
 1 

 

 
Institutionen för hälsa och samhälle 
Examensarbete inriktning omvårdnad 
Grundnivå II, 15 högskolepoäng 
Vt, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När hjärtat sviktar 
 

Information och undervisning 
med hjälp av sjuksköterskan 

 
– En litteraturstudie 

Författare    Handledare 
Håkan Gossas   Berit Gesar 
Ulrika Nilsson 
 
  

Examinator
 Anna Ehrenberg 

 

 



 2 

 
 
 
Department of Health and Social Sciences 
Essay course – Nursing 
Undergradute level II, 15 ECTS - credits 
Spring, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Dalarna 
Examensarbete 

Nr 200x:xx 

 
When the heart is failing 

 
Information and education 
with the help of nurse 

 
- A literature review 

Authors    Supervisor 
Håkan Gossas                                                          Berit Gesar 
Ulrika Nilsson  
 
 

Examiner  
    Anna Ehrnberg 

 



 3 

 

 
 
 
 

 
 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 
Rapport 200x:nr 
ISBN 
ISSN 
 
Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur information och undervisning kan 

utformas och vara ett bra sätt att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter 

med hjärtsvikt. Femton vetenskapliga artiklar valdes ut genom fulltextdatabasen United 

States National Library of Medicine (MEDLINE) och Högskolan Dalarnas sökmotor 

Electronic Library Information Navigator (ELIN). Sökorden som användes var heart 

failure, quality of life, information/education och nursing i olika kombinationer. Artiklarna 

som valdes ut granskades med hjälp av modifierade granskningsmallar för att säkerställa 

att dom var av så hög kvalite som möjligt. Fysisk funktionell förmåga och kunskap om 

sjukdomen har betydelse för patientens upplevelse av sin hälsorelaterade livskvalitet. Flera 

av artiklarna i litteraturstudien visar att sjuksköterskeinriktad patientutbildning är effektivt 

för att förbättra livskvaliteten och den hjälper patienterna att se sina symtom och främjar 

egenvård. Utbildningen innefattar ofta information om att förändra sin livsstil, fysisk 

aktivitet, daglig vägning, diet och läkemedelsdosering samt information och undervisning 

till både patienter och anhöriga om hjärtsvikt och dess symtom. Familj och vänner är ofta 

ett stort stöd för patienter med hjärtsvikt. Studier visar dock att de ofta har de begränsade 

kunskaper om vad hjärtsvikt är och hur behandlingen ser ut. De övergripande resultaten av 

litteraturstudien visar på att databaserad utbildning ger ökad kunskap om hjärtsvikt i 

jämförelse med sedvanlig utbildning.  

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, information, livskvalitet, omvårdnad, undervisning 

Keywords: Education, heart failure, information,  nursing, quality of life. 
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INTRODUKTION 
Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande hälsoproblem som medför försämrad livskvalitet för 

den sjuke (Brodie & Inoue, 2004).  Sjukdomen involverar hela kroppen och påverkar nästan 

alla livets områden. Kronisk hjärtsvikt har en betydande effekt på den hälsorelaterade 

livskvaliteten genom sin inverkan på den fysiska och känslomässiga dimensionen av livet. 

Personer med kronisk hjärtsvikt har rapporterat en lägre hälsorelaterad livskvalitet än 

befolkningen i allmänhet. Sjukdomen är vanligt i hög ålder och är ett ökande hälsoproblem i 

och med att befolkningen blir allt äldre (Franzén, Saveman & Blomqvist, 2007). I Sverige 

finns cirka 200 000 personer som har symtomatisk hjärtsvikt (Hedner, 2007). 

 

Hjärtsvikt innebär att hjärtats kammare inte fungerar tillfredsställande. De klarar inte att 

pumpa ut tillräckligt med syresatt blod till kroppens vävnader och minutvolymen minskar. 

