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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Antalet personer med hjärtsvikt beräknas till 23 miljoner i världen och 

ungefär 250 000 i Sverige. Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till 

sjukhusinläggningar hos personer över 65 år. I framtiden kommer antalet äldre i 

samhället öka och det finns tendenser att även antalet yngre med hjärtsvikt ökar. 

Symtom som följer med hjärtsvikt påverkar den drabbade så det kan bli svårt att få 

vardagen att fungera. Genom egenvård kan personen lindra symtom, få en enklare 

vardag och minska sjukhusvården. Med rätt kunskap kan sjuksköterskor främja 

egenvårdsförmågan hos personer med hjärtsvikt. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva effekter av omvårdnadsåtgärder för att främja 

egenvårdsförmågan hos personer med hjärtsvikt. 

 

Metod: En litteraturöversikt där 11 kvantitativa artiklar har analyserats. 

 

Resultat: Olika inriktningar identifierades för hur egenvårdsförmågan kunde 

främjas: Utbildning med individuell inriktning- hjälpmedel, individuell inriktning- 

kognitivt beteende och inriktning individuell och anhörig. Alla inriktningar, utom 

individuell inriktning- kognitivt beteende visade sig leda till förbättrad egenvård.   

 

Slutsats: Genom personcentrerad utbildning kan sjuksköterskan motivera personer 

med hjärtsvikt och deras anhöriga utifrån de resurser och familjefunktioner som är 

aktuella hos just den personen. Att kontakten med sjuksköterska är kontinuerlig och 

att personen lätt kan följa symtom med något slags hjälpmedel ökar följsamheten av 

egenvård och ger personen empowerment. 

  

  

Nyckelord: Egenvårdsförmåga, Empowerment, Personer med hjärtsvikt, 

Omvårdnadsåtgärd, Sjuksköterska 

 

 

 



 

Summary 

 

Background: In the world 23 million people, of which 250 000 live in Sweden, suffer 

with heart failure. It is one of the most common causes of hospitalization in the 

population 65 years and older. In the future the number of elderly people will increase 

and there are signs of an increasing number of younger people suffering with heart 

failure as well. The symptoms of heart failure affect the person’s ability to perform the 

chores of daily living. By performing self-care the person diagnosed with heart failure 

can alleviate symptoms so the chores of daily living can be performed easier. With the 

right knowledge can nurses promote self-care in persons diagnosed with heart failure. 

 

Aim: Effects of nursing actions to promote self-care in persons diagnosed with heart 

failure.  

 

Method: Eleven quantitative studies have been analyzed and presented in a result. 

 

Result: The result is presented in four different categories; Individual education with 

aid to follow up symptoms, individual education with cognitive behavior programs, 

education for the person diagnosed with heart failure and his/her relatives. The result 

was positive in all categories except from the category individual education with 

cognitive behavior programs.  

 

Conclusion: The nurse can through personcentered care motivate people diagnosed 

with heart failure to perform self-care. The motivation can be based on resources and 

family functions that are relevant to that particular person. It strengthens the 

adherence to self-care and empowers the patient if the contact with the nurse is 

continuous and if the person diagnosed with heart failure has some kind of aid to follow 

up symptoms. 
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Inledning 

Det är fler människor i världen som dör i hjärt- och kärlsjukdomar årligen än i någon 

annan sjukdom. Under 2015 dog 7,4 miljoner människor i hjärt- och kärlrelaterade 

sjukdomar (WHO, World Health Organization, 2017a). Antalet personer med 

hjärtsvikt beräknas till 23 miljoner i världen och ungefär 250 000 i Sverige (Bui, 

Horwich & Fonarow, 2011; Hjärt- och lungfonden, 2016). Av alla oväntade dödsfall i 

hjärt- kärlsjukdomar kan 80 % minskas genom att patienten utför egenvård (WHO, 

Regional Office of Europé, 2017). Personer med hjärtsvikt träffar hälso- och 

sjukvårdspersonal med olika kunskap, perspektiv och erfarenheter som kan bidra till 

att ge ökad förståelse för egenvård och därmed utöka egenvårdsförmågan. För att 

samarbetet mellan personer med hjärtsvikt och hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

fungera bör personalen jobba utifrån evidensbaserad kunskap och kritisk forskning. 

Evidensbaserad omvårdnad inkluderas i de sex kärnkompetenserna som Institute of 

Medicine of the National Academies och Quality and safety Education of Nurses tagit 

fram för optimera hälso- och sjukvårdspersonalens arbete (Willman, 2013; 

Cronenwett, Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnson, Mitchell, Sullivan & Warren, 

2007). För att egenvårdsförmågan ska bli bättre hos personer med hjärtsvikt beskriver 

denna studie effekter av omvårdnadsåtgärder som främjar egenvårdsförmågan hos 

personer med hjärtsvikt. 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

 Hjärtat är en pump som via cirkulationssystemet förser kroppen med syre och näring. 

När hjärtats pumpförmåga inte längre klarar av att förse kroppen och dess vävnader 

med den mängd blod som behövs för att upprätthålla tillräcklig blod – och syrenivå 

har hjärtsvikt uppstått (American Heart Association, 2017; Brake & Jones, 2017). 

Hjärtsvikt kan vara akut eller kroniskt. Akut hjärtsvikt kan uppstå efter en hjärtinfarkt 

eller vara en försämring av den kroniska hjärtsvikten. Kronisk hjärtsvikt är ingen 

sjukdom utan ett tillstånd som uppkommit sekundärt efter annan sjukdom eller på 

grund av det naturliga åldrandet. Kronisk hjärtsvikt är ett progredierande tillstånd och 

anledningarna till hjärtsvikt kan bland annat vara kranskärlssjukdom, hypertoni, 

diabetes, klaffel och arytmier Hjärtsvikt går inte att bota och personer med hjärtsvikt 



5 
 
 

upplever ofta ett nedsatt välbefinnande och återkommande sjukhusvistelser är vanligt 

bland dessa personer (Wicks & Davies, 2016). Symtom på hjärtsvikt kan vara 

andfåddhet, svullnad över anklar och trötthet, andra typiska tecken som kan tyda på 

hjärtsvikt kan vara stasade halsvener, stasrassel över lungorna, perifer cyanos och 

perifer kyla (Ponikowski et al, 2016). Hjärtsvikt klassificeras i funktionsklasser utifrån 

svårighetsgraden av patientens symtom. Funktionsklasserna är utarbetade av 

American Heart Association, kallas NYHA (New York Heart Association) och är 

indelade i fyra olika klasser. De utgår ifrån vilka begränsningar och möjligheter 

personen har till fysisk aktivitet samt antalet symtom och Utifrån detta klassificeras 

graden av hjärtsvikt. I klass I finns inga begränsningar av fysisk aktivitet och detta är 

den mildaste formen av hjärtsvikt. Klassificeringen fortsätter sedan med klass II, lätt 

begränsning av fysisk aktivitet, klass III, begränsning av fysisk aktivitet och sist klass 

IV där ingen fysisk aktivitet kan utföras och symtom finns även i vila (American Heart 

Association, 2017).  

 

Orsaker till hjärtsvikt 

I Sverige är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till att människor över 65 år vårdas på 

sjukhus (Hjärt- och lungfonden, 2016). Det skiljer sig åt mellan könen beroende på 

ålder. Under 65 år är det flest män, 74 %, i åldern över 85 år är det flest kvinnor, 54 %. 

Medelåldern för personer med hjärtsvikt ligger hos kvinnor mellan 76-78 år och hos 

män mellan 72-73 år (Vasko, Jonsson, Dahlström, Hovland-Tånneryd & Eriksson, 

2015). En ny studie som har pågått i Danmark visar att hos den äldre befolkningen har 

utvecklingen av hjärtsvikt minskat medan hos den yngre populationen har det skett en 

ökning. Sedan 1990 har hjärtsvikt hos personer under 50 år ökat med 50 %. Den 

ökande fetman hos yngre kan påverka utvecklingen av hjärtsvikt (Christiansen, Køber, 

Weeke, Ramachandran, 2017 ). Kliniska riskfaktorer som kan påverka uppkomsten av 

hjärtsvikt är högt blodtryck, hjärtinfarkt, övervikt, diabetes och hjärtsjukdomar såsom 

till exempel klaffel, förträngning eller läckage av klaffarna. Ytterligare riskfaktorer är 

rökning, höga kolesterolhalter, kronisk njursjukdom, järnbrist, psykologisk stress och 

låg socioekonomisk status (Bui, Horwich & Fonarow, 2011). Barn som är födda till 

mödrar med låg utbildning och låg inkomst löper större risk att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar senare i livet. Barn lär sig goda levnadsvanor av sina föräldrar eller i 



6 
 
 

sociala grupper och det påverkar hälsan under hela livet (WHO, Regional office for 

Europa, 2017). 

