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ABSTRAKT 

Bakgrund: Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte längre förmår att försörja kroppens vävnader 

med adekvat mängd syre. Hjärtsvikt kräver en livsstilsförändring och sjuksköterskan spelar 

en viktig roll i att undervisa patienterna och deras anhöriga om dessa förändringar.  

Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder för att förbättra hälsa och livskvalité hos patienter 

äldre än 55 år med hjärtsvikt. 

Metod: En litteraturöversikt tillämpades. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl 

och Pubmed där fritextord relevanta för syftet användes i sökningarna. En granskning ge-

nomfördes vilket till sist resulterade i 19 vetenskapliga artiklar av medel till hög kvalitet.     

Resultat: Artiklarnas resultat mynnade ut i 3 huvudteman som visade sig ha positiva effek-

ter på livskvalité och hälsa. Dessa var patientundervisning och egenvård, fysisk aktivitet och livs-

kvalitet samt socialt stöd.    

Diskussion: Genom egenvårdutbildningarna gavs patienterna socialt stöd i form av utbildning och 

uppföljning. Fysisk aktivitet är en omvårdnadsåtgärd som kan implementeras i egenvårdsutbild-

ningen. Dessa 3 omvårdnadsåtgärder kan således kopplas samman till en helhet. 

Konklusion: Patientundervisning om egenvård, fysisk träning och socialt stöd är omvård-

nadsåtgärder av betydelse, som går att applicera i den dagliga vården av patienter med 

hjärtsvikt. Det är av yttersta vikt att sjuksköterskor som vårdar patienter med hjärtsvikt 

måste få ta del av och lära sig dessa omvårdnadsåtgärder.  

Nyckelord: Hjärtsvikt, intervention, litteraturöversikt, livskvalitet, omvårdnadsåtgärder, sjukskö-

terska   
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INTRODUKTION 

Uppskattningsvis har 2 % av befolkningen hjärtsvikt och ungefär 10 % av de drabbade är över 80 år. 

(Socialstyrelsen [SoS], 2015b). Enligt KPP-databasen (Kostnad per patient) 2012, hade hjärtsviktspati-

enter 22 500 vårdtillfällen. Sjukdomen är kronisk och drabbar både män och kvinnor i samma ut-

sträckning och personerna som drabbas behöver en livslång medicinsk behandling. Den genomsnitt-

liga kostnaden per vårdtillfälle för personer med hjärtsvikt var 48 700 kronor för männen och 46 400 

kronor för kvinnorna (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2014). Under vår praktik har vi ofta 

stött på patienter med hjärtsvikt. För att som sjuksköterskor kunna hjälpa patienterna ville vi samman-

ställa den senaste forskningen kring omvårdnadsåtgärder för patienter med hjärtsvikt, i syfte att för-

bättra deras hälsa och livskvalité.    

BAKGRUND 

Kronisk sjukdom och hjärtsvikt 

Kronisk sjukdom påverkar hela människan och kan bero på många olika orsaker, ge olika 

symptom och prognoserna varierar. En kronisk sjukdom är livslång. Den kroniska sjukdo-

men kan påverka många olika delar hos varje individ, såsom ekonomi, socialt liv och fritids-

sysselsättning (Audulv, 2011). Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom och kan definieras som att 

hjärtat på grund av avvikelser inte förmår att försörja kroppens vävnader med adekvat syre-

mängd (McMurray et al., 2012). 

I det friska hjärtat pumpar höger kammare blod ut till lungorna för syresättning. Den vänstra kamma-

ren pumpar ut det syresatta blodet ut till resten av kroppen. Vid systolisk dysfunktion som karaktärise-

rar hjärtsvikt klarar inte den vänstra kammaren av att pumpa ut tillräcklig mängd blod. Detta beror oft-

ast på att hjärtat har en invärtes skada som kan ha uppstått på grund av syrebrist i hjärtmuskulaturen 

(ischemisk hjärtsjukdom), förhöjt blodtryck, arytmier, klaffsjukdomar och myokardit.  Hjärtsvikt ka-

raktäriseras också av att hjärtats återfyllnadsfas inte fungerar som den ska. I ett normalt hjärta relaxe-

ras hjärtmuskulaturen vilket leder till att hjärtat kan vidgas och återfyllas med blod. Vid så kallad dia-

stolisk dysfunktion blir hjärtats kammare stelare vilket medför att hjärtat inte kan fyllas optimalt och 

en mindre mängd blod kan således pumpas ut från hjärtat (Bostock, 2011). Hjärtsvikt ger många 

symptom där andfåddhet är vanligast följt av trötthet. Dessa symptom visar sig oavsett hjärtsviktens 

svårighetsgrad. Även ödem är ett vanligt symptom (Marti, Gerorgiopoulou & Kalogeropoulos, 2014).  

Andra symptom är aptitlöshet, ortopné (ökad andnöd när man ligger ner), illamående, förvirring och 

försämrat minne, hosta, hjärtklappning, paroxysmal (nattlig andnöd) och cyanos (Bostock, 2011). 
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Många symptom är förknippade med natrium och vätskeretention som effektivast kan be-

handlas med diuretika (vätskedrivande läkemedel) (McMurray et al., 2012)  

Hjärtsvikt delas in i fyra svårighetsgrader enligt NYHA (New York Heart Association): NYHA I: 

Hjärtsjukdom utan symtom. NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid fysisk 

aktivitet av mer än måttlig grad. NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt 

till måttlig fysisk aktivitet. NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila eller mi-

nimal ansträngning. Patienten är ofta bunden till säng eller stol (SoS, 2015b).  

Sjuksköterskans roll vid hjärtsvikt 

När det gäller sjuksköterskans roll i att vårda patienter med hjärtsvikt så har hon som arbets-

uppgift att tidigt upptäcka försämringar av sjukdomen, att informera patienterna om sjukdo-

men och om de behandlingar som finns att tillgå (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011, s. 