Normalt anpassar sig hjärtat efter kroppens behov. Olika fysiologiska kompensations- 

mekanismer sätter in vid ökad belastning på hjärtat. Vid kronisk hjärtsvikt blir dessa 

funktioner så småningom sämre för att tillslut inte klara att kompensera hjärtat. Hjärtsvikt kan 

komma smygande eftersom det kan ta lång tid då hjärtat försvagas. Det finns många olika 

orsaker till hjärtsvikt som till exempel hypertoni, hjärtinfarkt, klaffel, kardiomyopati och 

arytmier. Andra orsaker till hjärtsvikt kan också vara diabetes, thyreoideasjukdomar, anemi, 

olika infektioner och lungemboli (Almås, 2006; Ericsson & Ericsson, 2006).   

 

Symtom och diagnos 
De vanligaste symtomen på hjärtsvikt kan vara dyspne, trötthet, ödem och nedsatt ork vid 

fysisk aktivitet. Det är också vanligt med hosta, illamående, bristande aptit och hjärtklappning 

samt ökade urinmängder främst nattetid (Ericsson & Ericsson, 2006). 

Ett sätt att få reda på om patienten lider av hjärtsvikt grundas på symtombilden. Tidigare 

sjukdomshistoria, EKG och laboratorieprover kan ge vägledning. För att få en säker diagnos 

behövs dock en ultraljudsundersökning av hjärtat som visar hur hjärtat arbetar och hur det ser 

ut inuti. Ekokardiografi är också av värde för att få ett mått på hjärtats slagvolym (Ericsson & 

Ericsson, 2006). 
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Svårighetsgrader  
Hjärtsvikt delas in efter svårighetsgrader enligt New York Heart Association (NYHA) vilka 

Ericsson och Ericsson (2006, s.63) beskriver som följande: 

NYHA I: hjärtsvikt utan symtom 

NYHA II: lätt hjärtsvikt med dyspne och trötthet endast vid mer än måttlig fysisk aktivitet.  

NYHA III: medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan vid lätt till måttlig fysisk 

aktivitet. Gruppen indelas i lätta fall (klass IIIa) och något svårare fall (klass IIIb) till exempel 

klarar klass IIIa att gå >200m på plan mark utan besvär.  

NYHA IV: svår hjärtsvikt med dyspne och trötthet redan i vila och ökande symtom vid minsta 

aktivitet. Personen är då ofta sängbunden (Ericsson & Ericsson, 2006).   

Omvårdnad   
Sjuksköterskans uppgifter i den direkta vården av patienter med hjärtsvikt innefattar att 

observera puls, hjärtrytm och blodtryck. Vikten kontrolleras med jämna mellanrum och helst 

samma tidpunkt under dagen, med samma mängd kläder och med samma våg. Hur mycket 

patienten intar per os och eliminationen skall också mätas och om patienten står under 

behandling med vätskedrivande måste tecken på undervätskning observeras. Andningen kan 

också behöva kontrolleras så att inte lungödem utvecklas (Almås, 2006).  

  

Omvårdnaden syftar till att informera och undervisa patienten om vikten av att vara observant 

på ifall de fysiska symtomen förvärras såsom viktökning, andfåddhet, ödem eller svårighet att 

klara de vardagliga sysslorna (Almås, 2006). Patienten skall också uppmanas att vara försiktig 

i sitt intag av salt, eftersom detta håller vätska kvar i kroppen och belastar hjärtat ytterligare. 

Vätskeintaget kan behöva reduceras till ett maxintag på cirka 1,5-2,0 liter per dygn. Om 

patienten är överviktig kan en dietist vara till stor hjälp (Ericsson & Ericsson, 2006).  

   

Det är nödvändigt att patienten får vila för att hjärtat ska orka och det är även viktigt att då 

patienten ligger, tänka på att andningen underlättas. Att halvsitta brukar vara mest effektivt 

och då ska huden observeras så att patienten inte får trycksår. Då hjärtsvikten är under 

kontroll är fysisk aktivitet bra. När konditionen förbättras minskar oftast symtomen, 

syretransporten underlättas och belastningen på hjärtat minskar då skelettmuskulaturen stärks. 
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Viktigt är även att informera patienten om hur olika läkemedlen fungerar och när de skall 

intas (Almås, 2006; Fletcher & Thomas, 2001). 

