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ABSTRACT 
 
 
Background: Patients with heart failure have a high mortality and often readmits to hospital 
care, due to a lack of compliance in the treatment plan. Patient education on self-care 
provided by nurses is important in improving patient and clinical outcomes. 
 
Aim: The aim of this study was to describe effects of nurse led interventions of patient 
education for elderly patients with heart failure. 
 
Method: Literature study based on nine quantitative scientific articles. 
 
Results: The results shows that different nurse led interventions of patient education with 
patients with heart failure had positive effects on self-care management, quality of life, health 
related quality of life and hospital care. E-mail reminder to community nurses and telephone 
education shows to be the most effective patient education interventions. 
Socialstyrelsen claims that a Swedish patient with heart failure offers good education from 
heart failure clinics. Our question is if there is a need for further augmented education? It 
would be of interest to study which method of patient education that have the best effect on 
self-care management for younger patients with heart failure. 
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INLEDNING 
I samband med tidigare yrkesutövning som undersköterskor och i verksamhetsförlagd 

utbildning under studietiden på Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, har författarna till 

föreliggande arbete vårdat äldre patienter med hjärtsvikt inlagda på sjukhus. Vi har sett hur 

svårt det kan vara för sjuksköterskan att förklara för patienter vad hjärtsvikt är och vilka 

egenvårdsåtgärder och behandlingar som är viktiga för patienten att följa. Patienter har behövt 

söka akut sjukhusvård på grund av låg compliance (följsamhet) av såväl farmakologisk som 

icke- farmakologisk behandling. Många av dessa patienter skulle inte ha varit i behov av akut 

sjukhusvård om de hade fått en individuellt anpassad patientundervisning och uppföljning av 

sjuksköterska angående deras egenvård och eventuella läkemedelsordinationer. 

 

BAKGRUND 

Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan orsakas av alla hjärtsjukdomar men den vanligaste 

bakgrundsfaktor är ateroskleros i kranskärlen (Larsson & Rundgren, 2003). Tillståndet 

definieras som oförmåga att upprätthålla en adekvat hjärtminutvolym och förekommer hos 

cirka 300 000 människor i Sverige varav hälften av dessa uppvisar symtom på hjärtsvikt 

(Lindberg-Stenfell, 2002). De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är trötthet, dyspné, ödem, 

cyanos och viktuppgång (Larsson & Rundgren, 2003). Enligt Dahlström (2005) har tio 

procent över 80 år i Sverige hjärtsvikt. Kvinnor har högre förekomst av hjärtsvikt än män och 

insjuknar tio år senare än män (Lindberg-Stenfell, 2002). Patienter med hjärtsvikt är enligt 

Socialstyrelsen (2007) ofta inlagda på sjukhus och har också en förkortad överlevnads-

prognos. Dödligheten för mild hjärtsvikt uppgår årligen till fem procent och vid svår 

hjärtsvikt är den 40-50 procent (Dahlström, 2005). Hjärtsviktens svårighetsgrader indelas i 

fyra klasser enligt NYHA (New York Heart Association). 

 

• NYHA I: Nedsatt hjärtfunktion utan symtom. 

• NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk ansträngning 

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 (Dahlström, 2005). 
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Behandling av patienter med hjärtsvikt  
Syftet med vården av patienter med hjärtsvikt är att reducera symtom, minska sjuklighet, ge 

ökad livskvalitet och förbättra överlevnaden (Lindberg-Stenfell, 2002; Ericson & Ericson, 

2002). Enligt sjukvårdsrådgivningen (2008) är målet för behandlingen att förbättra 

arbetsförmågan, förebygga komplikationer, och minska behovet av sjukhusvård. Vanligen 

behandlas patienter med hjärtsvikt farmakologiskt med diuretika, ACE-hämmare, 

betablockerare och digitalis. Den farmakologiska behandlingen botar inte patienten men den 

förbättrar symtom och prognos (Dahlström & Strömberg, 2005). Icke-farmakologisk 

behandling innebär för patienten vätske- och saltrestriktion, att undvika stora måltider, att 

reducera övervikt, att undvika större alkoholkonsumtion, att sluta röka och att vila (Larsson & 

Rundgren, 2003; Ericson & Ericson, 2002). Sjukvårdsrådgivningen (2008) tillägger vikten av 

att röra sig regelbundet, att ta sina läkemedel regelbundet och i rätt dos, att äta mycket frukt 

och grönsaker, att regelbundet besöka sin behandlande läkare eller hjärtsjuksköterska och att 

vaccinera sig mot influensa. 

 

Compliance 
I Nationalencyklopedin (2008) framkommer att compliance betyder följsamhet. Compliance 

eller följsamhet är ett uttryck för hur väl en patient följer en ordination. Enligt Mårtensson 

(1998) är compliance till ordinerad behandling hos hjärtsviktspatienter bristfällig. Vidare 

skriver han att detta är en av orsakerna till sjukhusinläggningar för denna patientgrupp, och 

för att bryta denna onda cirkel behövs det ett väl utvecklat samarbete mellan primärvård, 

slutenvård och kommunens hemsjukvård. I Evangelista, et als. studie (2003) framkommer att 

patienter med hjärtsvikt har svårast med att sköta sin diet och att motionera när det gäller 

egenvård. Patienterna i studien uppvisade hög compliance när det gällde att komma till 

läkarbesök, att ta sina läkemedel, att minska på rökandet och att följa alkoholrestriktionerna. 

För att motivera patienterna till att följa sin ordinerade behandling är patient-undervisning en 

viktig grund (Strömberg, 2005b). Rankin, Stallings-Duffy och London (2005) har efter att ha 

frågat läkare och sjuksköterskor om vilka hinder de hade erfarit vid patientundervisning, visat 

att de upplevde problem antingen med att motivera patienter eller på annat sätt få dem till att 

uppnå compliance.  

 

Rich, et al. (1995) undersökte effekterna av en multidisciplinär (samarbete med andra 

professioner) intervention hos en grupp patienter med hjärtsvikt. Patienterna fick intensiv 
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undervisning om hjärtsvikt, behandling, kostråd och läkemedel och det framkom i resultatet 

att patienternas behov av sjukhusvård hade minskat vid studiens slut (Rich, et al., 1995). 

 

Hjärtsviktsmottagningar 
Patienter som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt bör följas upp på hjärtsviktsmottagningar och 

stabiliseras före återremittering till primärvården enligt Socialstyrelsen (2007). Vidare 

beskrivs också att fördelarna med hjärtsviktsmottagningar är att patienterna blir bättre 

motiverade och välutbildade, vilket leder till förbättrad egenvård, följsamhet till behandling 

och förbättrad livskvalitet. Enligt Strömberg (2005c) har hjärtsviktsmottagningar i Sverige 

varit föregångare i Europa främst inom patientundervisning, uppföljning och läke-

medelsjustering. Vidare skriver författaren att sjuksköterskebaserade mottagningar med stöd 

av läkare och ett multidisciplinärt team bestående av kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

farmaceut och dietist leder till bättre läkemedelsanvändning, högre patienttillfredsställelse och 

förbättrad egenvårdsförmåga. Hjärtsviktsmottagningarna ger även förbättrad överlevnad för 

patienten och kostnadsbesparingar för sjukvården. Strömberg (2005b) menar att 

utbildningsprocessen med patienter med hjärtsvikt börjar redan vid sjukhusinläggningen och 

behöver upprepas och följas upp polikliniskt efter utskrivningen.  

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
International Council of Nurses (ICN), (2004) har utarbetat en etisk kod för sjuksköterskor, 

där sjuksköterskan i sin utövning har fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. I SOSFS 1993:17 framgår att 

syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara 

hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge 

möjlighet till en värdig död. Rådgivning och vägledning är viktiga åtgärder som stöd för 

patientens och anhörigas egna insatser efter avslutad vård och behandling. Den som är hälso- 

och sjukvårdsansvarig för en patient, är enligt Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område skyldig att ge individuellt anpassad information till patienten om 

hälsotillståndet och vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling. 

 

Patientundervisning 
I föreliggande arbete beskrivs patientundervisning utifrån Nationalencyklopedin (2008) som 

förklarar patientundervisning som en interaktion mellan vårdare och patient, då vårdarens 

3



uppgift är att informera och öka patientens kunskap om sin sjukdom. Patientens förståelse för 

hur denne själv kan påverka sin hälsa, sjukdom och rehabilitering avses att öka genom 

undervisningen (Nationalencyklopedin, 2008). Rankin, et al. (2005) förklarar att patient-

undervisning är en holistisk process som har till mål att ändra en patients beteende för att öka 

dennes hälsotillstånd. De menar att en person som är duktig på patientundervisning, hjälper 

patienten till att förstå, integrera och använda sig av informationen. 

 

En viktig del av sjuksköterskans uppgifter är patientundervisning, och målet är att patienten 

ska klara sig själv så bra som möjligt (Eide & Eide, 1997). Ett mål med patient-

undervisningen är att förbättra patientens egenvårdsförmåga (Strömberg, 2005b). Friberg 

(2001) skriver att sjuksköterskan ägnar cirka 20 till 25 % av den patientomvårdande tiden åt 

patientundervisning, vilket Friberg menar indikerar att sjuksköterskor ofta undervisar. Gedda 

(2001) skriver att sjuksköterskor inom slutenvården inte anses ha samma möjligheter som de 

inom den öppna hälso- och sjukvården att utöva den pedagogiska verksamhet som 

patientundervisning innebär. Vidare menar hon att inom den slutna vården prioriteras rent 

sjukvårdande uppgifter framför den pedagogiska funktionen. Engström, Beijer-Melander, 

Ekman, Friberg och Östlinder (2007) hävdar att patientundervisning utgör en allt viktigare del 

i sjuksköterskans professionella yrkesutövning då patienter i dagens samhälle förväntas ta ett 

allt större ansvar för sin egen vård och behandling. Patientundervisningen ska enligt 

Strömberg (2005b) inte vara standardiserad och statisk, utan bör vara en interaktiv och 

individbaserad process. Sjuksköterskans patientundervisning inom hjärtsjukvården handlar 

oftast om att patienten ska känna igen olika riskfaktorer i form av tecken och symtom på 

försämring (Ekman & Hermansson, 2007). 

