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Sammanfattning  

  

Ungefär 26 miljoner personer i världen lever med diagnosen hjärtsvikt. Antalet som lever med 

hjärtsvikt ökar vilket främst beror på att människan blir äldre men också på förbättrad vård. 

Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom med hög mortalitet som påverkar livskvaliteten då den både 

ger fysiska symtom och har inverkan på den mentala hälsan. Därför krävs stort stöd av 

sjukvården, framförallt primärvården som kan arbeta profylaktiskt. Ett sämre stöd ger inte bara 

ett ökat lidande utan kan även ge försämrad hållbar utveckling ekonomiskt och socialt för både 

samhället och individen med bland annat fler sjukhusvistelser. Syftet är att beskriva och jämföra 

livskvalitet hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt hos de som möter och inte möter 

hjärtsviktssköterska på vårdcentral. Studien är en kvantitativ enkätstudie med deduktiv ansats. 

Två grupper med äldre personer med kronisk hjärtsvikt jämfördes, en som följdes av 

hjärtsviktssköterska (n = 8) och en som inte följdes av hjärtsviktssköterska (n = 15). Urvalet 

var ett bekvämlighetsurval. Mann-Whitney U-test och Chi-square test utfördes då det var en 

jämförande analys mellan två oberoende grupper med signifikansnivå p =.05. Slutsatser av 

resultatet måste göras med stor försiktighet då bortfallet var högt. Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna gällande livskvalitet förutom i frågan om deltagaren varit 

hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter. Där fanns en signifikant högre 

begränsning i gruppen som inte följs av hjärtsviktssköterska (p=.034). Även om studien inte 

visade någon större effekt av hjärtsviktssköterskans betydelse för livskvalitet hos äldre med 

kronisk hjärtsvikt så har flera andra studier visat på det motsatta. Då hjärtsviktssköterskan kan 

ha en betydelse, både för personer med hjärtsvikt och för hållbar utveckling både ekonomiskt 

och socialt. Fler studier borde göras inom detta område för att utöka antalet 

hjärtsviktssköterskor inom primärvården i Sverige. 
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INLEDNING  

I vårt arbete som sjuksköterskor har vi mött flera äldre personer med diagnosen kronisk 

hjärtsvikt, både inom hemsjukvården och på hjärtintensiven. Vi har båda märkt av brister i 

vilken hjälp och stöttning personerna fått från sina vårdcentraler. Vi tror att kontakt med 

hjärtsviktssköterska på vårdcentral kan hjälpa individerna dels med egenvård samt ökade 

kunskaper inom sin sjukdom vilket kan bidra till minskade sjukhusinläggningar och en bättre 

livskvalitet. 

BAKGRUND 

I bakgrunden åskådliggörs distriktssköterskans roll i att stödja personer med hjärtsvikt. 

Diagnosen hjärtsvikt beskrivs. Vårdvetenskapliga begrepp som livskvalitet, patientperspektiv 

och livsvärld behandlas. Avslutande gestaltas hållbar utveckling och (o)jämlik vård.  

 

Det finns ingen vedertagen benämning på distriktssköterska eller sjuksköterska som arbetar på 

hjärtsviktsmottagning, i arbetet benämns denna som hjärtsviktssköterska. Fokus i arbetet är 

hälsorelaterad livskvalitet, både benämningen livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet 

används.  

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar många äldre. Fler personer lever med diagnosen 

hjärtsvikt vilket främst beror på att människan blir äldre samt på förbättrad behandling och 

vård vid hjärtsjukdom. 

Symtom, tecken och diagnostik 

Hjärtsvikt definieras som en avvikelse i hjärtats struktur eller av att hjärtat är oförmöget att 

tillgodose kroppen med den mängd syre som vävnaderna är i behov av (Ponikowski et al. 2016). 

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom som kännetecknas av typiska symtom som dyspné, ankelödem 

och trötthet men även av andra symtom såsom aptitlöshet, nattlig hosta, depression, svaghet 

och konfusion (Ponikowski et al. 2016). Haedtke, Smith, VanBuren, Klein, Turvey (2017) 

uppger att smärta är ett vanligt tillstånd bland personer med hjärtsvikt. Studien visar att två 

tredjedelar upplevde smärta det senaste dygnet samt att nästan hälften (48%) står på 

smärtlindrande behandling. 

  

Diagnosen hjärtsvikt sätts genom noggrann anamnes och fysisk undersökning. Natriuretiska 

peptider är ett bra initialt blodprov vid misstanke om hjärtsvikt då det kan identifiera vilka 

personer som kräver vidare utredning. Vid ett normalt värde är det osannolikt att personen har 

hjärtsvikt. Vidare är ekokardiografi den viktigaste undersökningen vid misstanke om hjärtsvikt 

(Ponikowski et al. 2016; Socialstyrelsen 2018, s. 31). 

  

Etiologin för hjärtsvikt är fortfarande ej helt konstaterad men en historik av högt blodtryck, 

diabetes, fetma, rökning och kranskärlssjukdom är de största riskfaktorerna för att drabbas 

hjärtsvikt (Ponikowski et al. 2016). 

 

 

 

  



   

2 

 

Klassificering av hjärtsvikt 

Graden av hjärtsvikt graderas i fyra nivåer, eller NYHA klasser utifrån symtom och funktionell 

svårighetsgrad enligt kriterierna Kommittén för New York Heart Association (1994), se Tabell 

1. Klassificeringssystemet betraktar en persons symtom i förhållande till dagliga aktiviteter och 

är ett enkelt och giltigt sätt för att gradera svårighetsgrad av hjärtsvikt som ofta används inom 

sjukvården (Bennett, Riegel, Bittner & Nichols 2002). 

 
Tabell 1. Klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart Association (McMurray et al. 2012, s. 1794).  

NYHA I Inga begränsningar under ordinär fysisk aktivitet. Inga problem med andning, fatigue eller 

hjärtklappning. 

NYHA 

II 
Lite begränsningar vid lätt fysisk aktivitet. Symtomfri vid vila. Symtom med andningssvårigheter, 

hjärtklappning och fatigue vid uttalad fysisk aktivitet. 

NYHA 

III 
Påtagliga begränsningar av fysisk aktivitet. Symtomfri vid vila. Symtom med andningssvårigheter, 

hjärtklappning och fatigue vid lätt fysisk aktivitet. 

NYHA 

IV 
Påtagliga begränsningar vid minsta ansträngning. Symtom kan även upplevas vid vila. 

 

  

Epidemiologi och prognos 

Det finns ungefär 26 miljoner personer i världen som lever med diagnosen hjärtsvikt (Ambrosy 

et al. 2014). Den ökade prevalensen av hjärtsvikt beror främst på att människan blir äldre, men 

också beroende på den förbättrade vården och överlevnaden efter akut koronarsyndrom (Roger 

2013; Dunlay & Roger 2014). Prevalensen av hjärtsvikt i Sverige uppskattas till 2,2 procent 

hos den vuxna befolkningen och upp mot ≥10% hos personer över 80 års ålder (Zarrinkoub et 

al. 2013; Socialstyrelsen 2018 s. 30). van Riet et al. (2014) menar att en av sex personer över 

65 år som söker på vårdcentral med andfåddhet vid ansträngning har en okänd hjärtsvikt, 

framförallt med bevarad ejektionsfraktion, vilket är ett mått på den enskilda personens 

systoliska hjärtfunktion. Genomsnittsåldern för personer med hjärtsvikt är 75 år. Män 

(medelålder 70 år) diagnostiseras tidigare än kvinnor (medelålder 76 år). Akut koronart 

syndrom drabbar också män tidigare än kvinnor och de har också en sämre överlevnadsprognos 

vid hjärtsvikt än kvinnor (Dunlay & Roger 2014; Zarrinkoub et al. 2013). 

  

Det har skett förbättringar av behandlingar inom vården för personer med kronisk hjärtsvikt 

under de senaste 30 åren vilket har förbättrat överlevnaden och minskat antalet 

sjukhusinläggningar. Även dödligheten av hjärtsvikt har minskat under de senaste årtiondena, 

vilket speglar införandet av mediciner som angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE) 

eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) och beta-blockerare (Dunlay & Roger 2014; 

Ponikowski et al. 2016). Trots förbättringar inom behandlingen av hjärtsvikt är diagnosen 

fortsatt förknippat med dålig prognos. Beräknad överlevnad efter initial diagnos är ca 70 

procent vid ett år och ca 44 procent vid fem år (Levy et al. 2002; Roger et al. 2004). 