 

Hälsorelaterad livskvalitet 
Hälsorelaterad livskvalitet kan beskrivas på många olika sätt Naess, Mastekaasa, Moum och 

Sörenssen (2001) har gjort en sammanställning av begreppet. Hälsorelaterad livskvalitet är 

den upplevelse av hälsa som människan själv upplever den. Hälsa innefattar dels en individs 

välmående och även förmåga att fungera vad det gäller fysiska, mentala och sociala aspekter 

av livet. Den funktionella aspekten innefattar basala dagliga aktiviteter som förmåga att klara 

sina grundläggande behov, att klara sina dagliga sysslor, hushållsarbete och förmåga att klara 

av sitt arbete. Hälsorelaterad livskvalitet innefattar även att orka umgås med familj, släkt och 

vänner i den utsträckning man önskar. Naess et al. (2001) beskriver vidare vissa delar av livet 

som objektivt det vill säga sådana saker som kan standardiseras och mätas. Välmående menar 

författarna, är däremot mera subjektivt eftersom det bygger på individers egna upplevelser av 

hur denne mår och känner sig glada, ledsna, oroliga, och så vidare. När man mäter den 

hälsorelaterade livskvaliteten behöver man försöka fånga såväl funktionella aspekter som 

välmående. 

 

Mätinstrument 
Flera enkätinstrument har utvecklats för att mäta hälsorelaterad livkvalitet: 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire är ett frågeformulär där patienten 

självskattar sin sjukdomsupplevelse den senaste månaden. Frågorna innefattar fysisk aktivitet, 

socialt samspel, arbete, sexuell aktivitet och känslor. Varje fråga har sex svarsalternativ med 

poäng från noll till fem och kan ge en total summa på 105 poäng. Ju lägre poäng desto bättre 

är den hälsorelaterade livskvaliteten. Detta mätinstrument har en tillfredsställande reabilitet 

och validitet (Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2004). 

SF-36 är ett multidimensionellt enkätinstrument med 36 frågor som handlar om fysisk, 

psykisk och social funktion, smärta, generell hälsoupplevelse, sexualitet, känslor och mental 

status. Maxpoäng är 100 och hög poäng indikerar bättre hälsorelaterad livskvalitet. Även detta 

mätinstrument har god reabilitet och validitet (Broström et al, 2004). 
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Dyspnea and Fatigue Index är ett mätinstrument som bedömer fysiska symtom och effekten 

av dessa symtom på den dagliga funktionen hos patienter med hjärtsvikt. Den är indelad i tre 

delar; när och i vilken omfattning patienten drabbas av dyspne och andnöd, vilken takt 

symtomen uppträder samt vilka funktionshinder dessa symtom kan ge. Varje del består av 

fem svarsalternativ från 0-4, där 0 är mycket påverkad och 4 är mycket lite påverkad. Ju högre 

poäng desto bättre mår patienten i sina fysiska symtom (Heo, Doering, Widener & Moser, 

2008). 

Att leva med hjärtsvikt 
Att leva med hjärtsvikt medför många utmaningar för både patienter och närstående. De 

drabbade människorna har ofta ett stort behov av stöd.  Även närstående behöver ha 

kunskaper för att stödja dessa patienter om de plötsligt drabbas av andnöd, oro och rädsla. 

Många patienter upplever trötthet och har depressioner samt uppger att de inte orkar fungera 

på samma sätt som innan de fick sjukdomen. Att få diagnosen hjärtsvikt blir för många 

patienter en förlust av tidigare roller inom familjen och det sociala livet. Många beskriver att 

de får skuldkänslor när de inte orkar hjälpa till med hushållet och utföra sysslor som de 

tidigare gjort. Många saknar att kunna arbeta i trädgården, promenera och ha kapacitet att 

utföra sysslor som tidigare fått dem att känna välbefinnande. Det har visat sig att ett stort antal 

patienter har inte hade tillräckliga kunskaper och förståelse för sin sjukdom och hur de ska 

hantera den (Pattenden, Roberts och Lewin, 2007). 