225). Hjärtsvikt kräver en livsstilsförändring och sjuksköterskan en viktig funktion i att un-

dervisa patienterna och deras anhöriga om dessa förändringar. Symptom, viktkontroller, 

diet, motion och mediciner är sådant som sjuksköterskan skall informera om (Washburn & 

Hornberger, 2008). Vid hjärtsvikt är det som sjuksköterska också viktigt att observera cirku-

lation, ödembildning och andning (McMurray et al., 2012). Utöver ovanstående omvårdnads-

åtgärder ingår det i rollen som sjuksköterska, att följa Patientlag (SFS, 2014:821), kap. 1, 6 och 

7 § där målet med hälso- och sjukvård är att ge vård på lika villkor för hela befolkningen 

samt att patienten ska få sjukvård av god kvalitet som står i överensstämmelse med veten-

skap och beprövad erfarenhet. 

 

Omvårdnadsåtgärder  

Patientundervisning är en viktig del i omvårdnaden för att patienterna lättare ska kunna anpassa sig till 

sin sjukdom och för att kunna tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper för att kunna utföra och påverka 

sin egenvård. Vid hjärtsvikt är egenvård en viktig del i omvårdnaden (Strömberg, 2005, s 207, 221). 

Egenvård innebär att en person kan genomföra hälso- och sjukvårdsåtgärder själv eller med hjälp av 

någon annan, när någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att det är genomförbart (SoS, 2015a). 

Egenvården delas enligt Riegels modell in i 5 steg. I steg 1 belyses vikten av viljan till symtomkon-

troll, att monitorera symtom och att följa givna behandlingar. Steg 2 innebär att känna igen symptom 

och i steg 3 involveras att kunna skilja betydelsefulla symtom och mindre betydelsefulla symtom åt, 

för att snabbt sätta in åtgärder för att förbättra dessa. I steg 4 behandlas betydelsefulla symptom genom 

åtgärder framtagna för varje enskilt fall. I det sista steget, steg 5, utvärderas åtgärdernas effekt genom 
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att undersöka om symtomen förbättrats (Riegel, Carlson, Moser, Sebern, Hicks & Roland, 2004).  Det 

går också att läsa i Patientlag (SFS, 2014:821), kap 5, 1 och 2 § att i samråd med patienten utforma 

dennes hälso- och sjukvård så långt som möjligt samt att enligt patientens önskemål och individuella 

förutsättningar låta patienten medverka och låta han eller hon utföra viss vård och/eller behandlingsåt-

gärder själv. 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

I allmän omvårdnad menar Virginia Hendersson (1991, s. 24-55) att det finns ett antal grund-

läggande åtgärder. Hon menar att patienten ska få hjälp med dygnets alla behov. Fysiska 

som sociala. Några av dessa åtgärder är att hjälpa patienten att andas, äta och dricka. Att 

upprätthålla adekvat kroppsställning och hjälpa patienten till vila och sömn. Hon belyser 

också vikten av att undvika faror för patienten själv och för att patienten inte utsätter andra 

för fara. Främjandet av sociala kontakter och hjälpa till så att patienterna kan utöva sina re-

ligioner är andra viktiga delar som tas upp. Vidare beskriver hon vikten av att hjälpa patien-

terna att komma till sysselsättning, samt att hjälpa patienten att lära för att främja hälsa och 

utveckling. Henderson belyser att råd och föreskrifter skall anpassas efter varje patients en-

skilda behov och att det är av stor vikt att patienterna själva är med och planerar sin vård.       

 

Livskvalitet och hälsa. 

Livskvalitet handlar om hur individen uppfattar sin livssituation utifrån dennes mål, för-

väntningar, värderingar och intressen och sätter det i relation till rådande kultur och normer 

(The WHOQOL Group, 1995). Hälsa definieras enligt World Health Organization [WHO] 

(1948) utifrån ett holistiskt synsätt som innebär att det omfattar flera dimensioner och 

aspekter. De menar att hälsa inte är enbart frånvaro av sjukdom utan att det också innehåller 

ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Enligt WHO är hälsa 

en rättighet för alla människor oavsett tillhörighet, religion eller politiska åsikter (WHO, 

1948). Hälsa har en viktig betydelse för livskvalitet, dock omfattas andra delar av tillvaron 

som till exempel familj och umgänge, fritid, ekonomi, utbildning, boende och arbete (SBU, 

2012). Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) handlar om hälsotillstånd som påverkar olika 

aspekter av livskvalitén (ibid.). Bilbao, Escobar, Garcia-Perez, Navarro & Quirós (2016) be-

skriver vikten av att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt eftersom 
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det återspeglar hur sjukdomen påverkar deras dagliga liv (ibid). Minnesota Living With He-

art Failure Questionnarie är ett frågeformulär som används frekvent för utvärdera livskvali-

tet hos patienter med hjärtsvikt. Frågeformuläret används för att beskriva förhållanden mel-

lan vald behandlingsmetod och hur det sedan påverkar livskvalitet utifrån fysiska, emotion-

ella, sociala och mentala dimensioner (University of Minnesota. u.å.). 

PROBLEMFORMULERING 
Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning SKL (2014). Därför är det viktigt att 

som sjuksköterska hålla sig uppdaterad i vilka omvårdnadsåtgärder som är att föredra, vilka som är 

mest effektiva och att ta del av den senaste forskningen för att eventuellt hitta nya omvårdnadsåtgärder 

för patienter med hjärtsvikt. Detta i syfte att förbättra deras hälsa och livskvalité. 

SYFTE 

Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder för att förbättra hälsa och livskvalité hos patienter 

äldre än 55 år med hjärtsvikt. 