 

Behandling 

Behandling av hjärtsvikt handlar främst om att lindra symtomen, förlänga överlevnad och 

förebygga sjukhusinläggningar. Farmakologisk behandling i form av ACE-hämmare eller 

ARB, betablockerare och diuretika vid behov är basbehandling och rekommenderas till alla 
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personer med hjärtsvikt (Ponikowski et al. 2016; Socialstyrelsen 2018 s. 31). Det finns ett starkt 

vetenskapligt stöd vid behandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion, stödet för 

behandling av hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion är däremot otillräckligt 

(Socialstyrelsen 2018 s. 31). Ytterligare behandling med sviktpacemaker och implanterbar 

defibrillator ger en förbättrad prognos vid hjärtsvikt, detta har också medfört ett ökat antal 

personer som lever med avancerad hjärtsvikt (Socialstyrelsen 2018 ss. 31–32). 

  

 

Äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

Hjärtsvikt drabbar personer i alla åldrar. Användandet av ekokardiografi har lett till en bättre 

förståelse av diastolisk hjärtsvikt eller hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion som ofta 

drabbar äldre personer. Hjärtsvikt är ofta odiagnostiserad hos den äldre befolkningen, 65 år och 

äldre, på grund av ospecifika symtom och multisjuklighet (Benjamin et al. 2018). 

  

Flera av de symtom som drabbar personer med hjärtsvikt hindrar dem från att utföra dagliga 

aktiviteter (Blinderman, Homel, Billings, Portenoy & Tennstedt 2008). Fatigue har visats 

upplevas som brist på fysisk energi vilket leder till en skillnad mellan intention och kapacitet. 

Viljan att vara oberoende av andra leder till daglig kamp mot fatigue (Hägglund, Boman & 

Lundman 2008). Ekman och Ehrenberg (2002) upptäckte i sin studie som handlade om fatigue 

hos äldre med kronisk hjärtsvikt att kvinnor oftare än män upplevde begränsningar i sin roll i 

det sociala livet gällande hem och familj, varför de kände sig mer beroende av andra i sitt 

dagliga liv. 

  

De flesta äldre personer med hjärtsvikt är beroende av andras hjälp gällande skötsel av 

hushållet, matlagning, handling och hantering av pengar (Norberg, Boman & Löfgren 2008). 

Livskvalitet hos personer med hjärtsvikt är ofta sämre än hos personer med andra kroniska 

sjukdomar. Kvinnor, äldre, NYHA klass III-IV, multisjuklighet har visats uppleva sämre 

livskvalitet (Gott et al. 2006). Det har visats att en hög grad av socialt stöd hos personer med 

hjärtsvikt gav positiva effekter på livskvalitet (Gallagher et al. 2016). 

  

Omvårdnad vid hjärtsvikt 

Primärvårdens uppdrag är bland annat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. I 

distriktssköterskans profession ingår mötet med människan samt att stärka och stötta en 

person till god hälsa. Distriktssköterskan kan på hjärtsviktsmottagning stödja personer med 

diagnosen hjärtsvikt genom att lindra sjukdom och symtom samt uppmuntra till delaktighet 

och motivera till egenvårdskapacitet. 

Distriktssköterskans profession 

En av distriktssköterskans arbetsområden är på vårdcentral som ingår i primärvården. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30 §5) är primärvårdens uppdrag att möta alla 

människor oavsett sjukdomar och dess behandling eller göra skillnad i ålder och patientgrupp. 

Primärvårdens ansvar är att tillgodose förebyggande behandling, behandling samt rehabilitering 

och omvårdnad på den nivå som inte kräver sjukhusets teknik. Om inte primärvården kan 

tillgodose korrekt expertis ska personen remitteras till specialistsjukvård. 

  

Socialstyrelsen (2016 s. 7) beskriver primärvårdens uppdrag som hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande med planerad och oplanerad vård inom det allmänmedicinska området. 

Det ska finnas ett grunduppdrag men sedan får landstingen själva utföra en detaljerad plan 
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(Socialstyrelsen 2016, ss. 7, 10–11). Det betyder alltså att varje landsting själva kan bestämma 

vilka tjänster primärvården ska tillhandahålla, något som kan ställas emot redan nämnda lag om 

att inte göra skillnad på sjukdomar och dess behandling. På grund av detta utförde 

riksrevisionen en granskning där utfallet är att vården förhoppningsvis i framtiden kan minska 

klyftorna mellan landstingen. Utredning “Effektiv vård” (SOU 2016:2) tillkom, som, förutom 

ovanstående uppdragsbeskrivning, även uppger att primärvården ska vara den första kontakten 

till vården, den ska vara lättillgänglig (alla timmar på dygnet), arbeta med att koordinera utefter 

behov samt hens förutsättningar och framför allt att remiss ska skickas till specialistvård om 

inte vårdbehovet kan tillgodoses (Socialstyrelsen 2016, s. 11). 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor så är grunden i professionen mötet med 

personer i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd. Distriktssköterskan ska stärka personen 

till god hälsa genom ett hälsofrämjande perspektiv samt bedöma övergången från 

sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 

7). 

  

Distriktssköterskan besitter fördjupade kunskaper inom flera områden var av hjärta-kärl är ett 

av dem. I arbetet ingår att uppmärksamma och agera på förändringar i en patients hälsotillstånd 

samt att stötta patienter med nedsatt hälsa i det dagliga livet. Distriktssköterskan ska även vidta 

åtgärder för att behandla och lindra sjukdom och symtom med respekt för personens livsvärld. 

Med en ökad kompetens inom pedagogik kan distriktssköterskan analysera personens 

utbildningsbehov och anpassa lärandet utifrån den enskilde individen genom motiverande, 

stöttande och vårdande samtal. I de lärande mötena ska personen uppmuntras till delaktighet i 

vården och ges en stark egenvårdsförmåga. Råd, stöd, information och undervisning kan ske 

individuellt eller i grupp på vårdcentralen, genom telefon eller i personens hem 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 9–12). 

  

Distriktssköterskeledd hjärtsviktsmottagning 

Det har funnits sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar i Sverige sedan 1990 med uppgift 

att följa upp personer med hjärtsvikt efter utskrivning från sjukhus. Under 2000-talet hade två 

tredjedelar av sjukhusen i Sverige sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar (Strömberg, 

Mårtensson, Fridlund, & Dahlström 2001). Det har visats att uppföljning hos 

hjärtsviktssköterska kan minska återinläggningar, antal dagar på sjukhus samt dödlighet 

(Roccaforte, Demers, Baldasarre, Teo, & Yusuf 2005). Internationella och svenska ESC-

riktlinjer (European Society of Cardiology) förespråkar sjuksköterskeledda 

hjärtsviktsmottagningar för att uppnå optimal hantering av hjärtsvikt (Ponikowski et al. 2016; 

Socialstyrelsen 2018 s. 31). Det finns idag få sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar inom 

primärvården trots att mer än 50 procent av kontinuerlig vård och behandling av personer med 

hjärtsvikt bedrivs där (Strömberg 2006 ss. 78–79). Det har visats att endast 18 procent av 

Sveriges vårdcentraler har hjärtsviktsmottagning i jämförelse med diabetessköterska 93 procent 

och astma/KOL sjuksköterska 78 procent. För att förbättra uppföljningen inom primärvården 

krävs ett ökat antal specialistutbildade sjuksköterskor samt ytterligare forskning för att 

säkerställa en högkvalitativ uppföljning i primärvården för personer med hjärtsvikt (Mårtensson 

et al. 2009). 

  

Syftet med hjärtsviktssköterska är att underlätta samarbetet mellan den vård som bedrivs både 

i primär och sekundärvård (Ponikowski et al., 2016). Hjärtsviktssköterskans roll är bred och 

kan innefatta flera olika typer av uppdrag men huvudansvaret är utbildning till personen och 

övervakning av symtom, hälsotillstånd och hälsorelaterad livskvalitet (McDonagh et al. 2011). 
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Viktigt att få med är utbildning till personen på indikationer på försämring av tillståndet, daglig 

kontroll av vikt och justering av diuretika (McDonagh et al. 2011; Ponikowski et al. 2016). 

  

Det finns riktlinjer att följa inom hjärtsviktsvården via Socialstyrelsen (2018, s. 31). 

Socialstyrelsen beskriver att förutsättningen för en välmående patient är när personen är 

välinformerad och har en kontakt med en hjärtsviktssköterska som följer och ger stöd. De 

uppger även att ju bättre den polikliniska vården är ju bättre prognos ger det. 