 

De vanligaste problemen för människor som drabbats av hjärtsvikt är, muntorrhet, känsla av 

dåsighet och svårigheter att sova. Det som kan upplevas som de mest stressande symtomen är 

brist på energi, svårighet att sova, andfåddhet och att vakna upp andfådd på morgonen. Minst 

hälften av patienterna upplever koncentrationssvårigheter, nervositet och irritation 

(Zambroskia, Moserb, Bhatc & Zieglerd, 2005). De vanligaste problemen då det gäller 

sömnen rapporteras vara att somna och sedan fortsätta sova. Den upplevda sömnen är kortare 

för kvinnor än för män. De patienter som lider av svårighet att somna, fortsätta sova och 

tidiga uppvaknanden på morgonen rapporterar signifikant lägre hälsorelaterad livskvalitet 

jämfört med patienter utan sömnproblem (Broström et al, 2004). 
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Problemformulering 
Uppsatsförfattarna har under olika verksamhetsförlagda utbildningar sett patienter med 

varierande grader av hjärtsvikt. Behandlingen har ofta haft fokus på den medicinska delen för 

att få hjärtsvikten under kontroll. Information och undervisning har ofta kommit senare under 

vårdtillfället. Uppsatsförfattarna har upplevt att många patienter inte förstår vad som sägs och 

har många frågor när de är på väg att skrivas ut från sjukhuset. Detta stöds av Pattenden et al 

(2007) som kom fram till att ett stort antal patienter hade otillräckliga kunskaper och liten 

förståelse för sin sjukdom och hur den ska hanteras. 

 

Syfte   
Att i en litteraturstudie undersöka vilken information och undervisning sjuksköterskan kan ge 

patienter med hjärtsvikt och hur den kan framföras för att främja den hälsorelaterade 

livskvaliteten. 

  

Frågeställningar       
1. Vilken information behöver patienter med hjärtsvikt få och hur kan sjuksköterskan 

framföra den för att uppnå en hälsorelaterad livskvalitet? 

2. Vilken undervisning behöver patienter med hjärtsvikt och hur kan den framföras av 

sjuksköterska för att uppnå en hälsorelaterad livskvalitet? 

 
centrala begrepp 
Med information menar uppsatsförfattarna verbala och skrivna texter som sjuksköterskan ger 

patienten. 

Med undervisning menar uppsatsförfattarna att sjuksköterskan visar och instruerar patienterna 

vad och hur dom ska göra. 

 

METOD 
 
Design 
Studien är utförd genom en litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 
Sökning av vetenskapliga artiklar har skett i databasen United States National Library of 

Medicine (MEDLINE) och sökmotorn Electronic Library Information Navigator (ELIN) via 

Högskolan Dalarna. Sökord som använts: heart failure, quality of life, information/education 

och nursing i olika kombinationer. Inklusionskriterier var att artiklarna som använts till 

resultatet skulle vara på engelska och publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna skulle 

finnas i fulltext och vara gratis. Sökningen har begränsats till att omfatta åren 1999-2009. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om palliativ vård samt berörde ekonomi 

eftersom dessa inte bedömdes stämma med studiens syfte. Vissa artiklar återkom vid flertalet 

sökningar och lästes därför endast första gången.  Resultatet av litteratursökningen redovisas i 

tabell 1. 