METOD 

Design 

För att kunna uppfylla syftet med studien har en litteraturöversikt tillämpats. Enligt Friberg 

(2012, s 133-135) innebär en litteraturöversikt att forskning inom ett specifikt forskningsom-

råde analyseras och sammanställs för att ge en bättre överblickbarhet av det specifika områ-

det. I en litteraturöversikt kan både kvantitativa samt kvalitativa studier ingå. 

Datainsamling och urval 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl och Pubmed. Använda fritextord som 

ansågs vara informationsbärande och relevanta för syftet var heart failure, intervention, 

nurse, well-being, quality of life och treatment. Sökorden kombinerades tillsammans på olika 

sätt med avgränsningar för att precisera sökningarna ytterligare, se tabell 1. Inklusionskrite-

rierna i denna studie var att artiklarna skulle beskriva omvårdnadsåtgärder, deltagarna 

skulle ha en medelålder över 55 år, vara skrivna på engelska och publicerade efter 2010 samt 

vara peer reviewed. Reviewartiklar, artiklar med låg kvalité samt artiklar som inte var rele-

vanta för syftet exkluderades. Till en början gjordes en bred sökning för att få en uppfattning 
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om forskningen kring valt ämne. Därefter lades sökorden samt avgränsningar till i sök-

ningen. Urvalet av artiklarna genomfördes stegvis, där det första steget var att välja ut lämp-

liga artiklar utifrån titeln. I det andra steget lästes abstraktet och i det tredje steget lästes hela 

artiklarna. I det sista steget tillämpades Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvantitativ metod. Poängsystemet i mallen bestämde vilken grad artiklarna fick, högsta möj-

liga poäng var 47. Vid 60-69% av maxpoängen bedömdes artiklarna vara av grad III, som 

motsvarade låg kvalité, vid 70-79% av maxpoängen bedömdes artiklarna vara av grad II, 

som motsvarade medel kvalité, vid 80-100% av maxpoängen bedömdes artiklarna vara av 

grad I, som motsvarade hög kvalité. Artiklar som var relevanta för syftet samt uppnådde 

grad II eller grad I efter granskning, inkluderades i studien. I granskningens slutskede sam-

manställdes artiklarna som valdes ut i en översiktstabell, där författare, titel, land/år, de-

sign/metod, deltagare, huvudresultat samt kvalitén av artiklarna ingick, se bilaga 1.  

 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Num

mer 

Databas/ 

Datum 

 

 

Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Antal valda 

efter läst titel 

samt tillgäng-

liga 

Antal 

valda ef-

ter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst ar-

tikel 

Antal inklude-

rade efter rele-

vans -bedöm-

ning och kva-

litets-gransk-

ning 

#1 Pubmed 

2015-12-27  

Heart failure 
 

 

193928 

 

0 0 0 0 

#2 Pubmed 

2015-12-27  

Heart failure AND 

quality of life 

 6947 

 

0 0 0 0 

#3 Pubmed 

2015-12-27  

Heart failure AND 

nurse 

 1900 

 

0 0 0 0 
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#4 Pubmed 

2015-12-27 

Heart failure AND 

quality of life AND 

treatment 

5 years, 

Middle 

Aged + 

Aged 45+ 

918 64 29 14 13 

#5 Cinahl 

2015-12-27 

Heart failure And 

nurse And intervention 

5 years, 

65+ years 

98 20 7 2 2 

#6 Pubmed 

2015-12-27 

Heart failure And 

nurse And intervention 

5 years, 

Middle 

Aged + 

Aged 45+ 

63 22 10 4 4 

 n= 

203854 

n=106 n=46 n=20 n=19 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Etiskt godkända artiklar användes vilket kontrollerades i första hand genom att de fått god-

kännande från en etisk kommitté. Artiklarna granskades så opartiskt och objektivt som möj-

ligt. Polit och Beck (2012, s.172) menar att det är viktigt att artiklarna är granskade av en etisk 

kommitté.  

Analys 

Analysen av de utvalda artiklarna genomfördes utifrån Friberg (2012, s 140-142). Artiklarna 

lästes igenom ett antal gånger för att få en helhetsbild av textinnehållet. Därefter valdes text 

och stycken ut från resultaten som var relevanta för syftet och sammanställdes i ett samlat 

dokument. Därefter granskades materialet för att hitta eventuella likheter och skillnader, 

samt bearbetades genom att sätta samman liknande resultatdelar. Eftersom de flesta artiklar 

som inkluderades i denna studie var interventionsstudier sorterades de i första hand efter 

likheter i interventionerna.   
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RESULTAT  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa omvårdnadsåtgärder för att förbättra hälsa 

och livskvalité hos äldre patienter över 55 år med hjärtsvikt. Efter att ha analyserat 19 veten-

skapliga artiklar med medel till god kvalitet framkom 3 huvudteman, se tabell 2. Patienterna 

i studierna hade en medelålder från 58-74 år där de flesta hade en NYHA-klass mellan 2-3.  

           

         Tabell 2. Översikt av artiklar i resultatet 

Huvudteman Design Antal artiklar Antal artik-

lar/Land 

Patientundervisning och 

egenvård 

RCT:  

Mixad metod: 

Prospektiv interventionsstudie: 

7 

1 

1 

2 Kina 

1 Spanien 

2 Sverige 

2 Taiwan 

1 Tjeckien 

2 USA 

Fysisk aktivitet och livs-

kvalitet 

RCT: 

Icke randomiserad prospektiv 

kontrollerad  studie: 

7 

 

1 

1 Australien 

2 Grekland 

1 Holland  

1 Sverige 

1 USA/Italien 

1 USA 

Socialt stöd Korrelationsstudie:  

Tvärsnittsstudie: 

1 

1 

1 Sverige, 

1 USA. 

 