 

Livskvalitet 

Det finns ingen specifik definition av livskvalitet. World Health Organization WHO (1997) 

definierar livskvalitet som något individuellt utifrån kultur och värderingar. Detta i relation med 

individens personliga mål, angelägenheter och förväntningar samt i relation till den individuella 

levnadsstandarden. Allt påverkas även utefter den fysiska och psykiska hälsan, 

omgivningsfaktorer, sociala relationer samt ens personliga tro (WHO 1997). 

  

Forskare inom livskvalitet är ändå eniga om att det är en subjektiv känsla. WHO (1995) trycker 

på att det inte är funktionen i sig som är värdefull i begreppet livskvalitet utan hur personen i 

fråga uppfattar sig må när man tex drabbats av sömnstörningar. Det är alltså inte 

sömnstörningen som sänker livskvaliteten utan personens upplevelse, tankar och känslor om 

det som kan påverka. 

  

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet innebär hur sjukdomen eller dess behandling påverkar 

välbefinnandet fysiskt, emotionellt och socialt (Calvert & Freemantle 2003). Mårtensson (2005 

ss. 117–131) beskriver även hur patienters förväntningar på sjukdomen och dess behandling 

påverkar hur personen ser på sin livskvalitet. Exempel där den hälsorelaterade livskvaliteten 

blir påverkad vid hjärtsvikt är att sjukdomen ger andnöd, brist på energi, trötthet samt fatigue 

(Falk, Granger, Swedberg & Ekman 2007). Vidare beskriver Falk et al. (2007) att detta kan ge 

sänkt mental livskvalitet som visar sig som hopplöshet, vilja att ge upp, psykiskt uppslukad av 

sjukdomen och känsla av intellektuell nedsatthet. Tröttheten bidrar även till isolering och att 

man lever i förnekelse. Förutom ovanstående nämner även Jones, McDermott, Nowels, Matlock 

och Bekelmans (2012) att den onormala tröttheten kan delas in i två teman; upplevelse av 

symtom samt upplevelse av mening. Det går att jämföras med WHO (1997) då Jones et al. 

(2012) resultat visar att tröttheten påverkar tid, miljö, samt påverkar kroppen fysiskt men även 

psykiskt då självbilden blir förändrad. 

  

Då livskvalitet är en subjektiv upplevelse måste vi möta dessa personer med ett 

patientperspektiv. Detta eftersom alla personer är olika och uppfattar sin situation utefter 

tidigare erfarenheter. Socialstyrelsens (2009, s. 18) indikationer för god vård uppger att man 

bör använda ett individ- eller patientperspektiv för att nå målet att öka den hälsorelaterade 

livskvaliteten. Sjuksköterskan måste möta personen med respekt och värdighet för att kunna 

använda patientperspektiv (Elwyn, Buetow, Hibbard & Wensing, 2007). Något som tycks vara 

svårt inom vården då makten till viss del överlämnas från vårdarens händer till den som vårdas 

händer (ibid.). Även HSL (SFS 2017:30) uttrycker att vården ska utgå från patientens 

självbestämmande och integritet. Hälsofrämjande omvårdnad innebär bland annat att alltid utgå 

från en persons livsvärld (Svensk sjuksköterskeförening 2010). 

 

Vårdvetenskap 

Vårdvetenskap utövas av alla som arbetar inom vård och omsorg (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 9–11). Vårdvetenskapen har utarbetats genom 
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systematisk forskning och klinisk beprövad erfarenhet samt besvarar frågorna vad, varför och 

hur. Det vill säga att vården synliggörs genom att beskriva vad vård är, vad som är god vård 

samt varför vård finns. Vårdvetenskap är en självständig disciplin med ett syfte, att inbringa 

kunskap om vårdandet och hur vården kan vidareutvecklas till det bättre. Dahlberg et al. (2003, 

ss. 17–21) menar att vårdvetenskapen utgår från patientperspektiv med begreppsgrenar som 

vårdrelation, subjektiv kropp, lidande/välbefinnande och livsvärld. Människan är en enhet som 

består av kropp, psyke, själ och ande. Människan tar livet för givet, detta ändras när människan 

blir patient då man hamnar utanför sitt sammanhang. Vi som vårdare måste därför utgå från 

patienten och deras perspektiv på hälsa och ohälsa.  

 

Dorothea Orem 

Dorothea Orem var en teoretiker inom vårdvetenskap och hennes syn på omvårdnad kallas för 

“den generella teorin om egenvårdsbrist” (Orem 2001). Det vill säga en patients jämvikt mellan 

egenvårdskapacitet och terapeutiska egenvårdskrav. När de är i obalans är sjuksköterskan 

ansvarig för att kompensera upp till normaltillstånd, antingen helt, delvis eller enbart genom 

stöd och undervisning. Detta bidrar till att patienten själv kan bemästra sin egenvård och bevara 

hälsa och välbefinnande. 

 

Hållbar utveckling 

Det finns ingen enhetlig definition, men enligt Brundtlandkommissionen innebär hållbar 

utveckling att jordens resurser enbart ska nyttjas så pass mycket så nästa generation ej blir 

lidande (Förenta Nationerna [FN] 2016). Det finns tre grunddimensioner inom hållbar 

utveckling; ekologiskt, socialt och ekonomiskt (FN 2016). 

  

  
Figur 1. Grunddimensioner inom hållbar utveckling (Folkhälsomyndigheten 2018). 

  

Sverige och folkhälsomyndigheten bygger sitt synsätt om social hållbarhet utifrån 

Brundtlandkommissionen (Folkhälsomyndigheten 2018). Folkhälsomyndigheten beskriver 

byggstenar till social hållbarhet som att tillgodose grundläggande behov utefter de mänskliga 

rättigheterna, att alla människor är inkluderade och att det ska anpassas utefter de som har 

största behov. Som tidigare nämnt är isolering oftast ett faktum för personer med hjärtsvikt, 

något som inte går i linje med det Folkhälsomyndigheten önskar så som ett socialt och delaktigt 

samhälle (Folkhälsomyndigheten 2018). 
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Folkhälsomyndigheten (2018) uppger även att det sociala samhället innebär jämställdhet samt 

jämlikhet och att detta krävs för människors rätt till gott liv och god hälsa. Statens 

folkhälsoinstitut (2008) har översatt WHO´s Closing the Gap som innebär att hälsoskillnaderna 

ska utjämnas inom en generation. Kanske främst globalt. Folkhälsan i Sverige anses tämligen 

ha en positiv riktning då den förbättrats genom åren (Folkhälsomyndigheten 2016). En 

kommission tillsattes för att utreda den (o)jämlika vården (Kommissionen för jämlik vård 

2015). Utfallet blev negativt, att vården i Sverige ej är tillräckligt jämlik. Faktorer som påverkar 

balansen mellan ojämlik och jämlik vård är; bostadsort, kön, ursprung, utbildningsnivå, 

årsinkomst, ålder, somatisk ohälsa i kombination med psykiatrisk ohälsa och 

funktionsnedsättning. Kommissionen upprepar att den ojämlika vården är ett hot mot 

sjukvården. Det finns inget krav på att primärvården ska innefattas med hjärtsviktssköterskor 

(Socialstyrelsen 2016, s. 19) Kommissionen för jämlik vård (2015) uppger att tillgången till 

specialistkompetens är ett område som måste förbättras. Alla med diagnosen hjärtsvikt torde 

därför ha möjlighet att nyttja en hjärtsviktssköterska. Det är beroende på vart man bor och på 

vilken vårdcentral man är listad på som man kan få träffa en hjärtsviktssköterska. 

  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) så är ett socialt hållbart samhälle ett krav även utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Patel, Shafazand, Schaufelberger och Ekman (2007) beskriver 

att personer med kronisk hjärtsvikt ofta behöver uppsöka sjukhus för vård. Av dessa som 

behövde söka sjukhusvård hade enbart 22 % en kontakt med hjärtsviktssköterska. 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtsvikt är en folksjukdom med hög mortalitet som begränsar livskvaliteten. Den största delen 

av personer med kronisk hjärtsvikt är äldre personer och många av dem följs via primärvården. 