 

Engström, et al. (2007) skriver att det är viktigt att se till patientens mottaglighet och egen 

kunskap när sjuksköterskan väljer vad hon ska fokusera på i undervisningen. Suhonen, 

Nenonen, Laukka och Välimäki (2005) menar att anpassad information till patienten i enlighet 

med vad denne själv har för intresse och behov är önskvärt i patientundervisningen. Gedda 

(2001) beskriver att sjuksköterskan själv föreställer sig den pedagogiska funktionen som att 

hon eller han i samförstånd med patienten ska försöka hitta vägar för att kunna förverkliga 

mål och intentioner utifrån de förutsättningar som patienten har. För att sjuksköterskan ska 

uppnå detta är det viktigt att inge trygghet så att patienten känner tillit och tilltro och när 

förtroendet mellan sjuksköterska och patient finns, kan patienten lättare delge sina 

erfarenheter och sin syn på hälsa och livsstil, enligt Gedda (2001). 
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Ericson och Ericson (2002) menar att en patient med hjärtsvikt behöver både muntlig och 

skriftlig information och den bör vara enkelt utformad och individanpassad. Enligt 

Mårtensson (1998) är inlärningen som mest effektiv när patienten själv har en fråga eller 

problemformulering eftersom motivationen då är som störst. Albert, et al. (2002) menar att för 

att kunna motivera patienten till egenvård behöver sjuksköterskan ha goda kunskaper om 

hjärtsvikt. 

 

Egenvård 
I Nationalencyklopedin (2008) beskrivs egenvård som de handlingar personen själv kan utföra 

vid enklare sjukdomar och skador. Strömberg (2005a) menar att kunskap hos patienten är en 

förutsättning för att kunna bedriva egenvård. Vidare skriver hon att ökad egenvård leder till 

förbättrad överlevnad och minskad risk för sjukhusvistelse. För patienten med hjärtsvikt är 

egenvården en viktig del i behandlingen och det krävs stor delaktighet från patienten själv. 

Strömberg (2005a) skriver att egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt omfattar bland annat vätske- 

och saltrestriktion, intag av ordinerade läkemedel, kontroll av symtom på försämring som 

ökad vikt, andfåddhet och ödem. Vidare menar hon att åtgärder vid försämring kan vara att 

inta extra diuretika. Strömberg (2005a) menar att patienten med hjärtsvikt behöver ha fysisk 

och psykiskt kapacitet, kunskap om och motivation till att vidta dessa egenvårdsåtgärder. 

Författaren menar att som patient kunna känna igen, värdera och åtgärda symtom, definieras 

som egenvårdsbeteende och är betydelsefullt för att upprätthålla hälsa hos patienten. Granum 

(1994) menar att när en patient skaffar sig kunskap genom undervisning kan denne lättare 

finna mening med sin nya livssituation.  

 

Self-management/self-care management/self- efficacy och self-care 

self confidence 
Shearer, Cisar och Greenberg (2007) beskriver self-management, Riegel och Carlson (2004) 

beskriver self-care management på samma sätt som en individs förmåga att agera utifrån 

tecken och symtom på sin sjukdom. Denna definition använder även Setter-Kline, Scott och 

Britton (2007) när de använder det engelska ordet self-efficacy. Feldman, Murtaugh, Pezzin, 

Mc Donald och Peng (2005) beskriver att patientens igenkännande av sina läkemedel är en 

del som ingår i self-care management. Författarna till föreliggande studie har översatt orden 

self-management, self-care management och self-efficacy till egenvårdshantering. Lindberg-

Stenfell (2002) beskriver att det är viktigt att patienten tillsammans med sjuksköterskan ökar 
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sin kunskap om hjärtsvikt och dess behandling för att lättare hantera sjukdomen. Vidare 

beskrivs att patienten behöver observera kroppens signaler, som ödem, andnöd, viktuppgång 

och ökad trötthet och patienten ska kunna veta när sjuksköterska eller läkare behöver 

kontaktas (Lindberg-Stenfell, 2002). Self-care self-confidence definieras som patientens 

förtroende för att kunna klara av sin egenvård (Riegel & Carlson, 2004). 

 

Mätning av self-care management 
För att mäta en patients förmåga av self-care management kan olika mätinstrument användas. 

Två vanliga instrument är Self-Management of Heart failure scale (SMHI) (Shearer, et al., 

2007) och Self-care of Heart failure Index (SCHFI) (Riegel & Carlson, 2004). 

 

Orems egenvårdsteori 
Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (1995) har utvecklat en omvårdnadsmodell som 

bygger på teorin om egenvård. Teorin om egenvård innefattar tre centrala begrepp; egenvård, 

egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Målet med omvårdnaden är att främja människans 

normala funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande. För att uppnå detta mål, utgör 

egenvård ett viktigt delmål. 

 

Egenvård 
Orem (1995) beskriver egenvård både som ett inlärt beteende och som människans 

målinriktade handlingar. Egenvård utförs på eget initiativ av individen för att antingen hjälpa 

sig själv eller sina anhöriga i avseende att främja normal funktion, utveckling, hälsa och 

välbefinnande. Egenvård är ett allmänmänskligt beteende som människan lär sig inom den 

kultur och det samhälle hon tillhör. Egenvårdsförmåga beskrivs som en persons förmåga och 

kraft att utföra egenvård. Egenvårdsförmågan utvecklas under barndomen, är fullt utvecklad i 

vuxen ålder och avtar med stigande ålder. 

 

Egenvårdsbehov 
För att människan ska upprätthålla hälsa och välbefinnande, identifierar Orem (1995) 

universella egenvårdsbehov eller allmänmänskliga behov, av vilka några är ren luft, mat, 

sömn, aktivitet och gemenskap. Egenvårdsbehov uppstår när kroppens normala funktioner 

sviktar. När en person inte kan tillgodose sina egenvårdsbehov leder det till egenvårdsbrist. 
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Då situationer när egenvårdsbrist uppstår, övertar till exempel anhöriga eller sjukvården 

ansvaret för personens egenvårdsbehov (Orem, 1995). 

 

Egenvårdskrav 
Egenvårdskrav är de egenvårdshandlingar som krävs för att tillfredställa individens 

egenvårdsbehov. Den sociala grupptillhörighetens värderingar, normer och seder påverkar 

personens egenvårdshandlingar (Orem, 1995). 

 

Sjuksköterskans hjälpmetoder 
Sjuksköterskans ansvar består i, enligt Orem (1995) att hjälpa personen hantera 

egenvårdskraven. Detta gör sjuksköterskan genom att följa upp utförda och planerade 

egenvårdsåtgärder, samla in data av resultat av utförda åtgärder och att utvärdera resultaten av 

utförda åtgärder. Fem typer av hjälpmetoder kan sjuksköterskan använda sig av för att hjälpa 

personen utföra egenvård. Genom att ta reda på orsaken till varför egenvårdsbristen uppstått, 

samt vad personen klarar och inte klarar av att utföra själv, utgör grunden för vilken metod 

sjuksköterskan väljer att använda. Dessa hjälpmetoder är: 

 

• att handla eller utföra för någon: att utföra de handlingar som en person inte själv 

klarar av 

• att vägleda någon: sjuksköterskan vägleder patienten till att fatta ett beslut  

• att ge fysiskt eller psykiskt stöd åt en person: sjuksköterskan har här en mer 

tillbakadragen roll men kan vid behov vara behjälplig 

• att skapa en utvecklande miljö: patienten är i centrum och står för planering av 

egenvårdshandlingar med endast litet stöd från sjuksköterskan 

• att undervisa en person: sjuksköterskan ger undervisning för att stärka patientens 

egenvårdskapacitet så att patienten åter kan bli helt självständig (Orem, 1995). 

 

King´s teori 
Imogene King (i Evans–Sieloff, 1991) är en omvårdnadsteoretiker som anser att ett 

beslutsfattande hos en patient påverkas av tidpunkten, vilken information som är tillgänglig 

och individens eget deltagande. Vidare beskiver King (i Evans-Sieloff, 1991) att 

sjuksköterskans funktion är att undervisa, att guida och ge råd till individer och grupper med 

avseende på att hjälpa dem att bevara hälsan. Ett aktivt deltagande från patienten i 
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beslutsprocessen tillåter patienten enligt King (i Scott, Setter-Kline & Britton, 2004) att återfå 

kontroll av sin egen situation och därigenom underlättar det för patienten att uppnå målen. 

 

Empowerment 
I Nationalencyklopedin (2008) beskrivs att empowerment är en princip som används i 

undervisning för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina 

egna mål och ta makt över sitt eget liv. Lennartsson och Rundblad (2002) beskriver begreppet 

patientempowerment som patientens medbestämmande i vården och menar att patientens 

stress minskar då han får makt att påverka sin egen vård. Empowerment handlar enligt 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) om att vårdpersonal hjälper patienten till att få kraft 

till att hjälpa sig själv. De säger att sjuksköterskan genom bland annat sin personlighet och 

goda karaktärsegenskaper bidrar till patientens empowerment. Vidare menar Barbosa da Silva 

och Ljungqvist (2003) att vårdpersonal bör hjälpa och samarbeta med patienten så att denne 

lär sig ansvara för sin egen vård, eller får hjälp till självhjälp. Engström, et al. (2007) skriver 

att ordet empowerment är ett ofta använt begrepp inom patientundervisning. Klang-Söderkvist 

(2007) menar att för att möjliggöra känslan av empowerment hos patienten är lärande och 

kunskap centralt. 