 

 
Tabell 1. Resultat av litteratursökning 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal använda 

artiklar 

Medline Heart failure 3145 0 0 
Medline Heart failure and 

quality of life    
251 0 0 

Medline Heart failure and 
quality of life and 
nursing 

67 20 7 

Medline Heart failure and 
quality of life and 
nursing and education 

27 0 0 

Medline Heart failure and 
quality of life and 
nursing and education 
and information 

1 0 0 

Elin Heart failure  31450 0 0 
Elin Heart failure and 

nursing 
754 0 0 

Elin Heart failure and 
nursing and quality of 
life 

103 10 3 

Elin Heart failure and 
education 

368 25 5 

Elin Heart failure and 
educatin and 
informatin 

53 0 0 

Totalsumma  36219 55 15 



 11 

Datainsamlingsmetod  
Alla artiklar har granskats först var för sig och de med höga poäng har dubbelgranskats. 

Sammantaget togs 15 artiklar med i resultatet. Vi började med att läsa titel och abstract utifrån 

de träffar vi fick i litteratursökningen. De artiklar som bedömdes vara relevanta för syftet 

granskades med hjälp av granskningsmallar enligt en modifierad version av Forsberg och 

Wengström (2008) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (Bilaga 1 och 2). Mallarna 

bestod av ett antal ja – och nejfrågor, den ena mallen användes för kvalitativa studier och den 

andra för kvantitativa. Varje ja-svar gav en poäng, nej-svar gav 0 poäng. Studiernas kvalitet 

bedömdes efter vilken poäng de fått och sorterades in i låg, medel eller hög kvalitet. I den 

kvalitativa mallen var 0-14 låg kvalitet, 15-19 medel kvalitet och 20-25 hög kvalitet. I den 

kvantitativa var 0-16 låg kvalitet, 17-23 medel kvalitet och 24-29 hög kvalitet.  

 

Analys och tolkning av data  
De valda artiklarna sammanfattades för att få en tydlig överblick. Resultatet av 

artikelgranskningen redovisas i tabell 2, modifierad efter Polit och Beck (2008). 

 
Tabell 2. Sammanställning av resultat från artikelsökningen. 
Författare Land  

År 
Titel Design 

Metod 
Deltagare Poäng, 

Kvalitet 

Björck 
Linne., A, 
Liedholm, H., 
& Israelsson, 
B  

Sverige 
1999 

Effects of systematic 
education on heart 
failure patients’ 
knowledge after 6 
months. A 
randomised, 
controlled trial 

Kvantitaiv 
A randomised 
controlled trial 

Intervention 
group N=50 
Control group 
N=58 
 

25 
Hög 

Brodie, D A., 
& Inoue, A  

England 
2008 

Motivational 
interviewing to 
change quality of life 
for people 
with chronic heart 
failure: A randomised 
controlled trial 

Kvantitativ 
Acontrolled 
intervention study 

Group 1 N=18 
Group 2 N=22 
Group 3 N=20 
 

27 
Hög 

Broström, A., 
Strömberg, 
A., Dahlström 
U., & 
Fridlund B  

Sverige 
2001 

Patients with 
congestive heart 
failure and their 
conceptions 
of their sleep 
situation 

Kvalitativ 
Descriptive design 

Män N=13 
Kvinnor N=7 
 

20 
Hög 

Clark, A M., 
Reid, M E., 
Morrison, C 
E., Capewell, 
S, Murdoch., 

Storbritan
nien 
2007 

The complex nature 
of informal care in 
home-based heart 
failure 
management 

Kvalitativ 
Semi-structured 
interviews 

N=30 
 

23 
Hög 
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David L., & 
McMurray J J  

Gary. R USA 
2006 

Exercise Self-
Efficacy in older 
women with 
Diastolic Heart 
Failure. Results of a 
Walking Program 
and Education 
Intervention 

Kvantitativ 
A randomized 
controlled two-
group experimental 
design 

Intervention 
group N= 15 
Control group 
N=13 

24 
Hög 

Heo S., 
Doering L V.,  
Widener J., & 
Moser D K  

USA 
2008 

Predictors and effect 
of physical symtom 
status on health-
related quality of life 
in patients with heart 
failure 

Kvantitativ 
A longitudinal 
observational study 

N=84 23 
Medel 

Holst M., 
Willenheimer 
R., 
Mårtensson 
J., Lindholm 
M., & 
Strömberg A 

Sverige 
2007 

Telephone follow up 
oj self care behaviour 
after a single session 
education of patients 
with heart failure in 
primary health care 