Det krävs kompetens i att stötta dessa personer i det dagliga livet och deras anhöriga. Det finns 

få hjärtsviktssköterskor som bedriver hjärtmottagning vid vårdcentraler i Sverige. Det har visats 

att sjuksköterskeledda hjärtmottagningar inom landstinget kan förbättra livskvalitet, öka 

följsamhet och överlevnad hos äldre personer med hjärtsvikt. Det är därför viktigt att studera 

om hjärtsviktsmottagning på vårdcentral kan öka livskvaliteten hos äldre personer med 

diagnosen kronisk hjärtsvikt. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva och jämföra hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer med kronisk 

hjärtsvikt som möter och inte möter hjärtsviktssköterska på vårdcentral. 

METOD  

Design 

Detta är en kvantitativ enkätstudie med en deduktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2012 s. 86) 

är en deduktiv hypotes att starta från teorin och gå ut i empirin. Detta genom att använda 

förutbestämda frågor i enkäten. En enkätstudie är en metod som fångar in information om 

prevalens, spridning och samband mellan olika fenomen inom en population (Polit & Beck 

2012 s. 264). En enkätstudie svarar på vårt syfte då författarna ville mäta livskvalitet hos en 

viss population. Detta är en jämförande studie mellan två grupper då vi ville undersöka en 

eventuell skillnad på livskvaliteten mellan personer som följs av hjärtsviktssköterska eller inte. 
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Urval och urvalsprocess 

Urvalet är icke-slumpmässigt ett så kallat bekvämlighetsurval då de deltagare som tillfrågades 

valts inom ramen av kriterierna (Eliasson 2013, ss. 49–50). Inklusionskriterier är diagnosen 

hjärtsvikt NYHA klass II-III samt ålder 65 år och över. Exklusionskriterier är kognitiv 

nedsättning. 

  

Informationsbrev skickades ut till verksamhetscheferna, vilka skilde sig åt beroende på 

verksamhet med eller utan hjärtsviktssköterska (Bilaga 1, 2). Informationsbrev skickades till 

tre vårdcentraler utan hjärtsviktssköterska och till sex vårdcentraler med hjärtsviktssköterska. 

Två verksamhetschefer gav sitt godkännande, en med hjärtsviktssköterska och en utan. 

Detaljerad information om studien skedde via telefonmöte med båda verksamheterna. 

Informationsbrev till tilltänkta deltagare (Bilaga 3, 4) samt enkäten (Bilaga 5) lämnades ut till 

verksamheterna. Urvalet hittades, utifrån inklusions- och exklusionskriterier, av 

verksamhetschefen på den vårdcentral utan hjärtsviktssköterska och av hjärtsviktssköterskan 

på den vårdcentralen med hjärtsviktssköterska. Trettiofem personer från vårdcentralen utan 

hjärtsviktssköterska och åtta personer från vårdcentral med hjärtsviktssköterska blev tillfrågade 

att delta i studien.  

 

Datainsamling 

Intensionen med studien var att tillfråga 35 deltagare i varje grupp. Hjärtsviktssköterskan delade 

ut brev, innehållande enkäten, information om studien och svarskuvert, till deltagarna (n = 8) 

vid planerade besök. Avstämningsmejl skickades till hjärtsviktssköterskan en gång samt ett 

påminnelsemejl angående deras uppgift som medverkande i studien. Verksamhetschefen på 

vårdcentralen med hjärtsviktssköterska kontaktades telefonledes med krav på att enkäter 

återsänds.  

 

Informationsbrev samt enkäter skickades ut till de deltagare på vårdcentralen utan 

hjärtsviktssköterska tillsammans med ett förfrankerat svarskuvert (n = 35). 

  

Bortfall 

Hjärtsviktssköterskan tilldelades 35 enkäter att dela ut till deltagarna inom kriterierna för 

studien. Åtta enkäter delades ut. Anledningen till detta uppgavs vara tidsbrist samt egen 

bedömning kring vilka personer som platsade i studien. I denna grupp fanns ett externt bortfall 

(13%).  

 

I gruppen som inte följdes av hjärtsviktssköterska valde 15 personer att svara på enkäten. Det 

externa bortfallet uppgick till 20 personer (57%) varav en person avlidit.  

 

Det fanns ett internt bortfall i flera av enkäterna i båda grupperna. Som mest var det tre interna 

bortfall på en fråga, se tabell 3 och 4. 

 

Instrument 

Hälsoenkäten SF-36 (Bilaga 5) användes, som är en standardiserad och vedertagen hälsoenkät 

som mäter livskvalitet (Sullivan, Karlsson, Taft & Ware 2002). Den är standardiserad utefter 

International Quality of Life Assessment (IQOLA) och utformad så att resultatet går att 

jämföras internationellt (Gunnarsson 2003). Frågorna berör både allmäntillståndet nu samt för 

ett år sedan samt frågor på detaljerad nivå de senaste fyra veckorna. Där ingår frågor om 

kroppsligt hälsotillstånd, känslomässiga problem, socialisering samt hur man uppfattar sin 
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hälsa, se Bilaga 5. Enkäten innehåller svarsalternativ på nominalskala och de flesta är på 

ordinalskala (upp till sex svarsalternativ). De två svarsalternativen är ”Ja och Nej”. Vid tre 

svarsalternativ är gradering från ”Ja, mycket begränsad” till ”Nej, inte begränsad alls”. Vid fem 

och sex svarsalternativ graderas hälsan exempelvis från ”Utmärkt” till ”Dålig”, ”Inte alls” till 

”Mycket svår”, ”Stämmer precis” till ”Stämmer inte alls” och från ”Hela tiden” till ”Inget av 

tiden”.  

 

Statistisk analys 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows version 25.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) användes för den statistiska analysen. Studien är en jämförande analys av 

två oberoende grupper. Därför används Chi-square (χ2]) korrelationstest och Mann-Whitney U-

test på icke-parametrisk nivå (Brace, Kemp & Snelgar 2016, ss. 124–125, 163–166; Polit & 

Beck 2012, s. 412). Signifikansnivån är ställd till 5%, p = .05, det vill säga om analysen visar 

skillnader mellan oberoende grupper är risken fem procent att skillnaden uppkommit av slump 

(Brace, Kemp & Snelgar 2016, ss. 7–8, 408). 

 

Etiska överväganden 

När studier från högskola på avancerad nivå görs krävs inget godkännande från 

Etikprövningsnämnden (SFS 2008:192). Högskolan Borås (2018, s. 2) följer detta samt 

forskningsetiska principerna att göra studier på människor och deras fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet 2018). Dessa innefattar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav. Genom att skicka informationsbrev om syftet till studien till verksamhetschefer, 

hjärtsviktssköterska samt till deltagarna uppfylls informationskravet. Det anges i breven att 

studien är frivillig, att man kan avbryta när som helst utan att uppge anledning samt att 

materialet hanteras konfidentiellt och inget går att spåra vid publicering. Därav har 

konfidentialitets- och samtyckeskravet uppnåtts. Nyttjandekravet innebär att inga insamlade 

uppgifter används för kommersiellt bruk eller i andra forskningsprojekt, vilket inte författarna 

avser att göra. Dessa fyra huvudkrav ryms inom Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet 

2018). 

RESULTAT 

Resultatet beskriver och jämför hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer med kronisk 

hjärtsvikt som möter och inte möter hjärtsviktssköterska på vårdcentral. 

 

Upplevelse av hälsotillstånd 

I resultatet ses en generellt nedsatt fysisk livskvalitet i båda grupperna. Båda grupperna skattar 

en hög mental livskvalitet samt att deras hälsotillstånd är oförändrat sedan ett år tillbaka. Ingen 

statistisk säkerställd skillnad fanns mellan grupperna gällande upplevelse av hälsotillstånd 

(Tabell 2).  
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Tabell 2. Upplevelse av hälsotillstånd, mellan grupperna utan hjärtsviktssköterska (UH) och med 

hjärtsviktssköterska (MH). 