 

Livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet 
Begreppet livskvalitet används i många fall för att sammanfatta en människas livssituation 

och välbefinnande (Mårtensson, 2005). Livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt är oftast 

nedsatt (Dahlström, 2005). Vidare skriver författaren att inom sjukvården är det den 

hälsorelaterade livskvaliteten som vanligtvis mäts. Franzén (2007) beskriver skillnaden 

mellan begreppen livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet. Författaren menar att livskvalitet 

relaterar till tillfredsställelse eller glädje med livet generellt, till skillnad från den 

hälsorelaterade livskvaliteten som fokuserar på aspekter i livet, påverkade av sjukdom och 

behandling. Det är klarlagt enligt Mårtensson (2005) att begreppet hälsorelaterad livskvalitet 

är subjektivt och multidimensionellt samt fokuserar på en människas jämförelse mellan sitt 

egen uppfattade hälsostatus och det som han eller hon egentligen vill ha. 

 

Mätning av livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet 
De områden inom den hälsorelaterade livskvaliteten som oftast mäts är fysisk, psykisk, social, 

ekonomisk och spirituell status (Mårtensson, 2005). Franzén (2007) skriver att den 
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hälsorelaterade livskvaliteten mäts för att undersöka förändring eller svar på behandling hos 

patienter. Författaren menar vidare att den hälsorelaterade livskvaliteten är viktig för patienter 

med hjärtsvikt då tillståndet karaktäriseras av flertalet allvarliga symtom (Franzén, 2007). 

Cider (2005) skriver att olika instrument kan användas för att mäta livskvaliteten hos 

individer, som till exempel Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-

36) och Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (LHFQ). Enligt Franzén (2007) är 

LHFQ det instrument som vanligtvis mest används när det gäller att mäta den hälsorelaterade 

livskvaliteten. Vidare skriver han att instrumentet konstruerades för att mäta vilken påverkan 

hjärtsvikt hade på patientens dagliga liv. Burström (2002) påpekar att EuroQol (EQ-5D) är ett 

vanligt använt mätinstrument för den hälsorelaterade livskvaliteten. Vidare beskriver 

författaren att EuroQol består av olika delar varav i en del klassificerar patienten sin hälsa 

inom fem olika dimensioner i tre olika allvarlighetsgrader. I instrumentets andra del finns 

demografiska frågor som patienten också svarar på. Quality of Life Index (QLI) är ytterligare 

ett instrument som kan användas för att mäta livskvaliteten (Scott, Setter-Kline och Britton, 

2004). Shively, et al. (2004) skriver att Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(MLHF) är ett mätinstrument som kan användas för mätning av den hälsorelaterade 

livskvaliteten. 

 

Interventionsstudier 
Nationalencyklopedin (2008) beskriver ordet intervention som att komma emellan, avbryta 

eller inskrida. Vidare beskrivs att en interventionsundersökning är en term för en vetenskaplig 

studie där effekter av någon åtgärd prövas. Polit och Beck (2004) beskriver att en intervention 

kan vara när forskaren aktivt engagerar sig i sin studie och inte bara observerar. Vidare 

beskriver de att ett vanligt tillvägagångssätt inom forskningen i omvårdnad är att använda sig 

av interventioner för att mäta effekter hos patienter. Frame (2004) beskriver intervention som 

en målmedveten handling riktad till en patient eller familj från en sjuksköterska med avseende 

på att förändra ett beteende eller önskan om att få en positiv effekt. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Antalet äldre ökar i Sverige och därmed patienter med hjärtsvikt. Det krävs att sjuksköterskan 

är duktig på patientundervisning för att kunna motivera denna allt större patientgrupp till 

eventuella livsstilsförändringar och förbättring av sin egenvård. Sjuksköterskan bör kunna 

använda sig av olika strategier för att möta individuella behov. Hjärtsvikt är ett komplicerat 
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tillstånd för patienten att förstå och följsamheten av egenvårdsåtgärder och av 

läkemedelsbehandling är därför bristande hos denna patientgrupp. Frågan är om undervisning 

utöver den rutinmässiga från sjuksköterskan, ger effekter i form av förbättringar av hälsa hos 

äldre patienter med hjärtsvikt.  

 

SYFTE 
Att beskriva effekter av sjuksköterskeledda interventioner i form av undervisningsinsatser till 

äldre patienter med hjärtsvikt. 

 

METODBESKRIVNING 

Metod 
Metoden som valdes i föreliggande arbete var en litteraturstudie, vilket innebar att ta reda på 

befintlig forskning genom att söka vetenskapliga artiklar med relevans för studiens syfte. 

Utifrån urvalet av artiklar gjordes en sammanställning och analys av framkomna 

forskningsresultat. Polit och Beck (2004) skriver att en inledande litteraturöversikt inför 

litteraturstudien lägger grunden för det studerade området, och den kan även bidra till nya 

forskningsidéer. Vidare menar de att en litteraturstudie ska ge läsarna en objektiv och 

välorganiserad översikt i vilken kunskap som finns inom ett specifikt ämne. Friberg (2006) 

beskriver denna första kartläggning av undersökningsområdet som att anlägga ett 

helikopterperspektiv. 

 

Litteratursökning 
I den inledande litteratursökningen i föreliggande arbete genomfördes en osystematisk 

informationssökning, vilket enligt Östlundh (2006) innebär att författarna letar böcker i 

bibliotek eller planlöst söker i en databas. Manuell sökning är enligt Östlundh (2006) när 

artiklar och böcker letas igenom för att få information om ytterligare referenser.  

 

Författarna till föreliggande arbete genomförde därefter en systematisk informationssökning 

då tillvägagångssättet dokumenterades under hela söktiden. Den systematiska sökningen 

hjälper författare att skapa struktur och hantera den mängd av information som finns 

(Östlundh, 2006). Den systematiska sökningen gjordes utifrån arbetets syfte. Artikelsökning 

genomfördes i databaserna Academic Search Elite, Cinahl och Pubmed mellan den tredje och 
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sjätte december 2007. Sökorden som användes var heart failure, patient education, nurs*, 

strategies, self*, method, tool och intervention. De sökord som var mest centrala i sökningen 

var heart failure, patient education och nurs* och dessa kombinerades med resterande sökord 

(se Tabell 1). Östlundh (2006) skriver att det är bra att i början söka brett och efter hand då 

mer kunskap införskaffats om ämnet kan sökningen smalnas av och preciseras. Intervention 

användes som sökord endast i sökdatorn Pubmed då författarna till föreliggande arbete 

upptäckte efter att de hade kommit en bit in i sökprocessen att det var ett vanligt använt 

begrepp inom omvårdnadsforskning när en jämförelse mellan grupper ska studeras.  

 

Att trunkera ett sökord innebär att alla ord som börjar med samma ordstam som väljs söks i 

databasen (Östlundh, 2006). Författarna använde trunkering på nurs och self för att minska 

risken att artiklar föll bort, då det finns många olika böjningar på dessa ord.  Till exempel kan 

egenvård översättas med de engelska orden self-care eller self-management, och nurs* 

innefattar till exempel nurse, nurses och nursing. 

 

URVAL 

Inklusions- och exklusionskriterier 
För att avgränsa området som ska undersökas behöver vissa studier inkluderas och andra 

exkluderas (Friberg, 2006). Kriterier i föreliggande arbete sattes upp utifrån att artiklarna 

skulle vara kvantitativa. Vidare kriterier var att artiklarna skulle handla om patienter med 

hjärtsvikt; att patienterna skulle vara över 65 år, att de skulle handla om sjuksköterskans 

funktion; att de skulle handla om patientundervisning och att undervisningen skulle handla 

om egenvård. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2002 till 2007; att de var skrivna 

på engelska och att de var vetenskapligt granskade (peer rewied). Kriterier sattes också upp 

för exklusion av artiklar som inte motsvarade syftet med föreliggande litteraturstudie. 

Kriterier för exkludering av artiklar var kvalitativa studier; pilotstudier, litteraturöversikter; 

patienter tillhörande minoritetsgrupper; patienter under 65 år, undervisning om enbart 

läkemedel; palliativ vård, akutvård, pre-post vård och sjukdomar i kombination med 

hjärtsvikt.  

 

Totalt 93 abstract erhölls från åtta sökningar mellan den 3:e och 6:e december 2007, och vid 

den första titelgenomgången uteslöts 17 stycken artiklar utifrån exklusionskriterierna. Efter 

åtta sökningar med olika kombinationer av sökord återfanns inte fler nya artiklar utifrån 
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inkusionskriterierna. Författarna ansåg nu att artikelsökningen hade uppnått ”mättnad”. Tabell 

1 redovisar artikelsökningen i sin helhet i ett sökschema. 

 

Nu återstod 76 artiklar vars abstract lästes. Femtioåtta artiklar valdes bort utifrån de uppsatta 

exklusionskriterierna. Tjugofyra artiklar valdes ut utifrån att dessa uppfyllde de uppsatta 

inklusionskriterierna och utifrån dessa abstract skrevs 23 artiklar direkt ut i fulltext och en 

artikel beställdes genom fjärrlån från Uddevalla sjukhusbibliotek.  

 

Segesten (2006a) skriver att en vetenskaplig artikel ska uppfylla vissa krav, vilka är att de ska 

redovisa ny kunskap, att de ska vara möjliga att granska (skrivna efter ett givet format med 

bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser), att 

de har varit utsatta för bedömning och att de har publicerats på engelska. Författarna till 

föreliggande arbete granskade de 24 artiklarna efter dessa uppsatta krav och fann att de höll 

en god kvalitet. 

 

De 24 utvalda artiklarna genomlästes av författarna till föreliggande arbete oberoende av 

varandra då de inte ville påverka varandra i urvalet med avseende på att ge resultatet validitet. 

Denna metod att läsa artiklarna var för sig kom författarna till föreliggande arbete överens om 

i det inledande arbetet av litteraturstudien. Femton artiklar valdes i samråd mellan författarna 

till föreliggande studie därefter bort utefter de uppsatta exklusionskriterierna. Fyra handlade ej 

om sjuksköterskans funktion, fyra var litteraturöversikter, tre var kvalitativa studier, två 

handlade om patienter med hjärtsvikt i kombination med annan sjukdom, en handlade om 

patienter under 65 år, en handlade enbart om undervisning om läkemedelsbehandling. Nio 

artiklar kom att vidare analyseras och presenteras i resultatdelen då de motsvarade arbetets 

syfte. 
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Tabell 1. Sökschema över databaser, sökord, antal träffar, artiklar som inkluderades, artiklar 

som exkluderades och analyserade artiklar. Sökningen gjordes mellan 071203-071206. 