Patientundervisning och egenvård  

För att minska dödligheten och att öka förmågan till att utföra egenvård hos patienter med 

hjärtsvikt, har man i Hong Kong utfört en interventionsstudie i syfte att undersöka hur över-

gången från sjukhus till hemmet kan förbättras. Interventionen innefattade utskrivningssam-

tal, hembesök samt intensiv telefonkontakt. Utskrivningssamtalet innehöll en bedömning av 

sjukdomstillståndet, kulturella föreställningar, egenvårdsmetoder och patienternas eventu-

ella oro inför utskrivningen. Två veckor efter utskrivning fick patienterna ett hembesök där 
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en medicinsk undersökning och en psykosocial bedömning genomfördes. Även en bedöm-

ning om förmågan att genomföra egenvårdsinsatser i hemmet gjordes. Telefonuppföljningen 

innehöll övervakning av symptomens svårighetsgrad och egenvårdsrådgivning. Intervent-

ionen medförde minskad dödlighet och ett minskat antal återinläggningar till sjukhus. Pati-

enterna visade även förbättringar i livskvalité, egenvårdskunskap och förmågan att utföra 

egenvård. Dödligheten och sjukhusåtertagandet ökade dock med tiden till liknande nivåer 

som kontrollgruppen (Yu et al., 2015).  

En annan sjuksköterskeledd egenvårdsutbildning visade sig ha goda effekter på patienternas egen-

vårdsbeteende oavsett utbildningsnivå, dock hade de med högre utbildning lättare att ta till sig utbild-

ningen. Den sjuksköterskeledda interventionen bestod av individualiserade omvårdnadsutbildningar 

med ett häfte innehållande information om allt från diet till medicinering. Patienterna fick även se en 

video om symtomkontroll och kunde när som helst kontakta en sjuksköterska vid oklarheter (Gon-

zález et al., 2014). En annan liknande studie gjord av Tung et al. (2012) visade också på för-

bättrad egenvård samt ökad livskvalité hos patienter med hjärtsvikt som ingick i intervent-

ionsgruppen. Patienterna i interventionsgruppen fick en egenvårdsbok och en egenvårdut-

bildning som utvärderades under studiens gång. Egenvårdsboken innehöll information om 

egenvård och dess fördelar, attityder till sitt sjukdomstillstånd, vikten av att vara aktiv i sin 

egenvård, strategier för att utföra sin egenvård samt information om att främja en hälsosam 

livsstil. Utbildningen bestod av symptomkontroll, bedömning av symptom samt hantering 

av symptom. Resultatet visade signifikanta skillnader i symptomkontroll (p=0.001) och livs-

kvalité, 1  månad och 2 månader (p=<0.001) efter att interventionen startade. Mätningen av 

livskvalitén baserades på psykiska, fysiska och sociala aspekter. 

Att informationshäften och egenvårdsböcker ger goda resultat visas i ytterligare en inter-

ventionsstudie gjord av Wang et al. (2014). Studien innefattade ett häfte innehållande vikt 

övervakning, identifiering av symptom och åtgärder vid viktökning. Patienterna i intervent-

ionsgruppen fick även en dagbok där de skulle föra in sin dagliga vikt. Vidare fick patien-

terna motiverande samtal via telefon. Resultatet visade att viktövervakningarna och viktkon-

trollerna ökade. Även funktionaliteten ökade samt att återinläggningarna på sjukhus mins-

kade hos interventionsgruppen.  
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En svensk studie gjord av Ross, Ohlsson, Blomberg och Gustafsson (2015) visade att när pati-

enterna fick skriva ner sina behov innan given egenvårdsutbildning, så blev utbildningen 

mer anpassad till patienternas behov, vilket underlättade deras vardag.   

I en annan studie gjord av Philipson, Ekman, Forslund, Swedberg och Schaufelberger (2013) 

undersöktes effekterna av salt och vätskerestriktioner hos patienter med hjärtsvikt. En indi-

vidualiserad kostrekommendation genomfördes i interventionsgruppen och baserades på 

patienternas kulturella, ekonomiska och sociala vanor. Uppföljning skedde under studiens 

gång och en enkät fylldes i efter studiens slut.  Resultatet visade förbättringar hos patien-

terna i interventionsgruppen gällande NYHA-klass, livskvalité och kliniska tecken på väts-

keretention. Även sjukhusinläggningarna minskade hos interventionsgruppen, jämfört med 

kontrollgruppen som endast fick allmänna rekommendationer av dietist om salt- och vätske-

intag. I en liknande studie gjord av Kommuri, Johnson, och Koelling (2011) prövades en intervention 

som innefattade sjuksköterskeledd utbildning innehållande vikten av rätt kost, betydelsen av begränsat 

vätskeintag samt effekterna av given medicinering. Resultatet visade att de patienter i interventions-

gruppen som följde given utbildning, efter 3 månader fick ökade kunskaper om salt- och vätskere-

striktioner, daglig viktövervakning samt kunskaper om att hantera sin sjukdom. 

Shao, Chang, Edwards, Shyu och Chen (2013) har i sin studie haft som syfte att undersöka 

effektiviteten av ett egenvårdsprogram för äldre patienter med hjärtsvikt, baserat på deras 

self-efficacy, det vill säga deras tro på egenförmåga att utföra givna åtgärder. Interventions-

gruppen fick genomgå ett gediget utbildningsprogram som innefattade diskussioner kring 

symptom, egenvårdsbeteenden, om relationen mellan symptom och viktkontroller, samt salt 

och vätskeintag. Resultatet visade signifikanta förbättringar hos interventionsgruppen när 

det gällde tilltron till sin egen förmåga att utföra egenvård, salt- och vätskekontroller och 

egenvårdsbeteenden (p=<0.001). Patienterna fick även mindre symptom. Detta efter 11 

veckor. Clark et al. (2015) har testat en annan intervention i syfte att öka self-efficacy hos pa-

tienter med hjärtsvikt. Patienterna i interventionsgruppen erhöll ett lättläsligt antecknings-

block med information och med plats för egna anteckningar. För att öka self-efficacy bland 

patienterna tillämpades motiverande samtal för att öka deras tilltro till sin egen förmåga. Pa-

tienterna fick hjälp att bryta ner information till lättförståeliga meningar och deras anhöriga 

uppmuntrades att delta i vården. Minnesförbättringsinsatser tillämpades där patienterna tog 
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del av boken ”Improving your memory”. Interventionen pågick under 12 månader och resul-

tatet visade på signifikanta förbättringar i livskvalité (p=0.018). Patienterna visade även för-

bättringar i funktionsstatus och i minnet . Patienternas tilltro till sin egen förmåga att sköta 

sin egenvård ökade signifikant (p=<0.001).    