  

UH n = 15 

  

MH n = 7 

 

  

Variabler Median 

(kvartiler) a 

Mean 

rank 

 Median 

(kvartiler) a 

Mean  

rank 

 Mann-Whitney U 

(z) 

I allmänhet, skulle du vilja säga att din 

hälsa är b 

  4 (3–5)  12.9    4 (3–4) 8.5  1.56,   p = .119 

Jämfört med ett år sedan, hur skulle du 

vilja bedöma ditt allmänna 

hälsotillstånd nu? c       

  3 (3–5) 11.4  

 

  3 (3–4)  11.7  

 

  .111, p = .912 

Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna har du känt dig riktigt 

pigg och stark? d       

  5 (4–6) e 10.85  

 

  4 (2–6) f 8.17  

 

1.009, p = .313 

Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna har du känt dig mycket 

nervös? d     

  5 (4–6) e 8.69  

 

  6 (6–6) f 12.83  

 

1.622, p = .105 

Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna har du känt dig så 

nedstämd att ingenting kunnat muntra 

upp dig? d           

  5 (4–6) e 9.62  

 

  6 (3–6) f   10.83  

 

  .477, p = .633 

Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna har du känt dig lugn och 

harmonisk? d 

  2 (2–6) e  10.85  

 

  3 (1–4) f    8.17  

 

  .998, p = .318 

Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna har du varit full av 

energi?  d    

  5 (3–6) e  10.5  

 

  5 (2–5) f  8.92  

 

  .583, p = .56 

Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna har du känt dig dyster 

och ledsen?  d  

  5 (3–5) e   8.96  

 

  6 (4–6) f 12.25  

 

1.218, p = .223 

Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna har du känt dig utsliten? 
d   

  5 (2–6) e   8.62  

 

  6 (5–6) f 13.0  

 

1.657, p = .098 

Hur stor del av tiden de senaste fyra 

veckorna har du känt dig glad och 

lycklig? d 

  5 (2–6) e 10.69  

 

  3 (2–5) f  8.5  

 

  .830, p = .407 

Hur stor del av de senaste fyra 

veckorna har du känt dig trött? d 

  3 (2–5) e   9.58  

 

  3 (3–5) f 10.92  

 

  .498, p = .619 

Jag verkar ha lite lättare att bli sjuk än 

andra människor g 

  4 (2–5) f   9.32  

 

  5 (4–5) f 13.25  

 

1.422, p = .155 

Jag är lika frisk som vem som helst av 

dem jag känner g 

  4 (3–5) f 11.86  

 

  3 (2–4) f  7.33  

 

1.610, p = .107 

Jag tror min hälsa kommer att bli 

sämre g 

  3 (3–5) f 11.75    3 (2–4)   9.5    .814, p = .416 

Min hälsa är utmärkt g   5 (4–5) f 11.29    3 (2–5) e  6.4  1.810, p = .07 
 

a Den 25e och 75e percentilen 
b Skala 1=utmärkt, 5=dålig 
c Skala 1=Mycket bättre nu än för ett år sedan, 5=Mycket sämre nu än för ett år sedan  
d Skala 1=Hela tiden, 6=Inget av tiden 
e Två interna bortfall 
f Ett internt bortfall 
g Skala 1=Stämmer precis, 5=Stämmer inte alls 
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Begränsningar på grund av hälsotillstånd 

Generellt upplever båda grupperna att deras hälsotillstånd påverkar deras sociala liv i liten 

utsträckning.  

 

Resultatet visade att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna, UH (n = 14) 

och MH (n = 6), gällande hur stor del av tiden som kroppsliga hälsotillstånd eller känslomässiga 

problem stört möjligheter att umgås med exempelvis släkt och vänner (z = .850, U = 32.000, p 

= .395).  

 

Resultatet visade att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna, UH (n = 14) 

och MH (n = 6), gällande vilken utsträckning kroppsligt hälsotillstånd eller känslomässiga 

problem stört möjligheter att umgås med ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar 

eller andra (z = .932, U = 37.000, p = .352).  

 

Fysiska begränsningar 

Båda grupperna uttryckte en begränsning i ansträngande och måttligt ansträngande aktiviteter. 

Lättare fysiska aktiviteter upplevdes inte lika begränsade. Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna UH och MH kunde ses gällande fysiska begränsningar på grund av personens 

hälsotillstånd (Tabell 3). 
 

Tabell 3. Fysiska begränsningar på grund av hälsotillståndet, mellan grupperna utan hjärtsviktssköterska (UH) 

och med hjärtsviktssköterska (MH). 

  

UH n = 15 

  

MH n = 7 

 

  

Variabler  Median 

(kvartiler) a 

Mean 

rank 

 Median 

(kvartiler) a 

Mean  

rank 

 Mann-Whitney 

U(z) 

Ansträngande aktivitet, som att 

springa, lyfta tunga saker, delta i 

ansträngande sporter b 

1 (1–1) c
 

9.54  

 
2 (1–2) c 12.75  

 
1.473, p = .141 

Måttligt ansträngande aktivitet, 

som att lyfta ett bord, dammsuga, 

skogspromenad eller 

trädgårdsarbete b       

1 (1–2) c 9.54  

 
2 (1–2) c 12.75  

 
1.251, p = .211 

Lyfta eller bära matkassar b     1 (1–2) d
 

8.85  2 (2–2) c 12.5  1.453, p = .146 

Gå uppför flera trappor b     1 (1–2) d 9.08  2 (1–3) c 12  1.147, p = .251 

Gå uppför en trappa 
b          

 2 (1–3) c 9.32  3 (2–3) c 13.25  1.451, p = .147 

Böja dig eller gå ner på knä b 1 (1–3) e 9.25  2 (31–2) c 10    .307, p = .759 

Gå mer än två kilometer b   1 (1–2) d 8.88  3 (1–3) c 12.42  1.397, p = .162 

Gå några hundra meter b 2 (1–3) c 9.57  3 (1–3) c 12.67  1.167, p = .243 

Gå hundra meter b 2 (1–3) d   9.23  3 (1–3) c 11.67    .941, p = .347 

Bada eller klä på dig b 3 (2–3) c 9.39  3 (3–3) c 13.08  1.460, p = .144 
 

 

a Den 25e och 75e percentilen 
b Skala 1=Ja, mycket begränsad, 2=Ja, lite begränsad, 3=Nej, inte alls begränsad 
c Ett internt bortfall  
d Två interna bortfall  
e Tre interna bortfall 
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I gruppen som inte följs av hjärtsviktssköterska känner 83 procent att de har begränsningar i 

deras dagliga aktiviteter till följd av sitt kroppsliga hälsotillstånd. I gruppen som följs av 

hjärtsviktssköterska varierade det mellan frågorna hur stor del som uttryckte en begränsning 

(33–50 procent). Resultatet visar en signifikant skillnad mellan de som har tillgång till 

hjärtsviktssköterska och de som inte har tillgång till hjärtsviktssköterska i frågan om de äldre 

varit hindrade att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter (p = .034). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna i resterande frågor (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Begränsningar i arbete eller dagliga aktiviteter till följd av kroppsliga hälsotillstånd, mellan grupperna 

utan hjärtsviktssköterska (UH) och med hjärtsviktssköterska (MH). 

  

 UH n = 15 

  

MH n = 7 

 

  

Variabler Ja Nej  Ja Nej  χ2 (df) 

 n (%) n (%)  n (%) n (%)   

Skurit ned den tid du normal ägnat åt 

arbete eller andra aktiviteter  

10 (83) 2 (17)  

 

2 (40) 3 (60)   

 

3.192, (1), p = .074 

Uträttat mindre än du skulle önskat 10 (83) 2 (17)  3 (50) 3 (50)  2.215, (1), p = .137 

Varit hindrad att utföra vissa 

arbetsuppgifter eller andra aktiviteter 

10 (83) 2 (17)  

 

2 (33) 4 (67)  

 

4.500, (1), p = .034 

Haft svårigheter att utföra ditt arbete 

eller andra aktiviteter (t.ex. genom att 

det krävde extra ansträngning) 

10 (83) 2 (17)  

 

2 (40) 3 (60)  

 

3.192, (1), p = .074 

 

 

Känslomässiga begränsningar 

Det förekom känslomässiga begränsningar i båda grupperna. Speciellt kände de en begränsning 

i att uträtta arbete eller andra aktiviteter än vad de önskat. Inga signifikanta skillnader fanns 

mellan grupperna UH och MH gällande känslomässiga begränsningar (Tabell 5).  
 

Tabell 5. Begränsningar i arbete eller dagliga aktiviteter till följd av känslomässigt hälsotillstånd, mellan 

grupperna utan hjärtsviktssköterska (UH) och med hjärtsviktssköterska (MH). 