 
Sökdator: Academic Search 
Elite och Cinahl 
Sökord Antal  

träffar 
Lästa 
abstract 

Inkluderade 
artiklar 

Exkluderade 
artiklar 

Analyserade 
artiklar 

1.Heart failure AND 
patient education AND 
strategies 

19 19 4 15 2 

2.Heart failure AND 
patient education AND 
method AND nurs* 

9 8 0 8 0 

3.Heart failure AND 
patient education AND 
tool AND nurs* 

4 2 0 2 0 

4.Heart failure AND 
patient education AND 
self* AND nurs* 

28 18 6 12 2 

Sökdator: Pupmed                  

5.Heart failure AND 
patient education AND 
strategies 

17 14 2 12 1 

6.Heart failure AND 
patient education AND 
method 

12 10 2 8 1 

7.Heart failure AND 
patient education AND 
self* AND nurs* 

39 22 9 13 3 

8.Heart failure AND 
patient education AND 
nurs* AND intervention 

32 0 0 0 0 

Totalt 160 93 23 70  9 
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Tabell. 2 Följande tio artiklar återstod efter urvalsförfarandet och presenteras i kronologisk 

ordning. 

 

Nr Årtal  Författare Titel  

 1 2004 Riegel & 
Carlson 
 

Is individual peer support a promising intervention for persons 
with heart failure? 

 2 2004 Scott, Setter-
Kline 
& Britton 

The effects of nursing interventions to enhance mental health and 
quality of life among individuals with heart failure 
 
 

 3 2004 Shively et  al 
 

Effect of behavioral management on quality of life in mild heart 
failure: a randomized controlled trial 
 

 4 2005 Feldman, 
Murtaugh, 
Pezzin, Mc-
Donald & 
Peng 
 

Just-in-time evidence-based e-mail “reminders” in home health 
care: impact om patient outcomes 

 5 2005 Koelling, 
Johnson, 
Cody 
&Aaronson 
 

Discharge education improves clinical outcomes in patients with 
chronic heart failure 
 

 6 2005 Smith et al 
 

Disease management produces limited quality-of-life 
improvements in patients with congestive heart failure: Evidence 
from a randomized trial in community-dwelling patients 
 

 7 2005 Strömberg, 
Dahlström 
& Fridlund 

Computer-based education for patients with chronic heart failure 
A randomised, controlled, multicentre trial of the effects on 
knowledge, compliance and quality of life 
 

 8 2007 Setter-Kline, 
Scott & 
Britton 

The use of supportive-educative and mutual goal-setting strategies 
to improve self-management for patients with heart failure 
 

 9 2007 Shearer, Cisar 
& 
Greenberg         
 

A telephone-delivered empowerment intervention with patients 
diagnosed with heart failure 
 

 

14



De nio artiklarna som erhölls efter urvalsförfarandet lästes först av författarna var för sig för 

att få en övergripande uppfattning om artiklarnas innehåll. Därefter jämfördes likheter och 

skillnader i de båda författarnas uppfattningar om innehållet för att undersöka om innehållet 

hade uppfattats lika. 

 

Enligt Friberg (2006) är det bra att läsa igenom artiklarna flera gånger för att skaffa sig en 

känsla vad de handlar om. Artiklarna lästes igenom ännu en gång och efter det gjorde 

författarna en gemensam sammanställning av artiklarnas problem, syfte, metod, resultat och 

diskussion för att få en översikt om vad de olika artiklarna handlade om. Därefter påbörjades 

arbetet med analysen. 

 

ANALYS 
En analys av tidigare forskning ger enligt Segesten (2006b) kunskap som kan påverka det 

praktiska vårdarbetet på olika sätt.  

 

Signifikanta effekter 
Resultat som är statistiskt signifikanta är de som har en hög sannolikhet att vara trovärdiga 

(Polit & Beck, 2004). De olika signifikanta effekter som interventionen gav patienten, söktes i 

analysen av artiklarna. Valda lägsta signifikansnivå på effekterna som författarna i 

föreliggande studie använde sig av var p<0.05. Efter att signifikanta effekter hade återfunnits i 

artiklarna presenteras endast de effekter som handlade om livskvalitet, hälsorelaterad 

livskvalitet, egenvård, fysisk funktion, och som handlade om behov av sjukhusvård i 

föreliggande studies resultat. Andra effekter som artikelresultaten visade, såsom mental hälsa, 

psykiskt/socialt, socioekonomiskt, psykologiskt, spirituellt (områden i hälsorelaterad 

livskvalitet) valde författarna till föreliggande arbete att inte presentera. Interventioner i form 

av extra utbildningsinsatser till patienter med hjärtsvikt söktes i föreliggande studie. 

 

Efter att signifikanta effekter återfunnits började arbetet med att sammanställa dessa. De olika 

effekterna jämfördes för att hitta likheter med varandra. Författarna till föreliggande studie 

kom i sitt resultat fram till fyra olika effekter som interventionerna i form av utökade 

utbildningsinsatser gav patienten. Dessa presenteras i föreliggande studie resultat under 

rubrikerna self-care management, livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet samt behov av 

sjukhusvård.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Polit och Beck (2003) menar att det är viktigt att det i studierna som analyseras framkommer 

att det har varit frivilligt att delta och att deltagarna haft möjlighet att avbryta sitt deltagande 

när som helst under studiens gång. Författarna till studierna som analyserades i föreliggande 

arbete har tydligt beskrivit att deltagarna frivilligt medverkade och att de kunde avbryta 

deltagandet när som helst. Polit och Beck (2003) påpekar att när människor är med i 

undersökningar måste forskarna tänka på att skydda dem och deras rättigheter. Nyberg (2000) 

skriver att det inte är tillåtet att fabulera eller fabricera resultat i en litteraturstudie och 

författarna till föreliggande studie har inte hittat på egna data utan endast återgett de resultat 

de analyserade artiklarna kommit fram till. 

 

VALIDITET/RELIABILITET 
Polit och Beck (2003) beskriver att om en studie ska ha hög validitet, ska den undersöka det 

den verkligen har tänkt undersöka. Reliabilitet innebär att informationen som kommer fram i 

studien är exakt och konsekvent (Polit & Beck, 2003). Vidare skriver de att forskare vill att 

deras fynd ska reflektera sanningen och forskare till kvantitativa studier har olika kriterier för 

att uppnå kvalitet i studien och en av dem är reliabilitet. När resultat redovisas genom 

statistisk analys är det viktigt att använda sig av standardiserade mätinstrument som har hög 

trovärdighet, det vill säga hög reliabilitet. Studierna som analyserades i föreliggande arbete 

har använt sig av standardiserade mätinstrument med hög reliabilitet förutom i studierna av 

Feldman, et al. (2005) och Strömberg, Dahlström och Fridlund (2005) vars syfte var att 

utveckla mätinstrument för self-care management. Olika instrument för mätning har använts i 

de analyserade artiklarna och så som författarna till föreliggande studie uppfattat studierna har 

samma eftersökta effekter kunnat uppmätas även om instrumenten varit olika i sin 

konstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

16



RESULTAT 
Resultatet är uppdelat i tre delar. Den första delen utgörs av en sammanfattning av studierna 

var för sig, därefter presenteras de olika effekterna i tabellform (Tabell 3). Den tredje delen av 

resultatet är en kort sammanfattning av de olika interventionerna och dess effekter under 

rubrikerna: self-care management, livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet och behov av 

sjukhusvård.  

 

Sammanfattning av respektive studie 

1. Peer support 
Riegel och Carlson (2004) har jämfört två grupper av patienter med hjärtsvikt. Syftet var att 

undersöka om ”peer support” (kamrat-stöd) minskar social isolering, förbättrar egenvården 

vid hjärtsvikt och minskar sjukhusinläggningar hos vuxna patienter med hjärtsvikt. 88 

patienter deltog i studien, medelåldern var 73 år, 58 % var kvinnor. Kontrollgruppen och 

interventionsgruppen bestod av 43 respektive 45 deltagare. Patienterna hade hjärtsvikt enligt 

NYHA II, III och IV. För mätning av self-care management användes Self-care of Heart 

failure Index (SMHF). Studiens längd varade i tre månader. Kontrollgruppen fick rutinmässig 

omvårdnad, vilken inkluderade undervisning om hjärtsvikt. Interventionsgruppen bestod av 

patienter med hjärtsvikt, så kallade elever vilka blev tilldelade en mentor. Mentorerna var 

patienter med hjärtsvikt, som för att öka sin kunskap fick genomgå en utbildning om 

hjärtsvikt ledd av en erfaren hjärtsjuksköterska. Mentorerna lärde sig att stödja sina ”elever”, 

istället för att försöka inta en roll som en vårdgivare. Mentorerna uppmuntrade ”eleverna” att 

hitta praktiska lösningar för att hantera sin hjärtsvikt, att följa läkemedelsordinationerna och 

att reducera de eventuella hinder som försvårade egenvården. Mentorskapet utfördes via 

hembesök, telefonsamtal, gemensamma utflykter och demonstrationer (t ex i hur saltfattig 

kost kan tillagas). Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade förbättrad self-care 

management (hur patienten reagerar och agerar på symtom när de uppkommer) gentemot 

kontrollgruppen (p=0.04), och högre grad av self-care self-confidence (patienten hade 

förtroende för att de kunde klara av sin egenvård) i förhållande till kontrollgruppen (p=0.02).  

 

2. Supportive-Educative (SE) och Mutual Goal-Setting (MGS) 1 
Scott, et al. (2004) har jämfört tre grupper av patienter med hjärtsvikt som fick hemsjukvård. 