Kvalitativ 
A subgroup 
analysis of a larger 
randomised trial 

N=60 24 
Hög 

Hou N., Chui 
M A.,  Eckert 
G J., Oldridge 
N B.,  Murray 
M D., & 
Bennett S J 

USA 
2004 

Relationship of age 
and sex to health-
related quality of life 
in patients with heart 
failure 

Kvalitativ Män <65 år 
N=66  
Män >65 år 
N=13 
Kvinnor <65 år 
N=53 
Kvinnor >65 år 
N=33 

21 
medel 

Jaarsma T., 
Abu-Saad H 
H., Dracup 
K., & 
Halfens, R 

Holland 
2000 

Selfcare Behav- iour 
of Patients with Heart 
Failure 

Kvalitativ Control group 
N=73 
Intervention 
group N=55 

22 
Hög 

Kutzleb, J., & 
Reidner, D  

USA 
2006 

The impact of nurse-
directed patient 
education on quality 
of life 
and functional 
capacity in people 
with heart failure 

Kvantitativ 
Prospective 
quasiexperimental 
study 

Routine care 
N=10 
Nurse-directed 
care N=13 

24 
Hög 

Padula, C A., 
Yeaw, E., & 
Mistry S  

USA 
2007 

A home-based nurse-
coached inspiratory 
muscle training 
intervention 
in heart failure 

Kvantitativ 
two-group 
quasiexperimental 
design 
 

Experimental 
group N=15 
Control group 
N=17 

23 
Medel 
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Strömberg, 
A., Dahlström 
U., & 
Fridlund, B  

Sverige 
2006 

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

Kvantitativ 
A prospective, 
randomised 
multicentre trial 
 

Standard 
education N=72 
Computer-based 
education N=82 

19 
Medel 

Strömberg, 
A., Ahlén, H., 
Fridlund, B., 
& Dahlström, 
U 

Sverige 
2002 

Interactive education 
on CD ROM a new 
tool in the education 
of heart failure 
patients 

Kvantitativ Män N=24 
Kvinnor N=18 

23 
Medel 

Wakefield. 
B., Bylund, C 
L., Holman J 
E.,  Ray A., 
Scherubel M., 
Kienzle M G., 
& Rosenthal 
G E 

USA 
2008 

Nurse and patient 
communication 
profiles in a home 
based telehealth 
intervention for heart 
failure management 

Kvantitativ 
Randomized 
controlled clinical 
trial 

Telephone group 
N=14 
Videophone 
group N=14 

23 
Medel 

Westlake, C., 
Evangelista, 
L S., 
Strömberg, 
A., Ter-
Galstanyan, 
A., Vazirani, 
S., & Dracup 
K  

USA 
2007 

Evaluation of a Web-
Based Education and 
Counseling Pilot 
Program for Older 
Heart 
Failure Patients 
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Web-based 
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N=40 

22 
Medel 

 
Etisk granskning 
Uppsatsförfattarna har i denna litteraturstudie granskat och redovisat artiklarna objektivt och 

efter bästa förmåga. Artiklarna som valts ut har granskats av en etisk kommitté. 

Uppsatsförfattarna har även följt vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning 

enligt Forsberg och Wengström (2008) som betonar vikten av att fusk och ohederlighet inte 

får förekomma.  

 

RESULTAT  
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att information och undervisning ofta förekom 

samtidigt. Studierna beskrev också samtidigt olika tillvägagångssätt och vad information och 

undervisning kunde innefatta, för att patienter med hjärtsvikt kunde uppnå en hälsorelaterad 

livskvalitet. 
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Sjuksköterskans information och undervisning till patienter och anhöriga 
Det finns olika sätt att hjälpa patienter med hjärtsvikt att få en så bra hälsorelaterad 

livskvalitet som möjligt. Vad som framkommit i denna litteraturstudie är att sjuksköterskans 

förhållningssätt har stor betydelse när det gäller information och undervisning till patienter 

med hjärtsvikt och deras anhöriga. (Brodie, Inoue & Shaw, 2008; Broström, Strömberg,  

Dahlström & Fridlund, 2001; Clark, Reid, Morrison, Capewell, Murdoch, David & 

McMurray, 2007; Heo, Doering, Widener, & Moser, 2008; Wakefield, Bylund,  Holman, Ray, 

Scherubel, Kienzle & Rosenthal, 2007). 