  

UH n = 15 

  

MH n = 7 

 

  

Variabler Ja Nej  Ja Nej  χ2 (df) 

 n (%) n (%)  n (%) n (%)   

Skurit ned den tid du normal ägnat åt 

arbete eller andra aktiviteter 

8 (53) 7 (47)  

 

2 (40) 3 (60)  .267, (1), p = .606 

Uträttat mindre än du skulle önskat 9 (64) 5 (36)  5 (71) 2 (29)  .107, (1), p = .743 

Inte utfört arbete eller andra aktiviteter 

så noggrant som vanligt 

6 (43) 8 (57)  2 (40) 3 (60)  .012, (1), p = .912 

 

 

Begränsningar på grund av värk eller smärta 

Grupperna har upplevt lätt till måttlig smärta under de senaste fyra veckorna som i liten till 

måttlig utsträckning begränsat dem i sitt dagliga liv. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupper UH och MH gällande begränsningar på grund av värk eller smärta (Tabell 6). 
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Tabell 6. Fysiska begränsningar på grund av smärta eller värk, mellan grupperna utan hjärtsviktssköterska (UH) 

och med hjärtsviktssköterska (MH). 

  

UH n = 15 

  

MH n = 7 

 

  

Variabler  Median 

(kvartiler) a 

Mean 

rank 

 Median 

(kvartiler) a 

Mean 

rank 

 Mann-Whitney 

U(z) 

Hur mycket värk eller smärta har 

du haft under de senaste fyra 

veckorna? b 

 4 (2–4) d
 

12.18  

 
3 (1–4) 8.64  

 
1.277, p = .201 

Under de senaste fyra veckorna, 

hur mycket har värken eller 

smärtan stört ditt normala arbete 

(både arbete utanför hemmet och 

hushållsuppgifterna)? c       

 3 (2–4) d 
10.89  

 
2 (1–4) d 9.58  

 
  .466, p = .641 

 

 

a Den 25e och 75e percentilen 
b Skala 1=Ingen, 6=Mycket svår 
c Skala 1=Inte alls, 5=Väldigt mycket 
d Ett internt bortfall  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna UH och MH 

gällande livskvalitet. Dock upplevde de som inte följdes av hjärtsviktssköterska sig mer 

hindrade att utföra vissa arbetsuppgifter eller aktiviteter än de som följdes av 

hjärtsviktssköterska (p = .034). 

 
Upplevelse av hälsotillstånd 

Resultatet visade att ingen signifikant skillnad kunde säkerställas mellan grupperna UH och 

MH gällande upplevelse av hälsotillstånd. Dock sågs en generellt nedsatt upplevelse av 

hälsotillstånd i båda grupperna. Ett resultat som inte var statistiskt signifikant (p = .07) men där 

medianen skiljer sig mellan grupperna var påståendet “Min hälsa är utmärkt”. Gruppen UH 

hade en median på 5 (kvartil 1-3 = 4–5) och gruppen MH 3 (kvartil 1-3 = 2–5). Om grupperna 

varit större hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

  

Att livskvaliteten i studien var övergripande nedsatt är inte förvånande då diagnosen hjärtsvikt 

ofta är förknippad med försämrad livskvalitet (Falk, Granger, Swedberg & Ekman 2007; 

Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler 2005). Rice, Say och Betihavas (2017) systematiska review 

visade till skillnad från resultatet i detta arbete att livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt 

förbättras om de följs av hjärtsviktssköterska i primärvården. Däremot fanns det ingen 

signifikant förbättring av livskvalitet när personer med hjärtsvikt enbart följs via telefon av 

hjärtsviktssköterska (Holst, Willenheimer, Mårtensson, Lindholm och Strömberg 2006). 

Andryukhin, Frolova, Vaes och Degryse (2010) undersökte om undervisning och individuella 

livsstilsförändringar av hjärtsviktssköterska gav positiva hälsoeffekter hos personer med 

hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion inom primärvården. Resultatet visade att 

interventionsgruppen hade signifikant förbättrad livskvalitet och grad av ångest. Däremot sågs 

ingen minskning av mortalitet och återinläggningar efter sex månader i interventionsgruppen. 
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Det verkar tämligen som att utformningen av uppföljning hos hjärtsviktssköterska har betydelse 

för om livskvalitet hos personer med hjärtsvikt kan förbättras. I studien framkommer inte på 

vilket sätt hjärtsviktssköterskan utbildar och stödjer personerna, vilket kan vara intressant att 

undersöka vidare. 

 

Begränsningar på grund av hälsotillstånd 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna UH och MH beträffande deras 

kroppsliga eller känslomässiga problem i tid och utsträckning stört deras sociala roll med släkt, 

vänner och andra. Båda grupperna upplevde en lätt begränsning i sitt sociala liv till följd av sitt 

hälsotillstånd. 

  

Pihl, Fridlund och Mårtensson (2011) studie visade också att personer med hjärtsvikt fick ett 

sämre socialt nätverk på grund av fysisk nedsatthet. De beskrev att minskning av sociala och 

kulturella upplevelser kunde beröra känslomässigt. De uppgav att vetskap om att inte få ett 

intressant och spännande liv på grund av fysiska nedsättningar kunde resultera i känslor som 

ledsamhet. Däremot har Gallagher et al. (2016) studie visat att en hög grad av socialt stöd ger 

positiva effekter på livskvalitet.  

 

Som stöd till personer som upplever en begränsning i sitt sociala liv kan hjärtsviktssköterskan 

finnas som stöd, ge råd om anpassning av aktiviteter och förslag på aktiviteter som kan passa 

individen och dennes hälsotillstånd för att kunna stärka ett socialt liv. Bara genom att finnas där 

och lyssna på personen tror författarna kan bidra till att personen känner sig sedd, förstådd och 

mindre ensam. Personer kan också styrkas genom att träffa andra i liknande situation, därför 

kan hjärtsviktssköterskan initiera gruppsamtal. Där kan personer få samtala och ge råd och 

stöttning till varandra med stöd av hjärtsviktssköterskan. 

 

Fysiska begränsningar 

Resultatet visade att gruppen UH upplevde sig signifikant mer hindrade att utföra vissa 

arbetsuppgifter eller andra aktiviteter än gruppen MH (p = .034). Det fanns en begränsning hos 

deltagarna i båda grupperna gällande fysisk aktivitet, särskilt ansträngande och måttligt 

ansträngande aktiviteter. Ett stort internt bortfall fanns kring frågorna som handlade om fysiska 

begränsningar vilket kan påverkat resultatet. Vid ett större antal deltagare hade resultatet kunnat 

bli annorlunda. 

  

Phil, Fridlund & Mårtensson (2011) studie styrker resultatet i arbetet då deras studie visade att 

personer med hjärtsvikt upplevde fysiska begränsningar. Vidare menar de att det krävs en 

planering och anpassning av aktiviteter samt ett stöd för att hantera aktiviteter. Deras resultat 

visade att deltagarna efter anpassning och stöd av aktiviteter kände sig tillfreds med sina fysiska 

möjligheter och att de upplevde livskvalitet. Fler studier har visat att utbildning ledd av 

hjärtsviktssköterska förbättrar personers kunskaper, hantering samt egenvård. Det har även 

visats att funktionell kapacitet och motivation ökat vilket också bidrog till en ökad 

hälsorelaterad livskvalitet (Björck Linné, Liedholm & Israelsson 1999; Kutzleb & Reiner 

2006). Vidare menar Brodie, Inoue och Shaw (2008) att motiverande samtal inom 

beteendeförändringar och principer för att främja fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att öka 

livskvalitet. 

  

Författarna anser därför att hjärtsviktssköterskan kan ha en viktig roll för den enskilda 

personens fysiska begränsningar, detta genom att anpassa stödet efter den person som möts och 

hjälpa just den personen utifrån de individuella förutsättningarna. Där kan hjärtsviktssköterskan 
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vara ett stort stöd i att hjälpa personer att anpassa sina aktiviteter efter individuell förmåga och 

på så sätt även bidra till en bättre livskvalitet. En fördel när hjärtsviktssköterskan också är 

distriktssköterska på vårdcentral är möjligheterna till hembesök samt hjälpmedelsförskrivning 

som kan vara aktuellt i vissa fall. Sammanfattningsvis så är det av vikt att hjärtsviktssköterskan 

arbetar personcentrerat. 

 

Känslomässiga begränsningar 

Resultatet visade att känslomässiga begränsningar inte skiljer sig mellan grupperna, vid vidare 

granskning av resultatet ses att båda grupperna UH och MH är relativt lika gällande 

känslomässiga begränsningar. 

  

Jackson och Emerys (2011) studie undersökte socialt stöd gällande olika coping strategier. 

Deras resultat visade att sjukdomskunskap spelar en viktig roll i hur personer med hjärtsvikt 

upplevde sin känslomässiga livskvalitet, men att den inte alltid hade en positiv inverkan. 