Upplevelsen att leva med hjärtsvikt 

Att få diagnosen hjärtsvikt och att leva med hjärtsvikt är svårt. Rent fysiskt förändras 

livet då symtom som ödem, trötthet och andfåddhet begränsar möjligheterna att delta 

i aktiviteter som tidigare i livet varit viktiga. Även vardagliga sysslor kan vara svåra att 

klara av vilket innebär ett ökat beroende av hjälp från anhöriga eller samhället. 

Depression, känslor av hopplöshet, ensamhet och oro är vanligt förekommande hos 

personer med hjärtsvikt (Olano-Lizzaraga, Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo & 

Saracibar-Razquin, 2016). Hur en person reagerar på och accepterar diagnosen 

hjärtsvikt kan påverkas av bland annat social samhörighet och ekonomiska 

förutsättningar. Det kan vara lättare att acceptera en allvarlig diagnos om det finns ett 

socialt nätverk och en ekonomisk trygghet i bakgrunden. Personer med hjärtsvikt 

beskriver sitt liv som att leva livet i en berg- och dalbana, ena dagen fungerar kroppen 

bättre och då gäller det att njuta av livet för nästa dag kan det vara sämre igen. 

(Brännström, 2017). För att lättare kunna hantera de symtom som ett liv med 

hjärtsvikt innebär behöver vissa livsstilsförändringar samt egenvård göras vilket kan 

vara svårt att acceptera. Att göra livsstilsförändringar och utföra egenvård kan vara 

krävande och frambringa känslor av att inte orka med (Brännström, 2017; Olano-

Lizzaraga, Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo & Saracibar-Razquin, 2016). 

Upplevelsen av att ha stöd omkring sig är en hjälp för att kunna utveckla strategier för 

att leva med hjärtsvikt, det kan också ge en känsla av mindre oro inför sjukdomen och 

behandlingen (Olano-Lizzaraga, Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo & Saracibar-

Razquin, 2016). 

 

Behandling 

 Hjärtsvikt går inte att bota vilket innebär livslång behandling och vård. Målet med 

behandling är att lindra symtom och skapa bättre förutsättningar för personen med 

hjärtsvikt att bibehålla sina funktioner för ett ökat välbefinnande. Det är 

livsstilsförändringar, farmakologisk behandling samt egenvård för symtomhantering 

som används i vården av hjärtsvikt. Den farmakologiska behandlingens bas består av 

ACE-hämmare, beta-receptorblockerare och diuretiska. Beroende på orsaken till 
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hjärtsvikt, sjukdomsstadier och symtom kan andra läkemedel kombineras och 

introduceras i behandlingen. Det kan vara mineralkortikoid receptor antagonister, 

angiotensin receptor blockerare, digitalis och kalcium antagonister (Ponikowski et al, 

2016). Sjuksköterskan bör tänka på att följa upp blodtryck, natrium- och kalium-värde 

samt kreatininvärden hos personer med hjärtsvikt (Rosander, 2017). Egenvården är 

betydelsefull i behandlingen och består av daglig viktkontroll, reducerat intag av salt 

och vätska, fysisk aktivitet samt följsamhet av medicinering. Att ha kunskap om och 

förståelse för varför symtom uppstår och hur medicinering kan lindra är en viktig del 

av egenvården. Livsstilsförändringar kan innebära att sluta röka, avstå från alkohol, 

förbättra kostvanor och utföra fysisk aktivitet (Fe White, Kirschner & Hamilton, 2014). 

Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen i Sverige bör alla med hjärtsvikt 

erbjudas fysisk träning inom hjärtrehabilitering (Socialstyrelsen, 2017a). Det finns 

kirurgisk behandling för hjärtsvikt men vilket ingrepp som är aktuellt beror på den 

bakomliggande orsaken till hjärtsvikten samt personens ålder och tillstånd (Eikeland, 

Haugland & Stubberud, 2011). Oavsett medicinsk eller kirurgisk behandling så är det 

egenvård som är den omvårdnad som är viktigast för personer hjärtsvikt.  

 

Egenvård/egenvårdsförmåga 

Egenvård kan definieras som de åtgärder en enskild person själv kan utföra vid enkla 

sjukdomar, skador och vanliga symtom (Egenvård, 2009). I Sverige har Socialstyrelsen 

utarbetat ett dokument hur hälso- och sjukvården arbetar med egenvård i samråd med 

enskild person. Egenvård kan vara sjukvårdsåtgärd som en person själv kan utföra om 

en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har gjort den bedömningen 

(Socialstyrelsen, 2017b). Egenvårdsinsatsen kan variera mellan enkel och avancerad 

och det måste ske en bedömning i varje enskilt fall vilken åtgärd som är egenvård. 

Bedömningen ska ske i samråd med personen och utgå från personens fysiska och 

psykiska tillstånd. Personens livssituation ska tas i beaktande samt hens känsla av 

trygghet och självbestämmande. I bedömningen ska en analys göras om eventuella 

risker personen kan råka ut för vid utförandet av egenvården. Bedömningen ska 

dokumenteras i personens journal och den ska omprövas om personens 

förutsättningar förändras. Egenvården ska också följas upp regelbundet 

(Socialstyrelsen, 2009). Ett mål i egenvården är att personen ska klara sin vardag själv 

och för att nå det behövs ett personcentrerat perspektiv. Personen bestämmer själv 
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vilka behov som ska uppfyllas och vilka som ska vara involverade i egenvårds kontakt. 

Personens egen vilja är viktigare än resultatet då det är personen som ska utföra 

egenvården (Aidemark, Askenäs, Mårtensson & Strömberg, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en fungerande 

egenvård hos personer med hjärtsvikt viktig för att minska på återkommande 

sjukhusvistelser. För den enskilda personen kan en väl fungerande egenvård bidra till 

ett bättre välbefinnande (Ponikowski et al, 2016). Egenvårdsförmågan är personens 

förmåga att rent praktiskt klara av att utföra den egenvård som är rekommenderad. 

Egenvårdsförmåga kan hos personer med hjärtsvikt vara nedsatt på grund av trötthet, 

svårigheter att koncentrera sig, depression, oro, ålder och multisjuklighet. Symtom 

som alla är typiska hos personer med hjärtsvikt. Egenvårdsförmågan kan också 

påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska faktorer (Ponikowski et al, 2016). 

Mätinstrument som kan används är för att mäta egenvårdsförmågan hos personer med 

hjärtsvikt är European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). Ett 

formulär med nio olika egenvårdsåtgärder som personen kan poängsätta mellan 1-5. 

Den totala poängen kan variera från 9-45 och en lägre siffra indikerar bättre egenvård. 

EHFScBS finns översatt till många olika språk (Vellone et al., 2014). Mätinstrumentet 

Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI) menar att egenvård består av 

beslutsprocesser där personen gör ett medvetet val av vilka handlingar som ska utföras 

för att upprätthålla sin fysiska och psykiska status till högsta möjliga nivå beroende på 

grad av hjärtsvikt och kompetens hos personen (Riegel, Lee, Vaughan Dickson & 

Carlson, 2009). SCHFI innehåller skalor som mäter tre komponenter inom egenvård. 

Egenvårdsunderhåll (eng. maintenance) innebär att personen utför aktiviteter som att 

väga sig, äta saltreducerad kost, vara fysiskt aktiv och ta sin medicin. 

Egenvårdshantering (eng. management) innebär att personen kan tolka symtom och 

eventuella förändringar som uppstår, veta vad de beror på och vad hen själv kan göra 

för att hantera symtomen. Egenvårdsförtroende (eng. confidence) innebär att 

personen känner trygghet att följa de egenvårdsråd som hen har fått att fullfölja om 

vid symtomförändringar. Det kan handla om att justera den vätskedrivande medicinen 

vid viktökning eller ödemutveckling. En hög poäng på SCHFI innebär en god egenvård 

(Vellone et al., 2013). 

 

Ett annat begrepp som används inom egenvårdsområdet är empowerment vars 

svenska motsvarighet är egenmakt (empowerment, u.å.) Empowerment innebär att 
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personen aktivt deltar i beslutsprocessen av sin vård och inte är en passiv mottagare. 