 

Syftet med en studie av Broström et al. (2001) var att beskriva hjärtsviktspatienternas 

upplevelse av sin sömnsituation. Resultatet visade att rådgivning och information gav 

patienterna trygghet. Informationen bör syfta till att förklara sjukdomen och hur den kan 

inverka på sömnen. De vanligaste problemen som orsakade sömnstörningar hos patienterna 

var vad de gjort under dagen och om de hade många tankar kring olika problem. 

Sömnproblemen kunde också bero på andnöd, hosta eller att hjärtat slog oregelbundet. Hur 

och när hjärtsvikten debuterade, om det blev försämringar och tankar som rörde 

medicineringen hade stor betydelse för sömnen. Små förändringar som en justerbar säng för 

att underlätta andningen och att ha lagom varmt i rummet var betydelsefullt. Familj och 

vänner var en trygghet för många (Broström et al, 2001). Att familj och vänner betyder 

mycket för den hjärtsjuke patienten samt att deras kunskaper om sjukdom och behandling ofta 

var begränsad visade en studie gjord av Clark et al. (2007). Syftet med studien var att 

undersöka vilka svårigheter de närstående hade då de vårdade sin anhöriga som drabbats av 

hjärtsvikt. Frågorna handlade om de närståendes kunskaper om hjärtsvikt, hur de hanterade 

olika situationer, vilka bekymmer som fanns, beslutsfattande och support ställdes.  Resultatet 

visade att hanteringen av hjärtsvikt är ett ansvar som ofta delas mellan den sjuke och dennes 

närstående. Ett litet antal av de närstående hade insett allvaret av hjärtsvikten, ett fåtal visste 

att den är obotbar och att det är en dödlig sjukdom. Närstående observerar ofta den sjukes 

symtom, som vätskeretention men visste inte varför detta skulle göras, likaså varför fysisk 

aktivitet, diet, vägning, vätske- och alkoholrestriktioner är en viktig del i behandlingen av den 

sjuke. Användandet av läkemedel ansågs av alla närstående vara en viktig del. Många 

närstående uppgav att en stor del av vårdandet går ut på att observera och hjälpa till med 

dagliga sysslor. De kände sig osäkra på ifall de hjälpte till för mycket, många observerade den 

sjuke utan att tänka på att de gjorde det, vårdandet blev en del av vardagen.  
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Kutzleb och Reiner (2006) undersökte effekten av sjuksköterskeledd patientutbildning för att 

öka livskvaliteten och den funktionella kapaciteten hos patienter med hjärtsvikt. Utbildningen 

fokuserades på förändrad livsstil, daglig vägning, diet och läkemedelsdosering. En grupp fick 

sjuksköterskeledd patientutbildning och en grupp fick standardvård. Resultatet visade att 

upplevd livskvalitet förbättrades i båda grupperna. Ökningen var högre för patienter som fått 

sjuksköterskeledd utbildning och författarna drog slutsatsen att detta berodde på att deras 

funktionella kapacitet hade förbättrats tack vare utbildningen. Sjuksköterskans roll lyftes 

också fram i en studie som hade till syfte att undersöka om stöd från en sjuksköterska kunde 

förbättra patienters dyspne med hjälp av andningsträning i hemmet och att undersöka om detta 

förbättrade hälsorelaterade livskvaliteten. Kontrollgruppen fick utbildning med hjälp av en 

lärobok. Resultatet visade en avsevärd förbättring hos dem som fått sjuksköterskestöd då det 

gällde andning och dyspne jämfört med kontroll gruppen. Då det gällde den hälsorelaterade 

livskvaliteten sågs inga större skillnader i någon av grupperna. (Padula, Yeaw & Mistry, 