Resultatet strider mot traditionella antaganden om att det alltid är fördelaktigt med utbildning. 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska personen få lämplig och korrekt information gällande 

sjukdomstillstånd, vård och behandling, risker och biverkningar på ett individanpassat sätt. 

Även Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, s. 11) skriver att distriktssköterskan ska 

inneha en ökad kompetens i pedagogik och därmed besitta kunskaper för att kunna analysera 

en persons utbildningsbehov samt anpassa lärandet utifrån den enskilda individen och dennes 

livsvärld.  

  

Heo, Moser, Chung och Lennie (2012) och Mulligan et al. (2012) studie visade att äldre 

personer med hjärtsvikt upplevde en högre hälsorelaterad livskvalitet, främst gällande den 

emotionella aspekten. Eftersom flera av de symtom som personer med hjärtsvikt upplever inte 

är sjukdomsspecifika kan den äldre personen uppleva symtomen som en del av det naturliga 

åldrandet (Butler 2012). 

 

Återigen landar hjärtsviktssköterskans roll i utbildning och information till personer med 

hjärtsvikt, samt att detta sker på ett individbaserat och personcentrerat sätt. Genom att lyssna in 

och förstå personens livsvärld kan information läggas på rätt nivå för den enskilda individen. 

Det är därför viktigt att överväga vilken och hur mycket information varje person behöver och 

kan hantera vid utbildning av personer med hjärtsvikt. 

 

Vårdvetenskap 

Dahlberg, Todres och Galvin (2009) ger ett annat perspektiv angående utgångspunkten i vården 

mellan begreppen patientcentrerad och livsvärldsperspektivet. De menar att om vården utgår 

från begreppet patient så kan personen lätt hamna i konsument-facket. De önskar att vården 

hellre utgår från ens livsvärld, bara då kan vården möta de djupa existentiella frågorna och 

problemen. På detta sätt anser författarna att personens säregna sjukdomsresa får stå i centrum 

istället och personen ses som en egen individ istället för en i mängden av “hjärtsviktspatienter”. 

Dahlberg, Todres och Galvin (2009) påstår att för att nå välbefinnande måste de existentiella 

tankarna vara i balans och det kan enbart ske med ett livsvärldsperspektiv.  

 

Om resultaten i arbetet knyts an till Dorothea Orems egenvårdsteori (Orem 2001) så finns det 

en vinning i att tidigt fånga upp äldre med hjärtsvikt för att kunna stötta dem till egenvård, som 

då eventuellt kan bidra till en ökad livskvalitet. Detta styrks vidare av kompetensbeskrivningen 

för distriktssköterskor som beskriver att distriktssköterskan i lärande möten ska uppmuntra 

personen till delaktighet samt bygga upp en stark egenvårdsförmåga 
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(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 12). Kyngäs, Duffy och Kroll (2000) menar att 

det är en utmaning för distriktssköterskan att få en person att följa egenvårdsråd. Vidare menar 

de att en god vårdrelation endast uppnås vid en god interaktion mellan personen och 

distriktssköterskan samt att fokus läggs på att lära känna personen och dennes livsstil. Genom 

detta kan information och utbildning anpassas och ges på individnivå, personen kan lättare ta 

till sig egenvårdråden och en högre grad av compliance uppnås. Detta tordes gå att 

implementera kliniskt på hjärtsviktssköterskans arbete inom primärvården då hen har stor 

potential i att stötta äldre personer med kronisk hjärtsvikt då symtomen av hjärtsvikt ofta kräver 

egenvård. Orems teorier utgår alltid från de grundläggande behoven av fysiologisk, psykologisk 

och social sort. Något som bekräftas även från resultatet från denna studie.  

 

Hållbar utveckling 

Prevalensen av hjärtsvikt ökar i hela världen och därför associeras hjärtsvikt med en signifikant 

ekonomisk börda (Ambrosy et al. 2014). Patel, Shafazand, Schaufelberger och Ekman (2007) 

menar att personer med hjärtsvikt ofta kräver sjukhusvård vilket innebär en stor kostnad. Av de 

som behövt sjukhusvård visade det sig att endast 22 procent haft kontakt med en 

hjärtsviktssköterska. Detta är inte förvånande då endast 18 procent av Sveriges vårdcentraler 

har hjärtsviktsmottagning (Mårtensson et al. 2009). Dock verkar det tvetydigt i studier om 

hjärtsviktssköterskan är kostnadseffektiv. Rice, Say och Betihavas (2017) menade via en 

systematisk review att det finns få studier som mätt kostnadseffektivitet vid sjuksköterskeledd 

intervention. Men studier har visat en kostnadsförmån associerad med hjärtsviktssköterska då 

färre återinläggningar sker (Roccaforte, Demers, Baldasarre, Teo, & Yusuf 2005). Rice, Say & 

Betihavas (2017) belyser vikten av att investera i strategier som minskar sjukhusinläggning. 

Det är troligt att investeringar i primärvården kan minska kostnaden för hjärtsvikt genom att 

förebygga sjukhusvård och att ingripa i tid vid händelse av försämring, samt att arbeta 

preventivt för att upprätthålla och förbättra hälsan hos personer med hjärtsvikt (ibid.). 

Hjärtsviktssköterskan kan ha en viktig roll för en hållbar utveckling ur ett individuellt- och ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, gällande vårdresurser samt personens hälsa och välbefinnande. 

Hjärtsviktssköterskans omvårdnad kan leda till att samhällsekonomin och vårdens resurser 

används optimalt vilket speglar ett preventivt arbetssätt som bidrar till hållbar utveckling. 

 

Som tidigare nämnts arbetar Sverige aktivt med social hållbarhet (Folkhälsomyndigheten 

2018). Resultatet i studien visade att båda grupperna hade ett försämrat socialt liv. Isolering 

förekommer hos personer med kronisk hjärtsvikt och kan bero på både fysisk och psykisk 

ohälsa på grund av symtom som exempelvis fatigue, dyspné och dess ångest, värk och smärta 

med mera (Hägglund, Boman & Lundman 2008; Ekman & Ehrenberg 2002). Ett stort behov av 

stöd finns för att hitta coping strategier för att kunna bevara sin sociala roll. En reflektion är att 

vi som vårdar kanske fokuserar för mycket på sjukdomen istället för att lyssna in vad personen 

egentligen behöver stöd med. Fysiologiskt är det lätt att mäta effekten av en behandling, det är 

däremot svårare att komma åt den sociala aspekten på grund av den psykiska hälsan med 

exempelvis depression, isolering och ensamhet.  

 

Metoddiskussion 
Här diskuteras studiens svagheter och styrkor via följande begrepp: validitet, reliabilitet, 

bortfall och generaliserbarhet (Polit & Beck 2012, ss. 686–688). 
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Validitet 

Studien är gjord med ett bekvämlighetsurval vilket kan ses som en begränsning. Författarna i 

studien har inte varit med vid urvalet av deltagare, utan urvalet har genomförts av deltagande 

verksamheter utifrån författarnas inklusions- och exklusionskriterier. Detta kan ses som en 

styrka i studien (Polit & Beck 2012, ss. 211–212). En svaghet kan vara att deltagarna i studien 

inte valts ut enligt inklusionskriterier. Exempelvis har en deltagare hört av sig och meddelat att 

den gjort en hjärtundersökning men ännu ej fått diagnosen hjärtsvikt. Detta är en svaghet i 

studien som bidrog till ett externt bortfall. Där till etiskt beklagligt.  

 

Då studien handlar om äldre personer med hjärtsvikt så är det stor risk att flera av deltagarna 

lider av multimorbiditet, vilket kan betyda att den upplevda livskvaliteten inte enbart beror på 

diagnosen hjärtsvikt utan även andra sjukdomar. Vilket kan bidra till att resultatet inte mäter 

det som förväntats i denna studie och tillförlitligheten kan påverkas. 

 

Reliabilitet 

Ett mätinstruments reliabilitet visar på graden av precision i frågorna, det vill säga hur stor del 

av resultatet som har påverkats av slumpen (Borg & Westerlund 2012, ss. 38, 243–245). 

Enkäten SF-36 som använts i studien är en standardiserad, vedertagen och testad enkät som 

mäter livskvalitet (Person, Karlsson, Bengtsson, Steen & Sullivan 1998; Sullivan, Karlsson & 

Ware 1995; Sullivan & Karlsson 1998). Därför anses reliabiliteten i mätinstrumentet vara hög. 