Det är personen som är expert på sin egen kropp och sina symtom och vårdpersonalen 

har kunskap om behandling. Genom att personen med hjärtsvikt och vårdpersonal 

samarbetar kan det öka effekten av behandling och personen kan få en bättre 

livskvalitet vilken kan mätas med hjälp av skattningsskalor. Med ny teknik i nutidens 

samhälle är information lättillgänglig för såväl vårdsökande personer som anhöriga 

vilket kan bidra till mer empowerment (Castro, VanRegenmortel, VanHaecht, 

Sermeus, VanHecke, 2016; Chatzimarkakis, 2010). Genom att arbeta personcentrerat 

med vårdsökande personer kan empowerment ökas. Vad kan den här personen, vad är 

hen villig att göra och vad förmår hen att utifrån svaren på dessa frågor kan 

vårdpersonalen stötta och motivera till egenvård utefter de personliga 

förutsättningarna som finns (Chatzimarkakis, 2010).  
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Syfte 

Syftet var att beskriva effekter av omvårdnadsåtgärder för att främja 

egenvårdsförmågan hos personer med hjärtsvikt. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt som genom sammanställning av andra studier ger sjuksköterskan 

kunskap om effekter av omvårdnadsåtgärder som kan främja egenvårdsförmågan hos 

personer med hjärtsvikt. Litteraturöversikten har sammanställts av elva kvantitativa 

studier. Studier av kvantitativ design kan användas då syftet är att beskriva eller 

kartlägga effekten av omvårdnadsåtgärder. (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

Urval och datainsamling 

Databaser som har använts är CINAHL och Medline. Dessa databaser omfattas av 

artiklar och studier inom omvårdnad, medicin, hälso- och sjukvård (Östlundh, 2017). 

  

De sökord som användes var heart failure, self care, ability, self management, health 

knowledge, attitudes och nurse*. Trunkering av nurse användes för att de olika 

böjningsformer som nurse erbjuder skulle komma med i sökningarna För att 

sökningen skulle få fram så bra urval som möjligt användes även den booleska sök-

operatorn AND vilken används för att koppla ihop söktermer (Östlundh, 2017). Den 

första sökningen gav 347 studier (bilaga 1) och en första sållning av studier 

genomfördes. Inklusionskriterier för studier som har granskats har varit att studierna 

haft en kvantitativ design som svarat på litteraturöversiktens syfte, studierna har 

handlat om vuxna människor med hjärtsvikt i NYHA klass I-III. Studierna ska ha 

använt mätinstrument som specifikt mätt egenvårdsförmågan. Sökningarna 

begränsades till studier publicerade mellan 2010-2017, för att senaste forskningen 

skulle vara representerad, skrivna på engelska och studierna från databasen CINAHL 

skulle vara peer reviewed. Exklusionskriterier för litteraturöversikten har varit 

deltagare med hjärtsvikt NYHA klass IV av den anledningen att dessa personer som 

har klass IV är så svårt sjuka att de ofta inte klarar av att utföra någon egenvård. 
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Inklusions- och exklusions kriterier används för att litteratur som är relevant för 

litteraturöversikten ska hittas (Rosén, 2012). 

  

Vid den första sållningen av studier som genomfördes togs studier som inte följde 

inklusionskriterierna bort samt dubbletter, 101 studier återstod. Dessa studiers titlar 

och abstrakt lästes av båda författarna och ytterligare 71 studier sållades bort då de inte 

visade sig svara på syftet eller uppfyllde inklusionskriterierna (Friberg, 2017). De 30 

studier som återstod granskades ytterligare för att säkerhetsställa god validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär i vilken grad det som mäts mäter det som verkligen är 

avsikten med mätningen. Reliabilitet innebär att mätningar som gjorts är tillförlitliga 

och att samma resultat uppnås vid varje mätning (Gunnarsson & Billhult, 2012). 

Validiteten i studierna granskades och kontrollerades utifrån att det fanns 

mätinstrument som mätte egenvårdsförmågan. Reliabiliteten i studierna 

kontrollerades utifrån vem som utfört undersökningen och utifrån likheter i 

inklusions- och exklusionkriterier gentemot litteraturöversikten. Ytterligare 

granskningen skedde med hjälp av Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 

med kvantitativ metod, ett instrument som är framtaget vid Avdelningen för 

omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 2). Den granskningen bidrog till att 

ytterligare studier sållades bort och nio studierna återstod. 

  

Under ovanstående sökprocess genomfördes också sekundärsökningar, kedje-

sökningar, då mycket intressanta studier dök upp under arbetets gång. 

Sekundärsökningar kan utföras genom att studera referenslistor från de studier som 

har valts (Östlundh, 2017). Sammantaget framkom ytterligare nio studier som 

granskades och av dessa användes två i litteraturöversiktens resultat. 

Dataanalys 

De elva studier som återstod efter urvalet har analyserats enligt Fribergs tre stegs 

modell. I första steget enligt denna modell ska studierna läsas gemensamt för att få en 

förståelse och helhet i varje studie (Friberg, 2017). Studierna lästes gemensamt utifrån 

litteraturöversiktens syfte samt diskuterades för att säkerhetsställa att det fanns en 

gemensam förståelse för varje studie. I steg två, enligt Fribergs modell ska studierna 

dokumenteras i en matris för att få struktur på arbetet och skapa en överskådlighet av 

studierna (Friberg, 2017). En matris upprättades (bilaga 3) och dess kategorier var 
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studiens författare och årtal, titel, land, antal deltagare, kön och ålder, gruppindelning 

och artikelns kvalité. I steg tre enligt Fribergs modell ska ett resultat analyseras fram 

(Friberg, 2017). Under analysarbetet har varje studies resultat lästs och diskuterats 

gemensamt för att få en förståelse för resultatet. Litteratur har också använts för att få 

ökad kunskap om kvantitativ metod. Därefter upprättades en tabell med rubrikerna 

studier, design (storlek, kön, ålder, gruppindelning och artikelkvalité), intervention 

(omvårdnadsåtgärd/metod, mätinstrument) och resultat. Kvantitativa resultat kan 

summeras med hjälp av tabeller och resultaten ska presenteras objektivt (Henricsson 

& Mårtensson, 2012). 

 

Etiska överväganden 

Forskaren har själv yttersta ansvaret för att forskningens etiska och moraliska aspekter 

är av god kvalité (Codex, Regler och riktlinjer för forskning, 2016; Wallengren & 

Henricson, 2012). Litteraturöversikten har kontrollerat att de inkluderade studierna 

har etiskt övervägande samt godkänt tillstånd från etisk kommitté. Artiklar som 

påvisar att etiska övervägande har gjorts eller har tillstånd från en etisk kommitté ökar 

sitt vetenskapliga värde. I de fall etiskt resonemang eller tillstånd från en etisk 

kommitté inte nämns i de valda studierna kan etiskt förhållningssätt ändå kontrolleras. 

Den etiska policyn hos de tidskrifter som publicerar studier kan kontrolleras och har 

tidskrifterna krav på etiskt hänsyn kan artiklarna etiskt godkännas och inkluderas i 

litteraturöversikten (Wallengren & Henricsson, 2012). I de studier där det varit svårt 

att hitta etiskt resonemang har en sökning efter etisk policy gjorts på den publicerade 

tidskriftens hemsida. 

 

Resultat 

Av de elva studier som har granskats var fem stycken randomiserade kontrollstudier, 

fyra stycken av kvasi experimentell design och en studie var en prospektiv studie med 

en kohort. Gemensamt för alla studier var att de innehöll interventioner vars syfte var 

att främja egenvårdsförmågan hos personer med hjärtsvikt. Alla interventionerna är 

någon slags utbildning som är ledd av sjuksköterskor men metoderna som har använts 

är olika. Resultatet är redovisat i Tabell 1 och i löpande text är materialet sorterat 

utifrån olika typer av utbildningar .
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Tabell 1. Sammanställning av resultatet. 

 

RCT=Randomiserad kontrollerad studie (Randomised Controlled Trial), QED=Studie med kvasi-experimentell design (Quasi-Experimental Design), IG-studie=Interventions 

studie, IG= Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, JG=Jämförelsegrupp, 

Studie Design 

 

 
Intervention 

  
Resultat 

 
Storlek 

(N), Kön 

& Ålder 

Grupp- 

indelning 

Omvårdnadsåtgärd 

/Metod 

Kontroll- 

gruppens 

intervention 

Mätinstrument 
 

Arredondo-Holguín, E., 

Rodríquez-Gázquez, 

MA., & Higuita-Urrego, 

L. 