Fysisk aktivitet och livskvalitet 

I en randomiserad kontrollerad klinisk studie gjord av Belardinelli, Georgiou, Cianci och 

Purcaro (2012) har 123 patienter med en snittålder på 59 år studerats under 10 års tid för att 

undersöka effekterna av fysisk aktivitet hos patienter med hjärtsvikt. Experimentgruppen 

tränade aerobics. Före studien informerades både experimentgruppen och kontrollgruppen 

om syftet med studien, vikten av följsamhet i medicineringen, vikten av en bra kost och mot-

ion samt om rökavvänjning. Kontrollgruppen blev instruerad till att motionera regelbundet 

men att inte utöva intensiv träning. Resultatet visade signifikanta förbättringar av syreupp-

tagningsförmågan (p=<0.05), att vilopulsen sjönk och att livskvalitén förbättrades signifikant 

hos experimentgruppen (p=<0.05). Även återinläggningarna till sjukhus minskade signifikant 

hos patienterna i experimentgruppen (p=<0.001). Studien påvisade att det inte innebar någon 

förhöjd risk med högintensiv träning. 

Chrysohoou et al. (2013) har i deras studie haft som syfte att utvärdera effekterna av högin-

tensiv intervallträning hos patienter med hjärtsvikt, för att se om det hade någon effekt på 

livskvalitén. Interventionsgruppen som hade en snittålder på 63 år, tränade högintensivt 45 

minuter om dagen, 3 dagar i veckan under 12 veckor. Patienterna i interventionsgruppen 

fick inga biverkningar av träningen. Resultatet visade signifikanta skillnader i uthållighet 

(p=<0.001) och livskvalitet (p=<0.003), till fördel för interventionsgruppen. Förmågan att ut-

föra dagliga sysslor förbättrades hos interventionsgruppen. Kliniska parametrar såsom ökad 

syreupptagningsförmåga förbättrades och förmågan att utföra ett 6 minuters promenadtest 

ökade. Livskvalitén hos patienter under 65 år ökade medan patienter äldre än 65 år inte vi-

sade några signifikanta skillnader i livskvalité. Chrysohoou et al. (2014) genomförde även en 

vidarestudie av ovanstående deltagare med tillägg av styrketräning i interventionen. Resul-

tatet visade att hjärtats funktion förbättrades signifikant (p=<0.05) hos patienterna som ge-

nomförde interventionen och att styrketräningen hade goda effekter på livskvalitén.  
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I en studie gjord i Sverige av Pihl, Cider, Strömberg, Fridlund och Mårtensson (2011) undersöktes ef-

fekterna av fysisk träning på den fysiska kapaciteten och den hälsorelaterade livskvalitén, hos äldre 

patienter med hjärtsvikt. Interventionsgruppen hade en snittålder på 76,2 år, fick träna aerobics och 

styrketräning under 12 månaders tid. Resultatet visade på en signifikant ökad uthållighet (p=0.013) i 

muskelfunktion och en signifikant förbättring av den generella fysiska hälsan (p=0.048) hos patien-

terna i interventionsgruppen. De visade även förbättringar i ett 6 minuters promenadtest. Patienternas 

fysiskt betingade livskvalité ökade efter 3 månader men återgick efter 6 månader till ursprungsvärdet. I 

övrigt sågs inga signifikanta förbättringar av livskvalitén. 

En annan träningsform som har visat sig ha goda effekter på livskvalitén men också funkt-

ionskapaciteten hos patienter med hjärtsvikt är Tai Chi, som har undersökts i en intervent-

ionsstudie gjord av Yeh et al. (2011). Interventionsgruppen där deltagarna hade en snittålder 

på 67 år, fick lära sig Tai Chi genom grupplektioner 2 gånger i veckan, under 12 veckors tid. 

Lektionerna var fokuserade på att släppa spänningarna i kroppen. En 5 minuters instrukt-

ionsvideo visades och patienterna blev uppmanade att träna hemma minst 3 gånger i 

veckan. Kontrollgruppen erbjöds efter 6 månader att börja med Tai Chi. Resultatet visade 

signifikanta förbättringar i den hälsorelaterade livskvalitén (p=0.02) och att funktionska-

paciteten ökade hos patienterna i interventionsgruppen. En ökad förbränning av kalorier 

sågs hos patienterna i interventionsgruppen. Ingen markant skillnad sågs i ett 6 minuters 

promenadtest eller i syreupptagningsförmågan. 3 månader efter avslutad studie fanns inte 

längre någon större skillnad i livskvalité.   

Fysisk träning har visat sig ha goda effekter på sömnkvalitén och den fysiska kapaciteten hos 

patienter med en snittålder på 61 år med hjärtsvikt. Detta framkom i en interventionsstudie 

gjord av Suna et al. (2015). Interventionen bestod av fysisk träning under övervakning. Inter-

ventionsgruppen fick träna 1 timme två gånger i veckan under 12 veckor.  