 

Bortfall 

Studien har ett högt externt bortfall. Det kan finnas olika anledningar till detta. Den vårdcentral 

som inte hade hjärtsviktssköterska ville inte röja deltagarnas identiteter. Den största orsaken till 

ett högt externt bortfall i den gruppen tros bero på att författarna inte hade direkt tillgång till 

deltagarna. Hade författarna haft tillgång till deltagarna hade möjlighet funnits för att skicka 

påminnelsebrev.   
 
Efter svar på avstämningsmejl till hjärtsviktssköterskan framkom att hjärtsviktssköterskan hade 

delat ut få enkäter. Det visade sig att hjärtsviktssköterskan valt att exkludera personer som 

kunde passat i studien varpå åtta personer tillfrågades i den gruppen. Enkäter delades inte ut till 

personer som ej följts under en längre tid, detta var inte ett av inklusionskriterierna. Det 

framkom även i mailsvar att en anledning till att få enkäter delats ut var tidsbrist samt andra 

uppdrag på vårdcentralen. Påminnelsebrevet som sändes till hjärtsviktssköterskan med 

information kring deras medverkan i studien samt tidsplan blev aldrig besvarat. Om författarna 

tidigare fått information kring det låga antalet tillfrågade personer så hade möjligheter funnits 

att skicka hem enkäter till passande personer som följs av hjärtsviktssköterskan. 

Verksamhetschefen på vårdcentralen med hjärtsviktssköterska kontaktades telefonledes med 

krav på att de enkäter som lämnats ut återsänds för att de kunna ingå i studien. Vid 

telefonsamtalet framkom information om att tio enkäter delats ut, vid mottagande av dessa var 

det faktiska antalet åtta stycken. 

 

Ett begrepp som kallas för gate-keeping kan innebära att en vårdgivare ej väljer att informera 

en person om att deltaga i en studie på grund av egna slutsatser om varför personen ej kan 

medverka, detta tros bero på att informanten önskar skydda patienten (Hudson, Aranda, 

Kristjanson & Quinn 2005). Detta hindrar datainsamlingen och kan minska studiens kvalitet då 

en gate-keeper frångår studiens utformning.  
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Då studien gjorts på äldre personer som är svårt sjuka kan det vara svårt att orka medverka i 

studien vilket också kan bidragit till bortfallet. Internt bortfall kan bero på att frågan upplevs 

vara känslig eller utformad på ett svårförståeligt sätt (Borg & Westerlund 2012, s. 27).  I ett av 

svarskuverten medföljde en anteckning om att deltagaren inte orkade svara på de svåra frågorna 

och därför lämnat flera frågor obesvarade. Tanken med de enkäter som hjärtsviktssköterskan 

delade ut var att deltagaren skulle fylla i enkäten självständigt utanför inbokad tid, dock 

framkom det att hjärtsviktssköterskan behövde hjälpa flera av deltagarna att besvara enkäten 

vilket upptog tid från inbokat besök.  

 

Generaliserbarhet 

I denna enkätstudie deltog 22 personer. Då urvalet är litet och inte valts slumpmässigt, kan inte 

resultatet generaliseras (Polit & Beck 2012, ss. 250–251). Resultatet gäller endast för de 

personer som deltagit i studien. 

 

Slutsats  

Utifrån det höga externa bortfallet kan inga slutsatser dras om hjärtsviktssköterskan har någon 

betydelse för livskvaliteten för äldre med kronisk hjärtsvikt utifrån detta arbete. Dock framkom 

i arbetet att äldre personer med hjärtsvikt upplever en nedsatt hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Det finns en stor organisatorisk skillnad i Sverige gällande tillgång till hjärtsviktssköterska. Det 

är därför viktigt att belysa hjärtsviktssköterskans roll, detta för att vården i Sverige ska bli mer 

jämlik. I arbetet framkommer att personer med hjärtsvikt har en nedsatt livskvalitet, 

distriktssköterskan på vårdcentral kan ha en central roll i att stötta personerna trots att 

hjärtsviktsmottagning inte finns.  

 

Det behövs fler studier för att undersöka och belysa hjärtsviktssköterskans roll samt om denna 

har betydelse för personer med hjärtsvikt och hållbar utveckling. Intressant att vidare forska 

inom är hjärtsviktssköterskeledda gruppsamtal samt effekten av dessa inom olika aspekter 

såsom hälsorelaterad livskvalitet. Vidare forskning med jämförelser mellan män och kvinnor 

gällande hälsorelaterad livskvalitet hade kunnat ge värdefull information. 
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Namn 

_______________________________ 

Titel 

_______________________________ 

Verksamhet 

_______________________________ 

Ort/datum
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Information till dig som verksamhetschef om studien om livskvalitet hos äldre personer med 

hjärtsvikt  

 

Vi är två sjuksköterskor, Jonna Lennartsson och Sofia Tovesson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i 

Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

  

Syftet med examensarbetet är att fördjupa kunskapen inom distriktssköterskans arbetsområde. 

Vi avser att jämföra livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt som följs av 

hjärtsviktssjuksköterska med de som inte har någon uppföljning via sjuksköterska på sin 

vårdcentral. Vi är intresserade av de som går hos er hjärtsviktssjuksköterska, är 65 år och äldre 

med diagnosen hjärtsvikt NYHA klass II-III och som inte har någon kognitiv nedsättning. Vi 

skulle uppskatta din hjälp att få kontaktuppgifter till er hjärtsviktssjuksköterska på din 

vårdcentral för att hitta 35 patienter till vår studie.   

  

Datainsamling sker under hösten 2018 genom att deltagarna besvarar en enkät med 11 frågor. 

Om det är möjligt får gärna er hjärtsviktssjuksköterska dela ut enkäten i samband med 

patientens besök på vårdcentralen. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna 

eller vårdcentralen vid publiceringen.  

  

För att underlätta för oss att komma igång med våra enkäter uppskattar vi svar om  

deltagande senast v 42. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart 

som möjligt: 

 

Jonna Lennartsson  

  

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

  

Hälsningar  

Jonna Lennartsson Sofia Tovesson  

  

  

Handledare  

Karin Josefsson, Professor  

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  
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Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Jonna Lennartsson och Sofia Tovesson 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

  

_______________________________  

Namn  

_______________________________  

Titel  

_______________________________  

Verksamhet  

_______________________________  

Ort/datum  
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Information om studien att beskriva livskvalitet hos äldre människor med 

kronisk hjärtsvikt 

 

Vi är två sjuksköterskor, Jonna Lennartsson och Sofia Tovesson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i 

Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Syftet med studien är beskriva livskvalitet hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt på 

vårdcentral och att jämföra de som möter och inte möter hjärtsjuksköterska. Det finns en 

kunskapslucka om livskvalitén hos patienter med diagnosen hjärtsvikt, så din medverkan kan 

bidra till en bättre vård. 

 

Du är utvald att medverka i vår studie. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och dina svar kan inte spåras till 

dig vid publiceringen. Examensarbetet utförs under handledning av Karin Josefsson, professor 

vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. 

 

Enkäten ligger bifogad i brevet tillsammans med ett svarskuvert. Vänligen fyll i enkäten och 

lägg i svarskuvertet och lämna till hjärtsköterskan.  

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Om du önskar får 

du tillgång till den färdig uppsatsen. 

 

Vänliga hälsningar 

Jonna Lennartsson             Sofia Tovesson 

  

 

Handledare 

Karin Josefsson, Professor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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Information om studien att beskriva livskvalitet hos äldre människor med 

kronisk hjärtsvikt 
 

Vi är två sjuksköterskor, Jonna Lennartsson och Sofia Tovesson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i 

Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Syftet med studien är beskriva livskvalitet hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt på 

vårdcentral och att jämföra de som möter och inte möter hjärtsjuksköterska. Det finns en 

kunskapslucka om livskvalitet hos patienter med diagnosen hjärtsvikt, så din medverkan kan 

bidra till en bättre vård.  

 

Du är utvald att medverka i vår studie. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och dina svar kan inte spåras till 

dig vid publiceringen. Examensarbetet utförs under handledning av Karin Josefsson, professor 

vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.  

 

Enkäten ligger bifogad i brevet tillsammans med ett svarskuvert. Vänligen fyll i enkäten och 

skicka tillbaka i det förfrankerade kuvertet.  

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Om du önskar får 

du tillgång till den färdig uppsatsen. 

 

Vänliga hälsningar 

Jonna Lennartsson  Sofia Tovesson 

 

 

Handledare 

Karin Josefsson, Professor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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