2012 

 

Improvement of self-

care behaviors after a 

nursing educational 

intervention with 

n=29 

13 män 

16 

kvinnor 

  

Ålder 30 

och äldre 

Medel: 

65 år 

IG-studie: 

Före- och 

eftertester 

Individuell 

utbildning samt 

anhöriga.  

Fem kategorier: 

Kunskap om 

hjärtsvikt, följsamhet 

till farmakologisk 

och icke 

farmakologisk 

behandling, tillåtelse 

Ingen KG  European 

Heart Failure 

Self-Care 

Behavior Scale 

(EHFSCBS) 

Möjligt maxresultat 84 

poäng. 

Förtest median 40 poäng. 

Eftertest median 53 poäng. 

(p<0,05) 
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patients with heart 

failure.  

 

Columbia 

att be om hjälp, 

anpassa livet till 

hjärtsvikt och 

medicinering, öka 

motivation till 

empowerment. 

Baptiste, D-L., 

Davidson, P., Groff 

Paris, L., Becker, K., 

Magloire, T. & Taylor, L. 

A.,  

2016 

 

Feasibility study of a 

nurse-led heart failure 

education program.  

 

USA 

n=41 

 

22 män 

19 

kvinnor 

 

Ålder 35-

92 

Medel:  

70,5år 

 

 

QED Individuell 

sjuksköterskeledd 

utbildning. 

Utbildning 60 min. 

Egenvårdsguide med 

kalender att fylla i 

som hjälpmedel för 

att följa symtom. 

Uppföljning efter 30 

dagar med 

telefonsamtal. 

Ingen KG Self-Care 

Heart Failure 

Index (SCHFI 

V6.2) 

Alla poäng är medelpoäng. 

Egenvårdsunderhåll: 

Förtest 58,52 

Eftertest 68,26  

(p<0,001) 

Egenvårdshantering: 

Företest 35,73 

Eftertest 51,62 

(p<0,001) 

Egenvårdsförtroende: 

Företest 52,98 

Eftertest 47,58 

(p<0,214) 
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Bryant, R., & Gaspar, P.  

2014 

 

Implementation of a 

self-care of heart failure 

program among home-

based clients. 

 

USA 

n=18 

 

5 män 

13 

kvinnor 

 

Ålder 65 

och äldre 

 

IG-studie: 

Före- och 

efter 

tester 

Individuell 

sjuksköterskeledd 

utbildning. 

Utbildning 1,5h, två 

tillfällen med 5 

veckors intervall på 

vardera 40 min.  

Hjälpmedlet består 

av en kalender som 

fylls i dagligen för att 

följa symtom. 

Kalendern innehåller 

även utbildning och 

information.  

Ingen KG Self-Care 

Heart Failure 

Index 

(SCHFI V.6) 

Artikeln redovisar inte 

mätresultat från före test. 

Nedanstående visar 

mätresultat från eftertest. 

Text i resultatdelen visar 

på förbättringar i samtliga 

kategorier.  Egenvårdsund

erhåll: indexpoäng 5,7  

(p<0,001) 

Egenvårdshantering: 

indexpoäng 4,9  

(p<0,01) 

Egenvårdsförtroende: 

indexpoäng 6,9 

 (p<0,001) 

 

Clark, A. P., McDougall, 

G., Riegel, B., Joiner-

Rogers, G., Innerarity, 

S., Meraviglia, M. 

Delville, C., & Davila, A.  

2015 

n=50 

KG: 25 

IG:25 

 

24 män 

RCT Individuell 

sjuksköterskeledd 

utbildning. 

Utbildningens första 

3- månaders 

perioden kom 

KG: fick en bok om 

allmänvård för 

äldre.  

Under de tre första 

månaderna av 

interventionen var 

Self-care of 

Heart Failure 

Index (SCHFI) 

v. R4 

Egenvårdsunderhåll: 

Signifikanta förbättringar 

hos båda grupperna över 

tid(p<0,001). 

Egenvårdsbehandling: 
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Health Status and Self-

care outcomes after an 

education-support 

intervention for people 

with chronic heart 

failure.  

 

USA 

 

26 

kvinnor 

 

Ålder 45 

och äldre 

medel:  

62,4 år 

 

sjuksköterskan 

varannan vecka. Den 

andra 3-månaders 

perioden skedde 

kontakten via telefon 

eller mail. Under den 

sista 3-månaders 

perioden uppmanas 

personen att 

kontakta sin 

vårdcentral om det 

uppstår problem 

Materialet bestod av 

en bok som var 

indelad i segment. 

Varje segment 

repeterades innan 

nästa segment 

introducerades.  

det träffar utifrån 

deltagarnas behov 

och intresse. Ingen 

telefon eller e-

mailundervisning 

skedde. Mätningar 

skedde vid 

baseline, 3 

månader, 6 

månader och 9 

månader. Vanlig 

vård fanns 

tillgänglig vid 

behov.  

IG visade på större 

förbättringar i jämförelse 

med KG (p=0,03). 

Egenvårdsförtroende: 

Förbättringar hos båda 

grupper över tid 

(p=0,001). 

IG förbättrades signifikant 

mer än KG (p=0,001) 

 

Cockayne, S., Pattenden, 

J., Worthy, G., 

n=260 

KG: 165 

IG: 95 

RCT Individuell 

sjuksköterskeledd 

utbildning: av 

KG: Tillgång till 

samma material 

som IG-gruppen. 

European 

heart-failure 

self-care 

Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan IG och KG 

(p=0,340).  
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Richardson, G., & 

Lewin, R.  

2013 

 

Nurse facilitated Self-

management support 

for people with heart 

failure and their family 

carers (SEMAPHFOR): 

a randomised controlled 

trial.  

 

UK 

 

188 män 

72 

kvinnor 

 

Ålder 18 

och äldre 

Medel: 

70,6 år 

kognitivt beteende 

egenvårdsprogram, 

Utbildning: Sex 

tillfällen med några 

veckors mellanrum 

för frågor och 

problemlösning. 

Personerna hade 

dessutom tillgång till 

sedvanlig vård med 

regelbundna 

kontroller med 

blodtrycksmätning 

och provtagning. 

Uppfäljning efter 3,6 

och 12 månader.  

KG- gruppen fick 

lära sig på egen 

hand. De fick 

sedvanlig vård med 

regelbundna 

kontroller av 

blodtryck och 

provtagning. 

Uppföljning skedde 

efter 3, 6 och 12 

månader.  

 

behaviour 

scale, 

(EHFScBS)  

 

Du, H., Newton, P. 

J.,Budhathoki, C., 

Everett, B., 

Salamonsson, Y., 

Macdonald, P.S., & 

n=132 

KG: 65 

IG: 67 

 

Ålder 18 

och äldre 

RCT IG: Fick utbildning 

och utrustning, 

muntlig genomgång 

och fysisk 

demonstration av the 

Home-Heart-Walk 

KG: genomgick 

sedvanlig 

hjärtsviktsvård 

vilket innebar 

skriftlig och 

muntlig 

European 

Heart Failure 

Self-care 

Behaviour 

scale 

(EHFScBS) 

IG: 

baseline 25,5  

efter tre månader 23,3 

(p=0,047) 

efter sex månader 22,5 

(p=0,004)  
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Davidsson, P. M.       

2017 

 The Home-Heart-Walk 

study, a self-

administered walk test 

on perceived physical 

functioning, and self-

care behaviour in people 

with stable chronic heart 

failure: A randomized 

controlled trial.  

Australien 

 

medelåld

er 60 

 

104 män 

28 

kvinnor 

 

 

(HHW). Resultaten 

från HHW skulle 

antecknas i en 

speciell bok. 

Uppföljning av HHW 

skedde varje månad 

via telefonsamtal. 

Förutom HHW 

sedvanlig 

hjärtsviktsvård 

skriftlig och muntlig 

information samt 

besök hos en 

kardiolog. 

baselinemätning och 

uppföljning efter 3 

och 6 månader. 

information samt 

besök hos en 

kardiolog. 

baselinemätning 

och uppföljning 

efter 3 och 6 

månader. 

 

KG:  

baseline 25,4 

 efter tre månader 23,9 

(p=0,124) 

efter sex månader 25,0 

(p=0,652)  

Freedland, K. E., 

Carney, R. M., Rich, M. 

W., Steinmeyer, B. C., & 

n=158 

KG: 79 

IG: 79 

 

RCT IG: Fick 

utbildningsmaterial 

en sjuksköterska gick 

igenom materialet 

med alla vid 

KG: Fick samma 

utbildningsmateria

l och genomgång av 

materialet som IG 

Gruppen. Därefter 

Self-Care of 

Heart Failure 

Index(SCHFI) 

Egenvårdsunderhåll:  

baseline IG 62,1/KG 61.9   

(p=0,94) 

efter 12 månader 

IG 68,1/KG 68,7 
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Rubin,E.H.                        