Syftet var att undersöka effekten av två sjuksköterskeinterventioner med extra utbildnings-
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insatser av den mentala hälsan och livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt som får 

hemsjukvård. Livskvalitet definieras i studien som en subjektiv, personlig utvärdering av och 

tillfredsställelse med områden i livet som är viktiga för den enskilda människan. I studien 

deltog 88 patienter, medelåldern var 75 år, 56 % (49 st) var kvinnor. Patienternas 

svårighetsgrad av hjärtsvikt enligt NYHA presenterades inte. De tre grupperna kallades 

placebo (kontrollgrupp), SE (supportive-educative) och MGS (mutual goal-setting). 

Kontrollgruppen och interventionsgrupperna SE och MGS bestod av 35, 28 respektive 27 

deltagare. För mätning av livskvalitet användes Quality of Life Index (QLI). Studiens längd 

var sex månader. Alla tre grupper fick rutinmässig omvårdnad. Kontrollgruppen fick även 

undervisning i fallprevention, nutrition och hälsofrämjande åtgärder. Interventionsgrupp SE 

fick undervisning i egenvård som bestod av generella råd, prognoser, aktivitet och 

kostrekommendationer. De fick också undervisning om läkemedel, samt om vikten av 

följsamhet i behandlings- och omvårdnadsplanerna. Patienterna i interventionsgrupp MGS 

träffade en sjuksköterska som lyssnade på deras tankar och funderingar om hjärtsvikt, samt 

gemensamt med patienten upprättade mål för vad som skulle uppnås med behandlingen. När 

målen var identifierade och prioriterade utvecklades gemensamma strategier för att nå målen. 

Interventionerna genomfördes varje vecka i en timme eller mindre, över en tid på åtta veckor. 

Interventionsgrupp MGS uppvisade statistisk signifikant ökad livskvalitet (p=0.01) jämfört 

med de andra grupperna vid sex månader. Interventionsgrupp MGS uppvisade förbättrad 

uppfattning i hälsa/funktion (området inom livskvalitet) jämfört med de andra grupperna 

(p=0.03).  

 

3. Beteende-program 
Shively, et al. (2004) har jämfört två grupper av patienter med hjärtsvikt. Syftet var att 

undersöka effekten på den hälsorelaterade livskvaliteten genom beteendehantering hos 

patienter med hjärtsvikt. I studien deltog 116 patienter, medelåldern var 67 år, 95 % var män. 

Kontrollgruppen och interventionsgruppen bestod av 58 deltagare i varje. Patienterna hade 

hjärtsvikt enligt NYHA I och II. För mätning av den hälsorelaterade livskvaliteten användes 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire MLHF. Studiens längd var sexton 

månader. Kontrollgruppen fick rutinmässig omvårdnad för patienter med hjärtsvikt. 

Interventionsgruppen fick rutinmässig omvårdnad och ett 15 veckors beteendeprogram som 

innebar att sjuksköterskan upprättade individuella mål med patienten relaterade till kost, 

rökavvänjning och sociala aktiviteter. Den sjuksköterskeledda interventionen innehöll fyra 
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stycken tvåtimmars undervisningstillfällen och tre telefonsamtal under en fyramånaders-

period. Interventionsgruppen visade en statistisk signifikant ökning av det fysiska området 

inom den hälsorelaterade livskvaliteten i jämförelse med kontrollgruppen (p=0.03).  

 

4. E-mail ”Reminders” 
Feldman, et al. (2005) har jämfört tre grupper av patienter med hjärtsvikt i hemsjukvården. 

Syftet var att beskriva vilken inverkan en intervention bestående av en påminnelse via e-mail 

till sjuksköterskan i hemsjukvården har på patienter med hjärtsvikt för att de ska kunna 

förbättra sin self-care management (egenvårdshantering, egen översättning). I studien deltog 

628 patienter och medelåldern var 72 år. Tre grupper av patienter tillhörde antingen en 

kontrollgrupp, en interventionsgrupp (A) eller en utökad interventionsgrupp (B), och de 

bestod av 227, 199 respektive 202 deltagare. I kontrollgruppen var 65 % kvinnor och i 

interventionsgrupp A och B var 77 % kvinnor. Patienternas svårighetsgrad av hjärtsvikt enligt 

NYHA presenterades inte. För mätning av self-care management användes ett eget utvecklat 

frågeformulär av författarna och för mätning av hälsorelaterad livskvalitet användes EuroQol.  

I de båda interventionsgrupperna blev sjuksköterskan uppmärksammad om de riktlinjer som 

finns vid hjärtsvikt, genom en påminnelse via e-mail från hjärtsviktsmottagningen varje gång 

sjuksköterskan fick en patient med hjärtsvikt inskriven i hemsjukvården. Sjuksköterskan i 

interventionsgrupp B fick även en folder som gav information om läkemedelshantering, ett 

brev som påminde sjuksköterskan att uppta en kontakt med läkaren, en egenvårdsbroschyr åt 

patienten samt information om vilken tid patienten hade för återbesök hos 

hjärtsviktssjuksköterska. Interventionsgrupp A och B uppvisade en statistisk signifikant 

förbättring på patienternas self-care management (p=0.002 respektive p=0.023), vilket i 

studien var relaterat till patientens igenkännande av sina läkemedel. Interventionsgrupp A 

uppvisade en ökad hälsorelaterad livskvalitet gentemot kontrollgruppen (p=0.003).  

 

5. Undervisning vid utskrivning 
Koelling, Johnson, Cody och Aaronson (2005) har jämfört två grupper av patienter med 

hjärtsvikt. Hypotesen var att undervisningsprogram vid utskrivning från sjukhuset ökar de 

kliniska resultaten hos patienter med hjärtsvikt. Huvudsyftet var att undersöka antalet dagar 

på sjukhus och/eller dödlighet efter en uppföljning på 180 dagar av patienter med hjärtsvikt 

efter utskrivning från sjukhus. I studien deltog 223 patienter, medelåldern var 65 år, 58 % var 

män. Kontrollgruppen och interventionsgruppen bestod av 116 respektive 107 deltagare. 
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Patienternas svårighetsgrad av hjärtsvikt enligt NYHA presenterades inte. För mätning av 

hälsorelaterad livskvalitet användes Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(MLHF). Kontrollgruppen fick rutinmässig undervisning vid utskrivning från sjukhus. 

Undervisningen innehöll en lista på läkemedel, dosering av och instruktioner om hur de ska 

intas. Vidare fick patienterna information om kost, att de skulle väga sig dagligen och vilka 

symtom som kräver läkarkontakt. Interventionsgruppen fick rutinmässig undervisning plus 

patientriktad hjärtsviktsundervisning. De fick enskild undervisning i 60 minuter av en 

sjuksköterska före utskrivningen. Sjuksköterskan beskrev här ingående orsakerna till 

hjärtsvikt och vilka läkemedelsbehandlingar som vanligen används. Patienterna fick 

instruktioner om salt- och vätskerestriktion, daglig viktkontroll, rökavvänjning samt om 

alkoholrestriktion. Tiden från utskrivningen till första återinläggningen på sjukhus eller till 

dödsfall var signifikant längre för interventionsgruppen än kontrollgruppen (p=0.012). Vid 

studiens slut uppvisade interventionsgruppen ett statistiskt signifikant lägre antal dagar med 

vistelse på sjukhus eller dödsfall än kontrollgruppen (p=0.009). Efter 30 dagar uppvisade 

interventionsgruppen ökad hälsorelaterad livskvalitet gentemot kontrollgruppen (p=0.049).  

 

6. Telefonundervisning 
Smith, et al. (2005) har jämfört tre grupper av patienter med hjärtsvikt. Syftet med studien var 

att undersöka effekten av ”disease management” (sjukdomshantering, egen översättning) med 

avseende att förbättra hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. 

Interventionsgrupp A bestod av 356 patienter, interventionsgrupp B bestod av 354 patienter 

och kontrollgruppen bestod av 358 patienter. Medelåldern hos patienterna i studien var 70 år, 

antalet män var 71 %. Majoriteten av patienterna hade hjärtsvikt enligt NYHA II. För mätning 

av hälsorelaterad livskvalitet användes Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36). Studiens längd var 18 månader. Patienterna i kontrollgruppen fick 

rutinmässig omvårdnad. Patienterna i interventionsgrupp A och B undervisades per telefon av 

en sjuksköterska. Patientundervisningen innehöll instruktioner om lämplig kost vid hjärtsvikt 

med lågt salt- och fettinnehåll. Vidare innehöll instruktionerna information om 

vätskerestriktioner, läkemedelsföljsamhet, träning samt korrekt respons vid tecken på 

försämring. Patienterna i både interventionsgrupp A och B tilldelades vågar och uppmanades 

att väga sig dagligen. Patienterna i interventionsgrupp B, blev även tilldelade en monitor att 

ha i hemmet som visade blodtryck, puls och syresättning. Sjuksköterskan tog emot samtal när 

som helst på dygnet från patienter i de båda interventionsgrupperna, om funderingar kring 
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behandlingen. Patienterna i interventionsgrupperna var mer benägna att rapportera att deras 

hälsa hade förbättrats under det gångna året. Vid sex månader rapporterade patienterna i 

interventionsgrupp A förbättrad hälsa (ett område inom hälsorelaterad livskvalitet) jämfört 

med kontrollgruppen (p=0.04). Vid tolv månader rapporterade patienterna i 

interventionsgrupp B förbättrad hälsa jämfört med kontrollgruppen (p=0.004).  

 

7. Databaserad undervisning  
Strömberg, et al. (2005) har jämfört två grupper av patienter med hjärtsvikt, som hade kontakt 

med en hjärtsviktsmottagning. Syftet med studien var att utvärdera effekterna av ett tillfälle 

med interaktiv databaserad undervisning med avseende på kunskap, följsamhet, livskvalitet 

och genusskillnader hos patienter med hjärtsvikt. Interventionsgruppen bestod av 82 patienter 

och en kontrollgruppen bestod av 72 patienter. Medelåldern hos patienterna i studien var 70 

år, antalet män var 71 %. Patienternas svårighetsgrad av hjärtsvikt enligt NYHA 

presenterades inte. För mätning av den hälsorelaterade livskvaliteten användes EuroQol (EQ-

5D) och för mätning av self-care management användes ett eget utvecklat frågeformulär. 