Gademan et al. (2013) har i deras studie haft som syfte att jämföra effekterna av somatosen-

sorisk stimulering och fysisk träning. En kontrollgrupp, en träningsgrupp och en stimule-

ringsgrupp studerades. Träningsgruppen deltog i 2-3 träningspass i veckan beroende på 

sjukdomstillstånd, under 2 veckors tid. Stimuleringsgruppen fick 7 sessioner TENS (elektrisk 

stimulering), 1 timme åt gången där elektroder kopplades på fötterna. Resultatet visade att 

den elektriska stimuleringen var lika effektiv som den fysiska träningen i att öka den fysiska 

kapaciteten. Förbättringar i livskvalitén sågs hos de båda grupperna. I en liknande studie 
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gjord av Soska et al. (2014) kombinerades den elektriska stimuleringen med fysisk träning för 

att undersöka effekterna. Till skillnad från den tidigare studien studerades en träningsgrupp, 

en stimuleringsgrupp och en grupp som genomgick både träning och elektrisk stimulering. 

Träningsgruppen tränade under 12 veckors tid. Stimuleringsgruppen fick elektroder kopp-

lade i fötterna och genomgick elektrisk stimulering 2 gånger 60 minuter, 7 dagar i veckan un-

der 12 veckor. Deltagarna i den tredje gruppen träna 3 gånger i veckan och dagarna däremel-

lan fick de elektrisk stimulering. Alla grupper visade signifikanta förbättringar i hjärtfunkt-

ion, fysisk kapacitet och livskvalitet (p=<0.05). Inga signifikanta skillnader fanns mellan 

grupperna. 

Socialt stöd 

I en tvärsnittsstudie gjord av Årestedt, Saveman, Johansson och Blomqvist (2013) beskrivs 

vikten av socialt stöd bland äldre patienter med hjärtsvikt. Studien visade att faktorer som 

ekonomisk situation, ålder, kön, samlevnad och sjukdomens svårighetsgrad påverkade möj-

ligheten till socialt stöd. Ett frågeformulär skickades ut till 349 patienter med hjärtsvikt. For-

muläret innehöll frågor med svarsalternativ som handlade om patienternas sjukdomstill-

stånd och sociala status. Resultatet visade ett samband mellan socialt stöd och livskvalitet. Ju 

högre socialt stöd desto bättre livskvalité visade sig patienterna ha, därför bör detta tas i be-

aktande vid vård av patienter med hjärtsvikt. Författarna menar att om man involverar an-

höriga och närstående, så leder detta till ökat socialt stöd och en ökad livskvalitet. Liknande 

resultat har påvisats i en studie gjord av Heo, Moser, Chung och Lennie (2012), där man utgick ifrån 

två hypoteser. Den ena hypotesen var att om patienterna uppfattade sitt sociala stöd, känslomässiga 

stöd som gott och om de hade en högre ekonomisk status och var gifta så skulle de få högre livskva-

lité. Den andra hypotesen omfattade samma punkter som föregående hypotes med tillägg att patien-

terna var mindre svårt sjuka och att detta skulle medföra en högre livskvalitet. Resultatet visade att 

hög ekonomisk status och högt socialt stöd förbättrade livskvaliteten hos patienterna. Emotionellt stöd 

och att vara gift visade inte på några förbättringar av livskvalitén.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sökorden valdes ut för att motsvara syftet med studien. Orden heart failure var primära ef-

tersom arbetet skulle handla om hjärtsvikt. För att hitta omvårdnadsåtgärder användes or-

den treatment och intervention eftersom de gav flest relevanta träffar i en testsökning som 
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genomfördes innan den primära sökningen. Eftersom studien hade som syfte att hitta om-

vårdnadsåtgärder i syfte att öka livskvalitén hos patienter över 55 år med hjärtsvikt, var det 

en självklarhet att använda sökorden quality of life. Ordet nurse användes för att få in sjuk-

sköterskeperspektivet i sökresultaten. Ett sökord som användes men som inte gav resultatbä-

rande artiklar var well-being. Ordet health ansågs vara informationsbärande men efter en 

testsökning genomförts visade det sig att ordet inte gav relevanta artiklar och valdes därför 

bort. Målet med studien var att lägga fokus på den senaste forskningen, därav begräns-

ningen max 5 år gamla artiklar.  

RCT-studier värderas, enligt SBU (2014), generellt sett högst när behandlingsmetoder ska ut-

värderas. Detta menar de har att göra med att RCT-studier möjliggör kontroll över faktorer 

som inte har med interventionerna att göra (ibid). Eftersom majoriteten av artiklarna som an-

vändes i resultatet var just RCT-studier och att studiens syfte var att belysa omvårdnadsåt-

gärder framstår valda artiklar som relevanta för studien.         

För att stärka trovärdigheten och kvalitén var alla artiklar i resultatet originalartiklar samt 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket visade att artiklarna var peer reviewed (Polit & 

Beck, 2012, s. 695-696)  

Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eiman (2003) utifrån kriteriet hjärtsvikt. En annan 

granskningsmall användes som gav samma resultat, i syfte att kontrollera kvalitén av vald 

granskningmall (Forsberg & Wengström 2003). Eventuella svagheter med studien ha varit att 

åtkomst nekades till många artiklar som egentligen hade inkluderats i analysstadiet. Detta 

kan ha medfört att relevanta artiklar förbisetts. Eftersom sökningarna begränsades till max 5 

år gamla artiklar kan det ha lett till att viktiga omvårdnadsåtgärder som det forskats om i ett 

tidigare skede inte belysts i studien.   

Att författarna bodde på olika ort utgjorde inga hinder i samarbetet. Den förförståelse som 

funnits kring ämnet bedöms inte ha påverkat resultatet.   

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder för att förbättra hälsa och livskvalité hos patienter 

äldre än 55 år med hjärtsvikt. Av resultatet framkom 3 omvårdnadsåtgärder som visade sig-

nifikanta förbättringar både i patienternas hälsa och livskvalité, vilket uppfyllde syftet med 
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studien. Dessa omvårdnadsåtgärder handlade om att undervisa patienterna, att uppmuntra 

till fysisk aktivitet och att främja socialt stöd. 