2015 

Cognitive behavior 

therapy for depression 

and self-care in heart 

failure patients: a 

randomized clinical 

trial. 

 

USA 

85 Män 

och 73 

kvinnor 

 

Ålder 18 

och 

äldre, 

medel: 

55,8 år 

 

baselinemätningen. 

IG- gruppen fick 

förutom ovanstående 

behandling, en 

utvärdering av sin 

egenvårdsförmåga, 

SCHFI. Utifrån 

resultatet 

bearbetades 

områden som 

behövde förstärkas. 

Sex månader/1h/ 

vecka. Efter sex 

månader trappades 

sektionerna ner. I 

slutet kontakt per 

telefon. Mätningar 

vid baseline tre, sex, 

nio och tolv 

månader.  

tre minuter 

telefonsamtal över 

tre-fyra veckor. 

Gruppen mättes 

vid baseline, tre, 

sex, nio och tolv 

månader. 

(p=o,82) 

Egenvårdsförtroende: 

baseline 

IG 55,9/KG 55,4 

(p=0,88) 

efter tolv månader 

IG 62,8/KG 67,1 

(p=0,23) 
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Liou, H-L., Chen, H-I., 

Hsu, S-C., Lee, S-C., & 

Chang C-J.                 

2015 

The effects of a self-care 

program on patients 

with heart failure.  

 

Taiwan 

n=131 

KG: 75 

IG: 56 

 

89 män 

42 

kvinnor 

 

Ålder 30 

och äldre 

medel: 

62,7 år 

 

QED IG: individuella 

utbildning av en 

sjuksköterska. 

Utbildningen: En 

dags utbildning. 

fokuserade på 

kännetecken på 

hjärtsvikt, följsamhet 

till medicinering, 

dietråd, följsamhet 

till lågt-salt intag, 

guidelines för 

träning, 

livstilsförändringar, 

tolkning och 

behandling på 

symtom. Personen 

fick en bok, en DVD 

och en dagbok. 

Uppföljande samtal 

efter 1 vecka, 1 och 3 

månader.  

KG: Fick 

information om 

hjärtsvikt, symtom 

och vikten av 

följsamhet till 

behandling.  

 

the Self-Care 

of Heart 

Failure Index 

(SCHFI) 

Egenvårdsunderhåll: 

IG:  

bas 57,2, 

efter tre månader 68,3 

(p<0,001). 

 P är i relation till 

basvärdet. 

KG: 

bas 62,2 

efter tre månader 66,7. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan mätningarna. 

Egenvårdshantering:  

IG: bas 52,6  

efter tre månader 72,5, 

(p<0,01).  

P är i relation till 

basvärdet. 

KG: bas 54,8,  

efter tre månader 65,5. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan mätningarna. 

Egenvårdsförtroende: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liou%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26190378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20HI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26190378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsu%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26190378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26190378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26190378
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IG bas 58,5 

efter tre månader 73,7 

(p<0,01). 

KG bas 63,4,  

efter tre månader 70,5. 

samtliga pvärden är 

p<0,05 

Nundy, S., Razi, R. R., 

Dick, J. J., Smith, B., 

Mayo, A., O´Connor, A., 

&Meltzer,.D.O.                   

2013 

A text messaging 

intervention to improve 

heart failure self-

management: After 

hospital discharge in a 

largely African-

American population: 

Before-after study,  

USA 

n=15 

 

9 män 

6 

kvinnor 

 

Ålder 18 

och äldre 

medel:   

50 år 

 

prospecti

ve 

study 

 

IG: Personerna med 

hjärtsvikt fick de 

första 30 dagarna 

efter sjukhusvistelse 

automatiserade sms-

meddelande inom 

olika domän, 

medicinering, 

kostråd, påminnelse 

om uppföljnings- 

besök, ang symtom, 

behandling samt tips 

och råd om hur 

sjukvårdssystemet 

fungerar.  

Ingen KG Self-Care of 

Heart Failure 

Index (SCHFI) 

Egenvårdsunderhåll: 

förtest 49 poäng  

eftertest 78 poäng 

(p=0,003) 

Egenvårdshantering: 

förtest 57 poäng 

eftertest 86 poäng 

(p=0,002) 

Egenvårdsförtroende: 

förtest 57 poäng 

eftertest 75 poäng 

(p=0,11) 
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Sezgin, D., Mert, H., 

Özpelit, E., & Akdeniz, 

B.                                        

2017 

The effect of patient 

outcomes of a nursing 

care and follow-up 

program for patients 

with heart failure: A 

randomized controlled 

trial. 

 

Turkiet 

 

  

n=90 

KG: 45 

IG: 45 

 

69 män 

21 

kvinnor 

 

Ålder 18 

och 

äldre. 

Medel: 

60,75 år 

 

IG snitt: 

60,75 

KG snitt: 

65,86 

 

RCT IG: Fick en 

utbildningsbok, ett 

uppföljningsdiagram 

där de skulle föra in 

daglig vikt, ödem, 

puls, om de tagit 

extra mediciner. 

Instruktioner för 

symtom som de 

skulle vara 

vaksamma på. I 

samband med detta 

fick personerna 

utbildning av en 

sjuksköterska samt 

regelbunden 

uppföljning via 

telefonen.  

 

KG: Fick vanlig 

vård för hjärtsvikt 

vilket innebar att 

personerna blev 

undersökta av en 

läkare som skrev ut 

medicin och de fick 

komma på 

regelbundna 

uppföljningar på 

sin klinik. De fick 

också information 

om hjärtsvikt och 

egenvård.  

Self Care of 

Heart Failure 

Index (SCHFI)  

Egenvårdsunderhåll: 

baseline  

IG 40,73/KG 40,51,  

(p=0,926) 

efter sex månader 

IG 71,54/KG 40,21 

(p<0,001) 

Egenvårdshantering: 

baseline  

IG 24,52/KG 27,22 

 (p=0,452) 

efter sex månader 

IG 63,33/KG 29,0 

(p<0,001) 

Egenvårdsförtroende: 

baseline  

IG 34,71/KG 43,61 

(p<0,005) 

efter sex månader: 

IG 69,68/KG 42,99 

(p<0,001) 
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Stamp, K. D., Dunbar, S. 

B., Clark, P. C., Reilly, C. 

M., Gary, R. A., Higgins, 

M., & Ryan, R. M. 

2015 

 

Family partner 

intervention influences 

self-care confidence and 

treatment self-

regulation in patients 

with heart failure.  

 

USA      

  

n=117 

 

74 män 

43 

kvinnor 

 

Ålder 30 

och 

äldre, 

medel: 

55,9 år. 

 

RCT 

 tre-

grupps 

randomis

erad 

design 

IG1: person-familje 

utbildning, fick en 

timmes 

sjuksköterskeledd 

utbildning för 

personen och hens 

familj. Skriftlig 

information samt en 

DVD med 

information om 

hjärtsvikt, symtom 

och egenvård. Vid ett 

andra 

utbildningstillfälle 

fick personen och 

hens familj en två 

timmars utbildning 

ledd av sjuksköterska 

och dietist för att 

stärka vikten av 

följsamhet med 

medicinering och 

kost. Efter fyra 

KG: Fick 

utbildningsmateria

l från the American 

Heart Association 

samt 

hjärtsviktsvård från 

personens vanliga 

vårdcentral.  

Tresatment 

self-regulation 

questionaire 

(TSRQ), The 

family 

Assessment 

Device 

Questionnaire 

(FAD) 

Tresatment self-regulation 

questionaire (TSRQ) 

Autonoma motivationen 

för följsamhet i 

medicinering:   signifikant 

skillnad från baseline till 8 

mån i  alla tre grupperna 

(p=0,001) 

Autonoma motivationen 

för följsamhet i 

kosthållning: 

Endast signifikant skillnad 

från baseline till 8 mån i 

interventionsgrupp 2, 

(p=0,01) 

Kontrollerad motivation 

för medicinering: 

Signifikant förbättring 

från baseline till 8 mån i 

kontrollgruppen men inte i 

IG1 eller IG2. (p=0,0015) 

kontrollerad motivation 

för kosthållning: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clark%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25673525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reilly%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25673525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reilly%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25673525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gary%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25673525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25673525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25673525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ryan%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25673525
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månader fick 

gruppen uppföljning 

med telefonsamtal 

för uppmuntran.  

