gick.  

Hög 

 