Studiens längd var sex månader. Patienterna i interventionsgruppen och kontrollgruppen fick 

under en timme individualiserad patientundervisning av en sjuksköterska på en 

hjärtsviktsmottagning. Sjuksköterskan undervisade om hjärtsvikt, symtom, symtomkontroll 

och livsstilsförändringar. Därefter blev patienterna i interventionsgruppen till skillnad från 

kontrollgruppen introducerade till ett dataprogram om hjärtsvikt. Dataprogrammet var 

specialdesignat för äldre med stora, klara illustrationer och knappar samt innehöll 

animationer, foton och röster. Dataprogrammet innehöll undervisning inom sju områden 

relaterade till hjärtsvikt samt avslutades med ett självtest. Patienterna i interventionsgruppen 

var mer följsamma med diuretikabehandling efter en månad, jämfört med kontrollgruppen 

(p=0.01). Dock efter sex månader påvisades ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

avseende följsamhet. Patienterna i interventionsgruppen hade mer kunskap om hjärtsvikt och 

dess egenvård än kontrollgruppen vid studiens slut (p=0.03). Studien påvisade ingen 

signifikant skillnad av livskvalitet mellan grupperna.  

 

8 Supportive-Educative (SE) och Mutual Goal-Setting (MGS) 2 
Setter-Kline, et al. (2007) har jämfört tre grupper av patienter med hjärtsvikt som fick 

hemsjukvård. Syftet med studien var att undersöka hur två sjuksköterskeledda 

undervisningsstrategier ökade self-management (egenvårdshantering, egen översättning) hos 
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patienter med hjärtsvikt, som fick hemsjukvård. Forskarna i studien ställde sig frågan om det 

fanns någon skillnad hos patienter i tre behandlingsgrupper med avseende på deras förståelse 

av hjärtsvikt och deras self-efficacy (egenvårdshantering; egen översättning) hjärtsvikt. De tre 

grupperna kallades placebo (kontrollgrupp), SE (supportive-educative) och MGS (mutual 

goal-setting). Kontrollgruppen och interventionsgrupperna SE och MGS bestod av 33, 28 

respektive 27 patienter. Medelåldern hos patienterna var 75 år, antalet kvinnor var 56 %. 

Patienternas svårighetsgrad av hjärtsvikt enligt NYHA presenterades inte. Studiens längd var 

tolv månader. Samtliga grupper av patienter fick rutinmässig omvårdnad av ett 

hjärtsviktsteam. Interventionerna genomfördes veckovis, under en timme eller mindre, under 

en åttaveckors period. Patienterna i kontrollgruppen undervisades av en sjuksköterska i 

hälsofrämjande aktiviteter, som rörde hudvård, fallprevention, tandvård, sömn, fotvård samt 

kost. Patienterna i interventionsgrupp SE undervisades av en sjuksköterska som utgick från 

Dorothea Orem`s egenvårdsteori. Sjuksköterskan undervisade i self-care management, vilket 

innebar att lära patienten leva med hjärtsvikt. Vidare tog hon reda på patientens kunskap om 

hjärtsvikt och identifierade vårdbehov för att därefter utveckla en vårdplan. Utifrån 

vårdplanen kunde sjuksköterskan initiera en kontakt med andra vårdgivare som hade för 

avsikt att hjälpa patienten hantera egenvården. Patienten tilldelades även en broschyr om 

rådgivning vid hjärtsvikt. Patienterna i interventionsgrupp MGS undervisades av en 

sjuksköterska som utgick från Imogene King`s omvårdnadsteori. Undervisningen innebar att 

sjuksköterskan och patienten tillsammans satte upp patientens mål angående sin self-care 

management och gick igenom hur patienten skulle gå till väga för att uppnå dem. Patienten 

tilldelades även en broschyr om rådgivning vid hjärtsvikt. Det kunde inte uppmätas någon 

signifikant skillnad mellan grupperna vid tre, sex, nio och tolv månader angående patientens 

self-efficacy. 

 

9 Empowerment förmedlad via telefon 
Shearer, et al. (2006) har jämfört två grupper av patienter med hjärtsvikt. Syftet med studien 

var att undersöka effekterna av empowerment förmedlad via telefon med avseende på self-

management och funktionell hälsa, hos patienter med hjärtsvikt. Interventionsgruppen bestod 

av 45 patienter som fick empowerment förmedlad via telefon, och kontrollgruppen bestod av 

45 patienter som fick rutinmässig omvårdnad. Medelåldern hos patienterna i studien var 76 år, 

antalet män i studien representerade 64 %. Majoriteterna av patienterna hade hjärtsvikt enligt 

NYHA III. För mätning av self-care management användes Self-care of Heart faiure Index 
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(SMHF). Studiens längd var tolv veckor. Innan utskrivning från sjukhus fick patienterna i 

både interventionsgruppen och kontrollgruppen rutinmässig omvårdnad, vilken innehöll 

skriftlig och muntlig information angående hjärtsvikt från en sjuksköterska, samt att de fick se 

en undervisningsvideo om hjärtsvikt. En till tre dagar efter utskrivningen från sjukhuset 

påbörjade sjuksköterskan att förmedla empowerment via telefon till patienterna i 

interventionsgruppen, och detta upprepades efter två, fyra, sex, åtta och tolv veckor. 

Empowerment förmedlad via telefon innebar, att sjuksköterskan uppmärksammade patienten 

på dennes behov, resurser och förmåga att sätta upp och följa egna mål i deras self-care 

management, med avseende att förbättra sin funktionella hälsa. Sjuksköterskan höll ett öppet 

samtal utifrån patientens behov samt gav stöd, information och uppmuntran till det patienten 

upplevde viktigt i egenvårdshanteringen. Ingen signifikant effekt mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen kunde påvisas i varken funktionell hälsa eller self-management.  

 

Respektive studies utfall av interventionen redovisas i Tabell 3.  
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Tabell.3 Resultat av effekter på interventionerna efter jämförelse mellan 
interventionsgrupp(er) och kontrollgrupp. Respektive studie är numrerad och återfinns i tabell 
2.  
 
Studie 

(nr) 

Interventions- 

grupp (A) 
(n) 

Interventions- 

grupp (B) 
(n) 

Kontroll-

grupp  
(n) 

Effekter i interventions- 
grupperna vid studiens slut  
om inget annat redovisas. 

P-
värde 

 1 43 - 45 Förbättrad  
self-care management  
 
Förbättrad 
self-care self-confidence  

=0.04 
 
 
=0.02 

 2 28 27 35 Ökad 
livskvalitet i grupp B (MGS) 
 
Ökad 
hälsa/funktion i grupp B (MGS) 

=0.01 
 
 
=0.003 

 3 58 - 58 Ökning 
av det fysiska området inom 
hälsorelaterad livskvalitet 

=0.03 

 4 199 202 227 Förbättrad 
kunskap om sina läkemedel i grupp A 
 
Förbättrad  
kunskap om sina läkemedel i grupp B 
 
Ökad 
hälsorelaterad livskvalitet i grupp A 

=0.002 
 
 
=0.023 
 
 
=0.003 

 5 107 - 116 Ökad 
hälsorelaterad livskvalitet efter 30 dagar 
 
Förlängd  
tid från utskrivning till första återinläggning eller 
dödsfall 
 
Färre 
antal dagars vistelse på sjukhus 

=0.049 
 
 
=0.012 
 
 
 
=0.009 

 6 356 354 358 Förbättrad 
hälsa i grupp A efter sex månader 
 
Förbättrad 
hälsa i grupp B efter tolv månader 

=0.04 
 
 
=0.004 

 7 82 - 72 Förbättrad  
följsamhet med diuretikabehandling efter en 
månad 
 
Ökad  
kunskap om hjärtsvikt och egenvård 

=0.01 
 
 
 
 
=0.03 

 8 28 27 33 Förväntade effekter n.s. 
 9 45  45 Förväntade effekter n.s. 
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Effekter av interventionerna 
Self-care management 
Effekter i form av signifikant förbättrad self-care management har påvisats i studie 4 

(Feldman, et al., 2005) där intervention av extra utbildningsinsatser i form av påminnelse om 

hjärtsjukvårdens riktlinjer via e-mail till sjuksköterskan resulterade i att patienterna fick bättre 

kunskap om sin läkemedelsbehandling, och därigenom bättre kunde hantera sin egenvård. 

Förbättrad self-care management avseende följsamhet av patientens diuretikabehandling 

påvisades även i studie 7 (Strömberg, et al., 2005) där interventionen bestod i att patienten 

genomförde ett dataprogram som innehöll undervisning om hjärtsvikt. Liknande resultat har 

påvisats i studie 1 (Riegel & Carlson, 2004) där patienten fick en mentor som gav stöd åt 

patienten i self-care management avseende förmågan att agera och reagera på symtom av 

hjärtsvikt då de uppkommer. Patienterna uppvisade även förbättrad self-care self-confidence. 

 

Livskvalitet 
Effekter i form av signifikant förbättrad total livskvalitet och hälsa/funktion inom området 

total livskvalitet har påvisats i studie 2 (Scott, et al., 2004) där intervention av extra 

utbildningsinsatser bestod i att patienten själv skulle sätta upp sina mål i behandlingen 

gemensamt med sjuksköterskan.  

 

Hälsorelaterad livskvalitet 
Effekter i form av signifikant förbättrad hälsorelaterad livskvalitet har påvisats i studie 4, där 

intervention av extra utbildningsinsatser bestod i att en påminnelse om hjärtsjukvårdens 

riktlinjer via e-mail skickades till sjuksköterskan. Effekter i form av signifikant förbättrad 

hälsorelaterad livskvalitet har påvisats i studie 5 (Koelling, et al., 2005) där intervention av 

extra utbildningsinsatser bestod i att patienten fick en intensiv undervisning av sjuksköterskan 

i anslutning till utskrivning från sjukhus. Patienterna uppvisade dock endast en förbättring vid 

30 dagar till skillnad mot vid studiens slut då någon statistisk skillnad mellan grupperna inte 

kunde påvisas. Effekter i form av signifikant förbättrad fysisk funktion inom området 

hälsorelaterad livskvalitet har påvisats i studie 3 (Shively, et al., 2004) där intervention av 

extra utbildningsinsatser bestod i att patienten genomgick ett femton veckors 

beteendeprogram. Effekter i form av signifikant förbättrad hälsa i grupp A efter sex månader 

samt i grupp B efter tolv månader har påvisats i studie 6 (Smith, et. al., 2005) där intervention 

av extra utbildningsinsatser bestod i att patienten fick telefonundervisning av sjuksköterskan 
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om egenvård vid hjärtsvikt. Sjuksköterskan tog även emot samtal när som helst på dygnet från 

patienter om funderingar kring behandlingen. 