IG 2: Familj och 

partner 

intervention,  fick 

samma utbildning 

som IG1 plus att de 

fick två två-timmars 

sessioner som 

fokuserade på hur 

familjemedlemmarn

a kunde stötta 

varandra samt stötta 

personen med 

hjärtsvikt. Baseline 

till fyra månader var 

interventionsfasen 

och fyra till åtta 

månader var 

underhållsfasen av 

beteendeförändring.  

Ingen signifikant skillnad. 

The family Assessment 

Device Questionnaire 

(FAD) 

Familjefunktion: 

Autonoma motivationen 

för följsamhet i 

medicinering:    

ingen förbättring (p=0,05) 

från baseline till 8 mån. 

Autonoma motivationen 

för följsamhet i 

kosthållning: 

ingen förbättring (p=0,02) 

från baseline till 8 mån. 

Kontrollerad motivation 

för medicinering: 

Ingen förbättring (p=0,16) 

från baseline till 8 mån. 

kontrollerad motivation 

för kosthållning: 

ingen förbättring (p=0,16) 

från baseline till 8 mån. 
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Utbildning med individuell inriktning - hjälpmedel:  

Det var sju studier som innehöll interventioner där personen med hjärtsvikt fick 

undervisning av sjuksköterska samt någon form av hjälpmedel för att följa symptom; 

kalender, (Baptiste et al., 2014; Bryant & Gaspar, 2014; Liou et al., 2015), 

informationsbok (Clark et al., 2015; Liou et al., 2015) anteckningsbok och Home Heart 

Walk test (Du et al., 2017) uppföljningsdiagram (Sezgin, et al., 2017) samt dagliga SMS 

(short message service) (Nundy et al., 2013). Hjälpmedlen skulle underlätta att följa 

upp och förstå symtom och därefter reglera egenvården. I alla sju studierna visades 

förbättringar över tid. I de sex studier som mätte egenvårdsförmågan med the Self Care 

of Heart Failure Index (SCHFI), visade fyra av studierna förbättringar inom alla tre 

kategorier som mäts med SCHFID d.v.s egenvårdsunderhåll, egenvårdshantering och 

egenvårdsförtroende (Bryant & Gaspar, 2014; Clark et al., 2015; Liou et al., 2015 & 

Sezgin, et al., 2017) men två studie visade endast förbättringar inom 

egenvårdsunderhåll och egenvårdshantering (Baptiste et. al., 2016 & Nundy et al., 

2013).  

 

Uppföljning och kontinuitet har varierat mellan de sju olika studierna och i de fyra 

studier där det funnits interventions- och kontrollgrupper har uppföljning och 

regelbunden kontakt med sjuksköterskan också varierat. Interventionsgrupperna som 

haft regelbunden kontakt med sjuksköterska har visat på förbättringar i resultat i 

jämförelse med kontrollgrupperna som inte haft den regelbundna kontakten (Clark et 

al., 2015; Du et al., 2017; Liou et al., 2015 & Sezgin, et al., 2017) I studien av Baptiste 

et al. (2016) som är en interventionstudie med före och efter test har sjuksköterskan 

endast kontakt med personerna med hjärtsvikt vid två tillfällen och i denna studie visas 

endast förbättringar inom två av kategorierna; egenvårdsunderhåll och 

egenvårdshantering. I kategorin egenvårdsförtroende visas ingen förbättring. I studien 

Nundy et al., (2013) är resultatet detsamma, förbättringar inom kategorierna 

egenvårdsunderhåll och egenvårdshantering och ingen förbättring inom 

egenvårdsförtroende. I denna studie fick personerna med hjärtsvikt under 30 dagar 

efter sjukhusvistelse delta i ett automatiserat utbildningsprogram om hjärtsvikt 

Informationen gavs via dagliga SMS (short message service) på mobiltelefonen till 

samtliga deltagare. De hade personlig kontakt med sjuksköterskan vid två tillfällen.  I 
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studien av Bryant & Gaspar (2014) som också är en interventionsstudie med före och 

efter tester har kontakten med sjuksköterska varit regelbunden. Resultatet visar 

förbättringar inom samtliga kategorier som mäts med SCHFI. 

 

Utbildning med individuell inriktning - kognitivt beteende: 

I två av litteraturöversiktens studier användes kognitiva beteende program för att 

personerna med hjärtsvikt skulle förbättra sin egenvård (Cockayne et al., 2013 & 

Freedland et al., 2015). Båda studierna var RCT studier och resultaten visade inte på 

någon signifikant förbättring varken för interventionsgrupperna eller 

kontrollgrupperna.  

 

Utbildning med individuell och anhörig inriktning: 

I två av studierna riktade sig utbildningen till personer med hjärtsvikt och hens anhörig 

(Arredondo-Holguín, Gázquez, & Urrego, 2012; Stamp, et al., 2015). En av studierna 

var interventionsstudie med före- och eftertest. I den studien inriktade sig 

utbildningen på fem kategorier, kunskap om hjärtsvikt, följsamhet till farmakologisk 

och icke farmakologisk behandling, tillåta sig att be om hjälp, anpassa livet till 

hjärtsvikt och medicinering samt öka motivation till empowerment. Resultatet visade 

på signifikant förbättring av egenvårdsförmågan enligt mätinstrumentet Heart Failure 

Self-Care Behavior Scale (HFSCBS). De kategorier som visade på störst förbättring var; 

att be om hjälp, att anpassa livet till hjärtsvikt och medicinering och följsamhet till 

farmakologisk och icke farmakologisk behandling (Arredondo-Holguín, Gázquez, & 

Urrego, 2012). 

 

Studien av Stamp et al. (2015) var en RCT studie med två interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp. I interventionsgrupp 1 (IG1), person-familj utbildning, fick personen 

och hens familj utbildning om hjärtsvikt, symtom och egenvård. I interventionsgrupp 

2 (IG2), familj-partner intervention, fick gruppen samma utbildning som 

interventionsgrupp 1 samt ytterligare två utbildningstillfällen som fokuserade på hur 

familjemedlemmarna kunde stötta varandra och vara ett stöd till personen med 

hjärtsvikt. Kontrollgruppen fick utbildningsmaterial angående hjärtsvikt och vanlig 

vård på vårdcentral. Studien mäter följsamhet av mediciner och kosthållning utifrån 
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två olika motivationsperspektiv. Det ena perspektivet är autonom motivation vilket 

innebär att en persons beteende utgår från att personen har förståelse för hur 

beteendet påverkar hjärtsvikten och har kompetens att integrera ett önskat beteende i 

sitt dagliga liv. Det andra motivations perspektiv är kontrollerad motivation vilket 

innebär att en person väljer sitt beteende utifrån yttre faktorer till exempel att känna 

att jag borde eftersom läkaren säger eller att jag borde för annars kommer känslor av 

skuld. Den autonoma motivationen för följsamhet av medicinering förbättrades i alla 

tre grupperna under de åtta månader som studien pågick. Den autonoma motivationen 

för följsamhet i kosthållning förbättrades signifikant endast i IG 2, familj-partner 

intervention. I IG2 liksom i de andra grupperna fanns det skillnader i de olika 

familjernas funktionsförmåga men oavsett familjens funktionsförmåga visade IG2 på 

en förbättring i autonom motivation. Den kontrollerade motivationen för följsamhet 

av medicinering visar på en signifikant förbättring i kontrollgruppen men inte i IG 1 

eller IG 2. Den kontrollerade motivationen för följsamhet i kosthållning visar inte på 

någon signifikant förbättring över tid. Studien mäter också hur familjefunktioner 

påverkar motivationen till egenvård. I familjer med dålig funktion (enligt värdering 

med the Family Assessment Device Questionnaire) har personen med hjärtsvikt ingen 

förbättring i autonom motivation för följsamhet i medicinering och kosthållning efter 

studiens åtta månader. Den kontrollerade motivationen för följsamhet i medicinering 

och kosthållning har inte heller visat på någon signifikant förbättring (Stamp, et al., 

2015). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvantitativa studier har analyserats i litteraturöversikten vars syfte varit att beskriva 

effekten av omvårdnadsåtgärder som främjar egenvårdsförmågan hos personer med 

hjärtsvikt. En kvantitativ ansats var korrekt eftersom det var effekterna av 

omvårdnadsåtgärderna som studerades (Segesten, 2017). 