Genom egenvårdutbildningarna gavs patienterna socialt stöd i form av utbildning och upp-

följning. Fysisk aktivitet är en omvårdnadsåtgärd som kan implementeras i egenvårdsutbild-

ningen. Dessa 3 omvårdnadsåtgärder kan således kopplas samman till en helhet. 

Det framgick av resultatet att de generella förbättringarna hos patienterna med tiden avtog, 

vilket kan ha berott på att det sociala stödet genom utbildning och uppföljning avslutats. 

Detta kan ha att göra med den så kallade Hawthorneeffekten, som innebär att deltagarnas 

beteenden omedvetet kan förändras under tiden de blir observerade (McCarney et al, 2007).        

 

 

 

 

Patientundervisning, egenvård och socialt stöd ökar patienternas livskvalité 

Resultaten av artiklarna som studerats visar att egenvårdsutbildningar och uppföljning ökar 

patienternas egenvårdskunskaper, följsamhet och att livskvalitén blir förbättrad. 

Att hjälpa patienterna att lära sig om sitt sjukdomstillstånd har visat sig främja hälsa vilket 

Virginia Henderson tog upp som en grundläggande faktor i sin omvårdnadsteori redan 

långt innan dessa studier genomfördes (Henderson, 1991, s. 52-53). 

De flesta egenvårdutbildningar i resultatet visar på att en individanpassad utbildning, att 

lära patienterna känna igen viktiga symptom och att följa upp dessa patienter var de viktig-

aste åtgärderna för att stärka livskvalitén. Denna arbetsgång påminner mycket om Riegels 

modell (Riegel et al., 2004).  

Genom att individanpassa informationen om sjukdomen och låta den sjuke personen vara 

med och bestämma egenvården kring sin sjukdom, tros personcentrerad vård vara det lämp-

ligaste förhållningssättet när det gäller hjärtsvikt, men också andra kroniska sjukdomar. 

Detta styrks i en studie gjord av Bertakis och Azari (2011) som visar att personcentrerad vård 

leder till minskade sjukhusinläggningar och minskade kostnader(ibid). Stressen och tidsbris-

ten som upplevs på sjukhusen ställer dock till det, då erfarenheterna är att patienter som blir 
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diagnostiserade med hjärtsvikt ofta får en akut diuretikabehandling. Därefter får de en all-

män rekommendation och skickas hem i ett allt för tidigt skede. Patienterna blir sen återin-

lagda en kort tid därefter med liknande symptom. Detta visar också en studie av Eldh, Ek-

man och Ehnfors (2008). som visar på att personer som får information på ett sätt som de inte 

kan ta in och förstå samt där personen känner sig förbisedd och inte getts möjlighet att bli re-

spekterad som en individ med individuella behov också är mer benägna att undvika att söka 

vård och utebli från planerade behandlingar på grund av deras negativa erfarenheter från 

vården (ibid.). Virginia Henderson (1991, s. 52) menar att om patienterna inte får vara delakt-

iga i vårdplaneringen så får de svårare att acceptera givna direktiv vilket medför att de inte 

medverkar i sin egenvård. Hon menar även att ju mer patienterna involveras i sin egen vård 

desto bättre blir den givna vården.   

 

 

 

Fysisk aktivitet förbättrar patienternas hälsa och livskvalitet 

 Resultatet visade att fysisk träning förbättrade patienternas hälsa och livskvalitet. SoS (2015) 

menar att hjärtsviktspatienter bör rekommenderas rehabilitering genom fysisk aktivitet så 

snart som möjligt efter insjuknande. De beskriver också att genom fysisk aktivitet stärks pati-

enternas livskvalité, muskelstyrka, arbetskapacitet och risken för sjukhusinläggning reduce-

ras.  

En artikel visar att fysisk aktivitet har goda effekter på sömnkvalitén hos patienter med hjärt-

svikt vilket Virginia Henderson (1991, s. 34-35) menade är en viktig faktor i den grundläg-

gande omvårdnaden, nämligen att hjälpa patienten till vila och sömn. Resultatet från 3 artik-

lar visade att livskvalitén inte förbättrades genom fysisk aktivitet när patienterna översteg en 

viss ålder. Kopplingen mellan det psykosociala välmåendet och patienternas ålder har be-

lysts i en studie gjord av Paùl, Ayis & Ebrahim (2007), där ett samband mellan försämringar i 

patienternas optimism och livskvalité kan ses kopplat till patienternas sjukdomsbild. Ju fler 

problem de äldre patienterna hade, desto mindre optimistiska var de och desto sämre livs-

kvalité rapporterade de in. Dock framkom det att patienter över 80 år generellt sett hade god 

livskvalité. I en studie gjord av Witham (2012) har effekten av fysisk träning på patienter 
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med hjärtsvikt undersökts. Patienterna hade en hög medelålder (80 år) och fick genomgå ett 

träningsprogram under några veckor. Resultatet visade inga förbättringar på patienternas 

livskvalité eller på deras fysiska kapacitet (ibid.) Troligtvis kan det ha att göra med var pati-

enterna befinner sig i livet. Att om patienterna drabbas av sjukdomen i yngre ålder, mitt i ar-

betslivet kanske livskvalitén påverkas mer negativt, än om patienterna är över 80 och har en 

mer stillsam tillvaro där orken och motivationen kanske inte är på topp. 

Elektrisk stimulering gav enligt resultatet likartade effekter som fysisk träning. I en studie 

gjord av Smart, Dieberg & Giallauria (2011) har effekterna av elektrisk stimulering testats. En 

grupp fick genomgå elektrisk stimulering, en andra grupp genomgick en falsk elektrisk sti-

mulering (placebo) och en tredje grupp fick fysisk träning. Resultatet visade att den elekt-

riska stimuleringen ökade livskvalitén och syreupptagningsförmågan hos patienterna till 

skillnad från placebogruppen. Studien visade att fysisk träning gav bäst resultat och att detta 

bör rekommenderas till patienter med medel till svår hjärtsvikt, medan elektrisk stimulering 

bör rekommenderas till patienter som av olika anledningar inte kan träna. 