 

Behov av sjukhusvård 
Effekter i form av signifikant minskning av sjukhusbehov har påvisats i studie 5 (Koelling, et 

al., 2005) där intervention av extra utbildningsinsatser i form av att patienten fick en intensiv 

undervisning i anslutning till utskrivning från sjukhus resulterade i förlängd tid från 

utskrivning från sjukhuset till första återinläggning och/eller dödsfall. Patienterna uppvisade 

även färre antal dagars vistelse på sjukhus efter återinläggning. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Friberg (2006) skriver att ett motiv till att göra en litteraturstudie är att träna ett strukturerat 

arbetssätt genom att sammanställa redan publicerade forskningsresultat. Polit och Beck (2003) 

skriver att när en litteraturstudie görs, kommer författarna över mycket material och måste 

besluta vad som ska läsas och vad som ska ingå i studien. Genom osystematisk sökning 

återfanns mycket forskning om patientundervisning. Majoriteten av artiklarna som dök upp i 

den inledande litteratursökningen utgjordes av kvantitativa studier och därför gjordes en 

avgränsning på kvantitativa artiklar i föreliggande arbete. En begränsning i valet av artiklar 

var att de skulle ha publicerats de senaste fem åren med inriktning på aktuell forskning. Då 

författarna tillsammans upprättade tydliga inklusions- och exklusionskriterier för urvalet av 

artiklar förenklades processen och nio relevanta artiklar valdes som motsvarade uppsatta 

kriterier.  

 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Academic Search Elite och PubMed. Polit 

och Beck (2003) rekommenderar Cinahl där det återfinns mer än 1200 tidskrifter inom 

omvårdnadsforskningens område. Sökorden valdes utifrån arbetets syfte som ansågs var 

relevanta. Trots uppnådd mättnad fanns risk att författarna till föreliggande arbete kan ha 

missat artiklar genom att inte ha använt sökordet intervention i Cinahl och Academic Search 

Elite. 

 

Friberg (2006) beskriver vikten av att författare till litteraturstudier har ett kritiskt 

förhållningssätt vid läsning av artiklar som inkluderas. Hon menar att risk finns att studiens 
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innehåll tolkas på ett sätt som stödjer författarens egen ståndpunkt. För att eftersträva 

samstämmighet av tolkningar lästes artiklarna först på var sitt håll.  

 

Polit och Beck (2004) skriver att ett representativt urval av deltagare i studier föreligger när 

de representerar hela populationen. Det visade sig vara förhållandevis jämnt fördelat mellan 

män och kvinnor i föreliggande studies återfunna artiklar, förutom i en av Shively, et al. 

(2004) där 95 % var män. Författarna till föreliggande studie valde ändå att inkludera artikeln 

då den väl passade in på arbetets syfte. 

 

Polit och Beck (2003) menar att när deltagarantalet i en grupp som ska undersökas är högt i en 

kvalitativ studie stärker det resultatet då gruppen lättare kan representera en hel population. 

Vidare menar Polit och Beck (2003) att det inte finns något egentligt antal fastställt i 

kvantitativa studier, men forskarna ska försöka uppnå det högsta antalet deltagare de kan. 

Samtliga studier hade undersökningsgrupper med över 85 personer och författarna till 

föreliggande studie anser att tillförlitligheten för resultaten i dessa studier anses vara stor.  

 

En begränsning i att kunna generalisera resultatet till svenska förhållanden i föreliggande 

arbete var att åtta av nio artiklar utfördes i USA. Endast en studie var genomförd i Sverige 

och det anser vi är förvånande, då Sverige är ett ledande land när det gäller 

patientundervisning på hjärtsviktsmottagningarna enligt Strömberg (2005c). 

 

För att mäta olika effekter hos patienter som fick extra utbildningsinsatser har olika 

mätinstrument använts. En fråga som författarna till föreliggande studie först ställde sig var 

om det verkligen är möjligt att mäta samma sak med olika instrument? Efter att ha analyserat 

artiklarna i föreliggande studies resultat anser vi det vara sannolikt att så är möjligt, då det i 

artiklarna tydligt beskrivits vilka effekter respektive mätinstrumentet var avsedda att mäta. 

Vid mätningen av self-care management använde Feldman, et al. (2005) och Strömberg, et al. 

(2005) mätinstrument som inte var reliabilitetstestade och det bör beaktas. 

 

I föreliggande studie valdes att inte presentera signifikanta effekter som psykiskt/socialt, 

socioekonomiskt, psykologiskt, spirituellt (områden i hälsorelaterad livskvalitet) och mental 

hälsa, då vi anser att dessa effekter kan vara svårt för sjuksköterskan att kunna följa upp 

utifrån utbildningsinsatser med fokus på egenvårdshantering. Dessa effekter leder till nya 
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frågor som kan vara väl valda att studera, men författarna till föreliggande studie valde att inte 

studera detta då omfattningen på föreliggande studie hade blivit alldeles för stor.  

 

Författarna till föreliggande studie valde att beskriva Orem´s egenvårdsteori för att därigenom 

beskriva olika begrepp som handlade om egenvård med avseende på att läsaren lättare skulle 

få en förståelse för arbetet. King´s teori beskrevs kort i bakgrunden då en av de artiklar som 

analyserades i föreliggande arbete utgick från hennes teori i patientundervisningen. 

 

Resultatdiskussion 
I föreliggande arbete var syftet att beskriva effekter av sjuksköterskeledda interventioner i 

form av extra utbildningsinsatser till patienter med hjärtsvikt. Det beskrivs i litteraturen hur 

svårt det är för patienter med hjärtsvikt att vara följsamma med sin egenvård och frågan är om 

det behövs utökad undervisning till denna patientgrupp. 

 

Self-care management 
Resultatet visar att patienter som deltog i en interventionsgrupp (Riegel & Carlson, 2004; 

Feldman, et al. 2005, och Strömberg, et al. 2005) förbättrade sin self-care management. Två 

av dessa interventioner (Riegel & Carlson, 2004; Feldman, et al., 2005) var annorlunda då de 

skiljde sig från de andra i tillvägagångssättet. Interventionen av Riegel och Carlson (2004) 

gick ut på att patienten fick en mentor som gav stöd åt patienten i self-care management 

avseende förmågan att agera och reagera på symtom av hjärtsvikt då de uppkommer och 

interventionen av Feldman, et al. (2005) gick ut på att en påminnelse om hjärtsjukvårdens 

riktlinjer via e-mail skickades till sjuksköterskan. Det tyder på att det finns många olika 

metoder att använda sig av i undervisningen, som kan ge patienterna positiva effekter. Det 

gäller för sjuksköterskan att ha ett öppet sinne för nya sätt att arbeta med avseende på att 

förbättra vården för patienterna. För att driva igenom en intervention eller idé behöver 

sjuksköterskan få möjlighet, genom eventuellt stöd från närmsta chef, att driva igenom idén 

då det kan finnas motstånd till förändring på arbetsplatsen hos arbetskollegor. 

 

Rankin, et al. (2005) menar att sjuksköterskan upplever svårighet i att få patienten följsam i 

sin läkemedelsbehandling, men Strömberg, et al. (2005) påvisade det motsatta där patienterna 

uppvisade en signifikant förbättring av sin följsamhet i diuretikabehandlingen, vilket stämmer 

överens med vad Evangelista, et al. (2003) kommit fram till. Detta visar att sjuksköterskan 
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kan få patienten att uppnå följsamhet i sin läkemedelsbehandling med extra 

utbildningsinsatser. Resultatet i Strömberg, et al´s. (2005) studie uppvisade ingen förbättring 

vid studiens slut och detta visar på en svårighet i att få patienterna att behålla den positiva 

effekten av sin följsamhet av diuretikabehandling på lång sikt. Frågan är hur sjuksköterskan 

kan motivera patienten till en långsiktig förbättring av följsamhet? Kanske kan sjuksköterskan 

involvera de närstående till patienten ännu mer i dessa fall? 

 

I Strömberg, et al´s. (2005) studie, hade patienterna en medelålder på 70 år. Deltagarna fick 

genomföra ett dataprogram som innehöll undervisning om hjärtsvikt. Det visade sig att 

patienterna inte hade några som helst problem med denna undervisningsform. Fördelarna var 

att patienten kunde lära sig i sin egen takt då programmet styrdes av patienten själv. Denna 

metod kunde vara ett bra komplement till rutinmässig undervisning från sjuksköterskan, men 

behöver upprepas med jämna mellanrum då resultatet visar att patienterna inte kvarhöll den 

positiva effekten en längre tid. 

 

Frågan är, hur ansträngande en utbildningsinsats ska vara för patienten med hjärtsvikt? De 

tänkta uppnådda effekterna måste värderas mot insatsen i sig. Patienter med hjärtsvikt har en 

förkortad överlevnadsprognos vilket måste beaktas när extra undervisningsinsatser skall 

insättas. Något för sjuksköterskan att tänka på är vilken svårighetsgrad enligt NYHA 

patienten har i sin hjärtsvikt då det är stor skillnad på vad patienten orkar och vilka egna mål 

patienten vill uppnå. Interventionerna av Feldman, et al. (2005) och Strömberg, et al. (2005) 

bestod av utbildningsinsatser som är relativt enkla att genomföra både för sjuksköterskan och 

patienten när vi jämför med Riegel och Carlsons (2004) intervention. Feldman, et al´s. (2005) 

intervention gick ut på att en påminnelse om hjärtsjukvårdens riktlinjer via e-mail skickades 

till sjuksköterskan och i Strömberg, et al´s. (2005) studie fick deltagarna genomföra 

utbildningsprogram via ett dataprogram som innehöll undervisning om hjärtsvikt. Riegel och 

Carlsons (2004) intervention gick ut på att patienten fick en mentor som gav stöd åt patienten 

i self-care management, vilket gav som effekt en ökad egenvårdshantering hos patienterna. 