  

För sökning av studier användes databaserna CINAHL och Medline. Dessa databaser 

omfattas av artiklar och studier inom omvårdnad, medicin, hälso- och sjukvård 

(Östlundh, 2017). Att använda flera databaser ökar validiteten i litteraturöversikten då 
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möjligheten att hitta fler relevanta studier ökar (Henricsson, 2012). Området egenvård 

inom hjärtsvikt är mycket väl omskrivet och sökorden behövde vara preciserade för att 

sökresultaten skulle stämma överens med syftet och för att antalet studier inte skulle 

vara överväldigande.  Vid gruppgenomgång av sökning på Internet på Jönköpings 

Högskolas bibliotek gjordes olika försök på sökord och kombinationer av sökord. 

Därefter bestämdes vilka sökord som skulle användas i sökandet av studier till 

litteraturöversikten. I sökmatrisen (bilaga 1) redovisas de sökord och kombinationer 

som har använts. Några av sökningarna har i slutändan inte lett till någon studie som 

tagits med i litteraturöversikten. Vid närmare eftertanke kunde sökorden blivit mer 

preciserade men med tidsaspekten och erfarenheten som funnits tillgänglig i åtanke 

har de använda sökorden ändå lett fram till studier som svarat på litteraturöversiktens 

syfte. Resultatet av första sökningen blev 347 studier vilket vid första anblicken var ett 

stort antal. Att det var många studier att studera kan ha varit en svaghet då möjligheten 

att någon väsentlig studie valts bort ökade. När studier granskas enskilt och 

gemensamt samt diskuteras stärker det reliabiliteten (Henricson, 2012). Att använda 

sig av sekundärsökningar som har gjorts är också ett bra tillvägagångssätt för att få 

tillgång till bra studier (Östlundh, 2017). För att få studier med god vetenskaplig 

kvalitet har avgränsningen peer reviewed använts vid sökningar i databaserna. 

Studierna har också granskats utifrån Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 

med kvantitativ metod som är framtaget vid Avdelningen för omvårdnad vid 

Hälsohögskolan i Jönköping, (bilaga 2). Protokollet består av ja- och nej-frågor och för 

varje ja svar räknas ett kryss, det totala antalet kryss som är möjligt att få är elva. Ingen 

av de artiklar som är granskade har mindre än nio kryss. Detta innebär att studierna 

håller en god kvalitet vilket stärker reliabiliteten på litteraturöversikten. Det kan bli ett 

felaktigt resultat om granskaren inte har tillräckligt god kunskap om hur och vad som 

ska granskas. Samtliga studier som har använts i litteraturöversikten är skrivna på 

engelska vilket kan vara en riskfaktor beroende på läsarens kunskaper i det engelska 

språket. Eventuella felöversättningar och misstolkningar påverkat resultatet i 

litteraturöversikten och minskar dess validitet (Wallengren & Henricsson, 2012).  

  

Studierna i litteraturöversikten har alla handlat om egenvårdsförmåga men de har 

använt olika mätinstrument för att mäta egenvården. Det har funnits funderingar på 

om reliabiliteten hade stärkts om samtliga studier använt samma mätinstrument. De 

mätinstrument som i huvudsak har använts, The European Self Care Behaviour Scale 
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och Self Care Heart Failure Index, är dock väl beprövade och internationella 

instrument som används i många delar av världen och detta stärker validiteten på 

litteraturöversikten (Wallengren & Henricsson, 2012; Jaarsma, Årestedt, Mårtensson, 

Dracup & Strömberg, 2009; Riegel, Lee, Vaughan Dickson & Carlson, 2009). Stamp et 

al. (2015) har använt sig av två andra mätinstrument, the Treatment of self-regulation 

questionnaire (TSRQ) och The family Assessment Device Questionnaire (FAD), vilket 

innebar svårigheter i jämförelse med de andra studierna, detta kunde ge en feltolkning 

i resultatet.  

  

Studierna som har granskats har varit publicerade mellan 2010 och 2017 för att den 

senaste forskningen skulle vara representerad. Av de elva studier som har granskats 

var sex stycken randomiserade kontrollstudier (RCT),(Clark, et al., 2015; Cockayne, et 

al., 2013;Du, et al., 2017; Freedland, et al., 2015; Sezgin, et al., 2017, & Stamp, et al., 

2016). RCT-studier är de mest tillförlitliga studierna för att visa effekterna av 

omvårdnadsåtgärder (Gunnarsson & Billhult 2012). Att över hälften av studierna i 

litteratöversikten är RCT-studier stärker validiteten och reliabiliteten. Andra 

experimentella studieupplägg kan vara kontrollerade studier med jämförelsegrupp 

som inte är randomiserad vilket har använts i en studie som är granskad i 

litteraturöversikten (Liou, et al., 2015). Denna studiedesign är enklare att genomföra 

än en RCT studie men inte lika pålitlig då grupperna inte alltid är helt jämförbara och 

det kan försvaga reliabiliteten (Billhult & Gunnarsson, 2012). Vid en okontrollerad 

experimentell studie utan jämförelsegrupp får alla personerna med hjärtsvikt samma 

behandling och jämförelser sker innan och efter interventionen. Denna design väljs 

ibland då det inte går att rekrytera tillräckligt med personer för att utföra en RCT-

studie. I litteraturöversikten har tre artiklar med denna design granskats (Baptiste, et 

al., 2016; Bryant, & Gaspar, 2014; Arredondo-Holguín, Gázquez, & Urrego, 2012). 

Prospektiva studier samlar in data framåt i tiden och grupperna som studeras kallas 

kohort. Studier med prospektiv design kan bygga upp en faktabas som kan användas 

igen när nya frågeställningar dyker upp men nackdelen kan vara att det blir ett stort 

bortfall av individer, speciellt om studien sker under en lång tid (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). En av studierna i litteraturöversikten är en prospektiv studie med 

en kohort (Nundy, et al., 2013). Hade studier med samma design använts i 

litteraturöversikten hade validiteten stärkts (Henricsson, 2012). Att studier med annan 

design än RCT-studier tagits med i litteraturöversikten beror på att studierna svarat 
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väl mot syftet. Det hade inte heller varit möjligt att hitta tillräckligt med studier som 

enbart använt sig av RCT-metod.  

  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva effekten av omvårdnadsåtgärder som 

främjar egenvårdsfärmågan hos personer med hjärtsvikt och förhoppningarna var att 

finna enkla, praktiska omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska skulle kunna utföra. 

Litteraturöversikten gav inga enkla råd men många infallsvinklar som kan bli 

användbara i vården av personer med hjärtsvikt. 

 

Utbildning med individuell inriktning - hjälpmedel:  

Resultatet visade att sjuksköterskeledd utbildning förbättrade personer med 

hjärtsvikts egenvård. I de sju studier med individuell inriktning - hjälpmedel fick 

deltagarna tillgång till material där de systematiskt noterade symtom och förändringar 

som skedde till följd av hjärtsvikten. När det kommer till sjuksköterskeledd utbildning 

av egenvård är personcentrerad vård viktigt. Utbildningen behöver individanpassas då 

målet är att personen ska klara sin egenvård självständigt (Aidemark, Askenär, 

Mårtensson & Strömberg, 2014). Att leda en person till förbättrad egenvård kan ses 

som en handledande process. Kunskap och systematisering är i fokus för att 

handlingsberedskapen ska ökas (Severinsson, 2013). När personer med hjärtsvikt får 

tillgång till hjälpmedel där de systematiskt och logiskt kan följa sina symtom och följa 

konsekvenserna av utförd eller inte utförd egenvård är det lättare för dem att aktivt 

välja att utföra egenvård. Genom att personen med hjärtsvikt själv deltar aktivt i 

beslutsprocessen ökar personens empowerment. Det är personen som har hjärtsvikt 

som är expert på sin egen kropp, sjuksköterskan har kunskapen om behandling vilket 

hen förmedlar genom utbildning (Castro, VanRegenmortel, VanHaecht, Sermeus, 

VanHecke, 2016; Chatzimarkakis, 2010).   

  

 I resultatet syns vikten av regelbunden uppföljning av sjuksköterska.  I RCT studierna 

visar interventionsgrupperna som under studiens gång har haft regelbunden kontakt 

med sjuksköterskan signifikanta förbättringar i jämförelse med kontrollgrupperna 

som inte har haft lika mycket kontakt med sjuksköterskan. Det kan vara krävande att 

utföra egenvård och ibland kan personen uppleva känslor som att inte orka med 

Kommenterad [F1]: Se över mening, den är lite 
konstig.  
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(Brännström, 2017). Genom regelbunden kontakt mellan sjuksköterskan och personen 

är det lättare att nå en personcentrerad vård. När sjuksköterskan ser personen bakom 

hjärtsvikten blir bemötandet och dialogen ett möte där personens egna resurser och 

svagheter kan användas för att utveckla strategier till förbättrad egenvård (Strandås & 

Bondas, 2017). Att ha personlig kontinuerlig uppföljning ökade egenvårdsförmågan 

hos personer med hjärtsvikt i jämförelse med besök hos läkare på vårdcentral (Sezgin, 

et al., 2017). Personen kan känna empowerment genom att arbetet blir personcentrerat 

och sjuksköterskan kan stötta och motivera personen till att ta eget ansvar för sin 

egenvård (Chatzimarkakis, 2010). 