KONKLUSION 

Syftet var med denna studie var att belysa omvårdnadsåtgärder för att förbättra hälsa och 

livskvalité hos patienter äldre än 55 år med hjärtsvikt. Som sjuksköterska är det viktigt att 

hålla sig uppdaterad i vilka omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå. Denna litteraturöver-

sikt kan hjälpa till att få en överblick över evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som ger 

goda resultat på patienternas hälsa och livskvalité. Kontentan av studien är att patientunder-

visning om egenvård, fysisk träning och socialt stöd är omvårdnadsåtgärder av betydelse, 

som går att applicera i den dagliga vården av patienter med hjärtsvikt. Det är av yttersta vikt 

att sjuksköterskor som vårdar patienter med hjärtsvikt måste få ta del av och lära sig dessa 

omvårdnadsåtgärder, för att förbättra hälsan och livskvalitén hos patienterna. Detta skulle 

minska sjukhusåterinläggningarna och de hjärtsviktsrelaterade kostnaderna inom svensk 

sjukvård.  

 

Vidare studier bör göras när det gäller träning av äldre patienter med svårare sjukdomsbild i 

syfte att få fram effektivare träningsprogram kopplat till patienternas sjukdomssvårighets-
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grad. Vidare studier behöver också göras när det gäller vad i interventionerna som egentli-

gen ger ökad livskvalitet. Är det i kontakten med andra människor som livskvalitén stärks 

eller är det den fysiska träningen i sig som förbättrar livskvalitén? Detta är frågor som behö-

ver besvaras.    
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Inter-

ventions-
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med råd-
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(med 
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Syftet var att testa effektivi-

teten av självhantering hos 

patienter med hjärtsvikt i 

Taiwan och undersöka sam-

bandet mellan egenvårds-

förmåga och livskvalitet. 

Kvantitativ stu-

die. 

Single-blinded 

test. Historisk 

jämförelse. Be-

kvämlighetsur-

val. 

n=82 

Inga 

bortfall. 

Inter-

ventions-

grupp: 

n=42. 

Kontroll-

grupp: 

n=40 

Kvinnor 

Män 

Resultatet visade att in-

terventionsgruppen 

fick ökad förmåga att 

utöva sin egenvård. De 

fysiska, psykiska och 

sociala aspekterna av 

livskvalitén förbättra-

des i interventions-

gruppen. 

Medel 

(grad 2) 

Wang, X-H., 

Qiu, J-B., Ju, Y., 

Chen, G-C., 

Yang, J-H., 

Pang, J-H., 

Zhao, X. / 

Kina, 2014 

Syftet var att bestämma 

huruvida viktkontroll 

kan förbättra patienter-

nas viktkontroll, hjärt-

funktion och minska HF-

relaterade sjukhusåterin-

läggningar. 

Kvantitativ stu-

die. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

n=66 

Inget 

bortfall. 

Inter-

ventions-

grupp: 

n=32. 

Kontroll-

grupp: 

n=34. 

Kvinnor 

Män 

Studien påvisade att in-

terventionen gjorde pa-

tienterna mer vak-

samma att kontrollera 

sin vikt vilket ledde till 

färre inläggningar på 

sjukhus.  

Hög 

(grad 1) 

Yeh, G., McCar-

thy, E., Wayne, 

P., Stevenson, 

L., Wood, M., 

Syftet var att undersöka 

om tai-chi, som ett tillägg 

till standardbehandling, 

Kvantitativ stu-

die. 

n=100 

Bortfall: 

n=4 

Tai Chi förbättrade livs-

kvalitén, humöret och 

self-efficacy för patienter 

med hjärtsvikt. 

Hög 

(grad 1) 



   

 

   

 

Forman, D.,… 

Phillips, R. / 

USA, 2011 

förbättrar funktionsför-

måga och livskvalitet hos 

patienter med HF. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

Kvinnor  

Män 

Inter-

ventions-

grupp: 

n=50 

Kontroll-

grupp: 

n=50 

Yu, D., Lee, D., 

Stewart, S., 

Thompson, D., 

Choi, K-C., Yu, 

C-M. /  Kina, 

2015 

Syftet var att undersöka ef-

fekten av en sjuksköterske-

implementerad övergångs-

modell för att stödja patien-

ter med hjärtsvikt som skri-

vits ut från sjukhus i Kina. 

Kvantitativ stu-

die. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

n=178 

Bortfall: 

n=58. 

Inter-

ventions-

grupp: 

n=70. 

Kontroll-

grupp: 

n=50. 

Kvinnor 

Män 

Den sjuksköterskeledda 

interventionen ledde till 

mindre dödlighet och åter-

intagande och kortare 

sjukhusvistelse samt sig-

nifikant bättre egenvård 

och livskvalitet. 

Hög 

(grad 1) 

Årestedt, K., Sa-

veman, B-I., Jo-

hansson, P., 

Blomqvist, K. / 

Sverige, 2013 

Syftet var att beskriva soci-

alt stöd hos äldre patienter 

med kronisk hjärtsvikt i re-

lation till kön. Att under-

söka om ålder, kön, samlev-

nad, upplevd ekonomisk si-

tuation och sjukdomens 

svårighetsgrad var förknip-

pade med socialt stöd och 

att undersöka om socialt 

stöd var förenat med 

HRQOL efter jämförelse av 

ålder, kön och sjukdomens 

svårighetsgrad. 

 

Kvantitativ stu-

die. 

Tvärsnittsstudie. 

n=349 

Bortfall: 

n=345 

Kvinnor 

Män 

 

Att ta hänsyn till socialt 

stöd vid vård av äldre 

patienter kan förbättra 

patienternas livskvali-

tet. 

Medel 

(grad 2) 



   

 

   

 

 

 