Mentorerna var även de patienter med hjärtsvikt som fick genomgå en utbildning om 

hjärtsvikt och egenvårdshantering vid hjärtsvikt. De deltagande patienternas svårighetsgrad av 

hjärtsvikt klassificerades enligt NYHA IV och de upplevde inte interventionen tilltalande. Då 

patienter har en svår hjärtsvikt är de kanske i behov av andra utbildningsinsatser än den av 

Riegel och Carlson (2004). Denna intervention krävde även mycket planering av 

sjuksköterskan och patienternas mentorer för att kunna genomföras. Kostnadsmässigt och 
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tidsmässigt är Feldman, et al´s. (2005) och Strömberg, et al´s (2005) interventioner, några 

som sjuksköterskan med enkelhet kan använda sig av för att uppnå förbättrad self-care 

management hos patienten. Författarna till föreliggande studie anser att möjlighet finns att 

dessa interventioner även kan användas av sjuksköterskan i den svenska vårdorganisationen. 

 

Feldman, et al. (2005) hade ett högt deltagarantal av patienter i undersökningsgrupperna i sin 

studie och även en hög signifikansnivå. Det talar för att resultatet sannolikt är mer trovärdigt i 

jämförelse med resultatet i Riegel och Carlsons (2004) studie där deltagarantalet var mindre 

och hade en lägre signifikansnivå. 

 

Livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet 
Inom hälso- och sjukvården används ordet livskvalitet ofta, men vad innefattar ordet 

egentligen? Eldh, Ehnfors och Ekman (2005) menar att det är viktigt att sjuksköterskan tar 

reda på patientens egen syn på livskvalitet då detta är individuellt. Scott, et al. (2004) visar att 

patientens livskvalitet förbättras genom utökad undervisning. Resultatet från Scott, et al´s. 

(2004) studie visar att när patienten själv får vara med och sätta upp målen för behandling vid 

hjärtsvikt förbättras livskvaliteten. Vi ser här en koppling till begreppet empowerment där det 

enligt Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) handlar om att sjuksköterskan hjälper patienten 

att få kraft till att hjälpa sig själv. Motivationen kan öka när patienten känner sig delaktig i sin 

behandling och enligt Lennartsson och Rundblad (2002) minskar också patientens stress då 

han eller hon får makt att påverka sin egen vård. Även Orem (1995) anser att patienten ska 

vara delaktig i planeringen av sin behandling med stöd av sjuksköterskan.  

 

Patienterna i interventionsgrupp A och B i Smith, et als. (2005) studie undervisades per 

telefon, vilket gav signifikant förbättrad hälsa inom hälsorelaterad livskvalitet vid sex 

respektive tolv månader. Under tolv veckor fick även patienterna i Shearer, et als. (2006) 

studie telefonundervisning i form av telefonförmedlad empowerment, men där kunde ingen 

signifikant effekt påvisas hos patienterna. Vi tror oss se att effekten av telefonundervisning 

har ett samband med längden på undervisningens tidsperiod. Kan det vara så att undervisning 

per telefon under tolv veckor är en för kort period för att ge påvisbara effekter? 

 

Intressant är att Shively, et al. (2004) i sin studie visar att en kombination av 

telefonundervisning och undervisning i personligt möte mellan patient och sjuksköterska, 
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under en kort period på 15 veckor, ändå ökar patientens fysiska funktion inom hälsorelaterade 

livskvalitet. Den åtta veckor långa interventionen i Scott, et als. (2004) studie med personliga 

möten mellan patient och sjuksköterska gav en markant förbättrad livskvalitet hos patienterna 

i interventionsgrupp B. Detta visar att personliga möten mellan sjuksköterska och patient kan 

ge förbättrad livskvalitet även efter en relativt kort tidsperiod. Gedda (2001) menar att 

sjuksköterskan bör inge trygghet så att patienten känner tilltro att delge sin syn på 

livssituationen. Vi anser att detta lättare kan uppnås i det personliga mötet, ansikte mot 

ansikte. Därtill kommer att flertalet patienter som lider av hjärtsvikt tillhör den äldre 

generationen, och de kanske inte är vana vid att kommunicera per telefon, vilken kan leda till 

att frågor från patienten kanske inte blir ställda. 

 

I föreliggande studies artikelsökning exkluderades en artikel av Kutzleb och Reiner (2006) på 

grund av att medelåldern var för låg. Författarna jämförde två grupper av patienter med 

hjärtsvikt, som hade kontakt med en hjärtsviktsmottagning. Patienterna i interventionsgruppen 

gick under en tolvmånaders period på månadsvisa uppföljningsbesök på en hjärtmottagning 

för att träffa en sjuksköterska, vilket gav effekt i form av statistisk signifikant förbättrad total 

livskvalitet. Deltagarantalet i studien var endast 23 patienter och det hade varit av intresse att 

upprepa interventionen med ett större antal deltagare och högre medelålder med avseende på 

att undersöka om effekten hos patienten hade varit likvärdig. 

 

Behov av sjukhusvård 
Rich, et al. undersökte redan 1995 effekterna av en sjuksköterskeledd multidisciplinär 

(samarbete med flera professioner) intervention hos en grupp patienter med hjärtsvikt, jämfört 

med en kontrollgrupp, vid utskrivning från sjukhus och kom fram till att interventionen 

minskade patientens behov av sjukhusvård samt sänkte vårdorganisationens sjukhuskostnader. 

Detta resultat styrker Koelling, et als. (2005) resultat som visade att en intensiv undervisning 

av sjuksköterskan i anslutning till patientens utskrivning från sjukhus gav ett minskat antal 

vårddagar för patienten på sjukhus som effekt. Strömberg (2005a) menar att förbättrad 

egenvård leder till minskat behov av sjukhusvistelse och detta anser vi, tyder på att 

sjuksköterskan inom slutenvården genom utökad patientundervisning vid utskrivningstillfället 

kan påverka återinläggningar på sjukhus. Till följd gav detta kan även en kostnadsbesparing 

för sjukvården uppnås. Föreliggande resultat ger en medvetenhet om att det finns långsiktliga 

ekonomiska fördelar för sjukvården med en effektiv patientundervisning.  
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Riegel och Carlson (2004) kommer i sin studie fram till att för de patienter som deltog i 

interventionsgruppen ökade antalet akuta besök på sjukhuset från studiens början jämfört med 

studiens slut. Detta var dock inte en signifikant effekt, men kan tyda på att interventionen 

behöver prövas på nytt. Enligt Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område är sjuksköterskan skyldig att informera och undervisa patienten om behandling och vi 

anser att sjuksköterskan inte kan ersättas helt med någon annan, som i detta fall en mentor, då 

det är sjuksköterskan som har den medicinska kunskapen och är den som kan svara på frågor 

som dyker upp från patienten. Patienten kanske inte heller vill belasta sin mentor ( som också 

är sjuk i hjärtsvikt) med sina problem och på så vis avhåller sig från att dela med sig av sina 

funderingar. Detta kan göra att viktiga, individuella mål i behandlingen inte kommer att kunna 

uppnås. 

 

Strömberg (2005b) menar att patientundervisning är en process som bör påbörjas vid 

sjukhusinläggningen och som behöver upprepas och följas upp, men enligt Gedda (2001) 

prioriteras sjukvårdande uppgifter framför den pedagogiska funktionen i slutenvården. Vi 

anser att de korta vårdtiderna kanske bidrar till att sjuksköterskans pedagogiska funktion i 

slutenvården prioriteras bort. Hur ska sjuksköterskan få mer tid till patientundervisning i 

slutenvården? Vi har egna erfarenheter från en medicinsk akutvårdsavdelning och där har vi 

kunnat observera sjuksköterskans arbetssituation. Vi har sett att det där finns brist på tid för 

sjuksköterskan att utföra den undervisning patienten är i behov av. Albert, et al. (2002) menar 

att sjuksköterskor inom slutenvården är medvetna om hur viktig patientundervisning är, men 

de anser sig inte ha tid för uppgiften. Eller är det så att sjuksköterskan inom slutenvården mest 

är intresserad av de sjukvårdande uppgifterna och därför prioriterar bort patient-

undervisningen? 

 

KONKLUSION 
I resultatet framgår att utökade undervisningsinsatser till patienter med hjärtsvikt ger effekter 

på patienternas egenvård, livskvalitet, och behov av sjukhusvård. Resultatet visar att det finns 

flera metoder för sjuksköterskan att använda sig av i undervisningen. De metoder som kan 

rekommenderas för sjuksköterskan att använda sig av är en påminnelse via e-mail till 

sjuksköterskan i hemsjukvården och telefonundervisning till patienten då resultatet visar att 

just dessa metoder givit de bästa effekterna i form av förbättrad self-care management och 
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förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Resultatet visade också att behovet av sjukhusvård 

minskar för patienten med hjärtsvikt som erhållit utökade undervisningsinsatser från 

sjuksköterskan. 

 

VIDARE FORSKNING  
Vi ställer oss frågan, om patienter med hjärtsvikt som går på regelbundna besök på 

hjärtsviktsmottagning kanske redan får den undervisning som de behöver för att uppnå 

positiva effekter? Socialstyrelsen (2007) beskriver att patienter i Sverige som besöker 

hjärtsviktsmottagningen blir bättre motiverade och välutbildade, vilket leder till bättre 

egenvård. Behövs då utökad undervisning för dessa patienter i Sverige? 

 

Det hade varit av intresse att vidare undersöka vilket tillvägagångssätt i patientundervisningen 

från sjuksköterskan som har bäst effekt på egenvårdshandlingar hos yngre patienter med 

hjärtsvikt. 
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