 

Forskning inom elektroiska hjälpmedel inom vården går fort framåt i utvecklingen. Att 

skicka SMS med information till personer med hjärtsvikt kan ge en tryggare och 

säkrare egenvård då det kan utderlätta uppföljning av symtom och medicinjusteringar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). WHO definierar mHealth (mobil hälsa) som 

användandet av mobila enheter för medicinska och folkhälsobildande syften. Exempel 

på mHälsa kan vara sms-meddelande som påminner om inbokade besök eller 

egenvård som skall utföras eller läkarbesök via mobilen (WHO, World Health 

Organisation, 2016).   

 

Då sjuksköterskan använder sig av ny teknik för att kommunicera med personer med 

hjärtsvikt behöver hen tänka personcentrerat och ta hänsyn till just den personens 

behov och resurser i kommunikationen. Alla förstår inte den nya tekniken och ibland 

krävs det ett aktivt deltagande för att nyttja ny teknik vilket kan vara svårt att orka med 

vid sjukdom. Dessutom har inte alla människor tillgång till ny teknik och de kan då 

uppleva ett digitalt utanförskap som också upplevs som ett utanförskap till hälso- och 

sjukvården. Känslan kan bli att inte få den vård som behovet omfattar (Zwijsen et al. 

2011). Digital kommunikation kan upplevas som en tvåvägs- eller 

envägskommunikation beroende på vilken teknik som används (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Att skicka automatiserade sms kan ses som en 

envägskommunikation vilket kan ha varit en bidragande orsak till att förbättring i 

egenvårdsförtroendet inte kunde ses i resultatet. Deltagarna fick dock information om 

både egenvård och hur sjukvårdssystemet fungerar. När personer med hjärtsvikt får 

information om hur sjukvårdssystemet fungerar kan det öka personens empowerment 
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eftersom det utökar personens möjlighet att söka hjälp och ta ansvar för sin egen vård 

(World Health Organisation, 2016). 

 

Utbildning med individuell inriktning - kognitivt beteende: 

Genom att inrikta den kognitiva behandlingen specifikt mot depression och se en 

förbättring i den psykiska hälsan hos personer med hjärtsvikt var tanken att 

egenvårdsförmågan skulle förbättras i studien av Freedland et al. (2015). Resultatet 

visade inte på någon signifikant förbättring av egenvården varken i 

interventionsgruppen eller i kontrollgruppen. De personer som sedan tidigare hade 

god egenvårdsförmåga fortsatte med detta men de personer som från början hade en 

låg egenvårdsförmåga hade fortsättningsvis också låg. För att personer med hjärtsvikt 

ska utföra egenvård går det inte att enbart inrikta sig på att behandla enstaka symtom, 

det krävs kunskap om sjukdomen och förståelse för kopplingen mellan symtom och 

egenvård. Det tar tid att införliva rutiner för egenvård och de behöver passa in i det 

dagliga livet hos personerna med hjärtsvikt (Vaughan Dickson & Riegel, 2009).  

 

I studien av Cockayne et al. (2013), jämfördes resultaten mellan interventions- och 

kontrollgruppen och det visade inte på någon signifikant förbättring av egenvården i 

någon av grupperna. Det fanns en misstanke om att kontrollgruppen fått hjälp och råd 

av sjuksköterska under studiens gång vilket skulle kunna ses som en anledning till att 

skillnaderna mellan grupperna inte var så tydliga. Det hade varit oetiskt av 

sjuksköterskan att neka hjälp om personerna från kontrollgruppen bett om det. Vilket 

även styrks i sjuksköterskans sex kärnkompetenser där det ingår det att informera 

personer om hälsofrämjande åtgärder (Furåker & Nilsson, 2013; Strömberg, 

Mårtensson, Fridlund, Levin, Karlsson & Dahlström 2003). Denna studie visar inte på 

ett tydligt sätt förändringar av egenvård hos grupperna över tid vilket hade varit 

intressant att se eftersom studien hade en personcentrerad inriktning och 

personcentrerad vård har i vissa fall visat sig ha en förbättring på egenvården (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017). 

 

Utbildning med individuell och anhörig inriktning: 

Resultatet i Arredondo-Holguín, Gázquez, & Urrego, (2012) studien visade att efter 

utbildning riktad mot personen med hjärtsvikt samt hens familj får personerna 
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tillräckligt med kunskap om effekten av egenvård för att kunna påverka symtomen vid 

hjärtsvikt. Familjen kan bidra till att öka personens självförtroende och motivation till 

egenvård. Personen som har hjärtsvikt har lättare att be sin familj om hjälp efter 

utbildningen samt att de har lättare att prata om sin sjukdom och förändringar som 

sker. Personer med hjärtsvikt vill ha stöttning av familj och vänner som de känner har 

erfarenhet av hjärtsvikt (Vaughan Dickson & Riegel, 2009). Genom att be om hjälp 

utvecklar personer med hjärtsvikt strategier för att kunna hantera sin sjukdom. Detta 

ger också en känsla av mindre oro inför sjukdomens utveckling och behandling (Olano-

Lizzaraga, Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo & Saracibar-Razquin, 2016). 

 

Resultatet i studien av Stamp et al. (2016) visar att familjefunktioner har en viktig roll 

för egenvården hos personer med hjärtsvikt. I familjer med låg familjefunktion hade 

personer med hjärtsvikt lägre nivå av självförtroende och motivation till egenvård i 

jämförelse med de med god familjefunktion. De deltagarna med goda 

familjefunktioner hade en högre egenvårdsförmåga redan vid studiens inledning. I 

studien jämförs tre grupper med varandra och i interventionsgrupp två får familjen 

undervisning om hur de ska stötta varandra och vara ett stöd för personen med 

hjärtsvikt. Denna grupp visade på förbättringar i den autonoma motivationen till 

följsamhet inom medicin och kosthållning. I familjer där modern har låg inkomst och 

låg utbildningsnivå har barn en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom senare 

i livet. Goda levnadsvanor introduceras redan i barndomen (WHO, Regional office for 

Europa, 2017). I sjuksköterskans arbete ingår att förebygga sjukdom, främja hälsa och 

informera om goda levnadsvanor. Sjuksköterskans uppgift är också att stödja och 

informera personer och familjer till de som drabbats av hjärtsvikt (WHO, World health 

organisation, 2017b). I studierna som inkluderat både personen med hjärtsvikt och 

anhöriga beskrevs att sjuksköterskan måste se till hela familjebilden för att kunna ge 

individ- och familjeanpassad utbildning som stärker motivationen och utförandet av 

egenvård. 

 

Slutsatser 

Det har framkommit i litteraturöversikten att utbildning är viktigt för att främja 

egenvården hos personer med hjärtsvikt. Utbildningen behöver vara individanpassad 
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för att personens egna resurser ska kunna nyttjas i utförandet av egenvården. 

Sjuksköterskan behöver ha en reflekterande och lyssnande attityd för att hjälpa 

personen med hjärtsvikt till empowerment. Genom att inkludera anhöriga och få en 

förståelse för familjesituationen kan sjuksköterskan ge råd och stöd till hela familjen 

vilket kan underlätta för personen med hjärtsvikt att utföra egenvård. Att ha ett 

hjälpmedel för att följa symtom och egenvård kan vara ett positivt stöd och bidra till 

ökad följsamhet inom egenvård. Då vi i framtiden kommer att ha en ökande åldrande 

befolkning med multisjuklighet varav hjärtsvikt är ett av tillstånden kommer troligen 

sjuksköterskans arbete bestå av mer egenvårdsfrämjande åtgärder än i dagsläget. 

Sjuksköterskan behöver ha kunskap om egenvårdsfrämjande åtgärder som har god 

effekt samt god kunskap om personcentrerad vård. Det är genom den 

personcentrerade vården som sjuksköterskan tillsammans med personen med 

hjärtsvikt och hens anhöriga kan öka personens empowerment. 
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