2007)  

Information om fysisk aktivitet för att förbättra livskvaliteten  
Fysisk aktivitet har visat sig ha stor betydelse för att förbättra den hälsorelaterade 

livskvaliteten och det finns olika sätt att göra detta på (Brodie et al 2008; Gary, 2006; Heo, 

Doering, Widener, & Moser, 2008). En studie syftade till att utvärdera om ett 12 veckors 

promenad och utbildningsprogram kunde hjälpa kvinnor över 50 år med stabil hjärtsvikt 

NYHA-klass II-III att börja motionera. Kvinnorna fick ett program som innefattade 

promenader, självkontroller av symtomens svårighetsgrad samt ansträngningsnivå. Resultatet 

visade att de kvinnor som deltagit i programmet klarade att gå längre sträckor efter studiens 

slut jämfört med kontrollgruppen. Dessa kvinnors upplevda livskvalitet och deras 

nedstämdhet förbättrades (Gary, 2006). 

 
Brodie & Inoue (2008) studerade om motiverande samtal hade någon effekt för att förbättra 

den fysiska aktiviteten hos patienter med hjärtsvikt och att detta sedan skulle påverka 

patienternas livskvalitet. Resultatet visade att de patienter som fått motiverande samtal 

skattade högre hälsorelaterad livskvalitet i alla nio dimensioner av SF-36. Stora förbättringar 

kunde ses i aktivitet och social förmåga och i hälsostatus. Den sjukdomsspecifika 

livskvaliteten mättes med Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. Här kunde man 

se att den största förbättringen skett i gruppen som fått vård som innefattade information och 

rekommendationer att öka den fysiska aktiviteten. En erfaren hjärtsviktssjuksköterska tog upp 
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olika möjligheter om vad som fanns lokalt för att underlätta för patienterna att följa dessa råd. 

Majoriteten av alla deltagarna var på väg att vilja ändra sitt beteende till förmån för fysisk 

aktivitet då en sjuksköterska fanns som gav motiverande samtal. 

 

En deskriptiv studie av Heo et al. (2008) undersökte hur fysiska symtom kan förutsäga 

hälsorelaterad livskvalitet. Patienternas fysiska symtom mättes med två tidigare testade 

instrument, the Dyspnea and Fatigue Index och the Minnesota Living With Heart Failure 

Questionnaire. Resultatet visade att den hälsorelaterade livskvaliteten skattades lägre hos 

patienter med hjärtsvikt än hos andra äldre i samma ålder. Patienter som hade bättre fysisk 

status, var äldre och hade arbete skattade lägre ångest och högre hälsorelaterad livskvalitet än 

övriga. Patientens fysiska symtom hade stort samband med upplevd hälsorelaterad 

livskvalitet. Resultatet visade också att depression och självupplevd sjukdomskontroll hade ett 

samband med efterföljande fysiska symtom och även till förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.  

Telefonstöd:  
Wakefield et al. (2008) jämförde skillnader i sjuksköterske- och patientkommunikation 

mellan telefon och videotelefon för patienter med hjärtsvikt. Syftet var att jämföra de två 

kommunikationssätten och utvärdera hur sjuksköterskorna respektive patienterna upplevde 

tekniken. De resultat som framkom var att vid användning av videotelefon användes det icke 

verbala språket för att kontrollera om patienten förstod informationen som gavs. Nackdelarna 

var att det kunde bli förseningar i det som sades samt att kvaliteten kunde bli hackig. Vid 

användning av videotelefon användes slutna frågor mer jämfört med vanlig telefon där öppna 

frågor var vanligare. Även mer komplimanger förekom via videotelefon. Fördelarna vid 

vanlig telefonkontakt ansågs vara att där förekom vänliga skämt och mer noggranna 

kontroller av att patienten hade förstått vad som blev sagt. Både sjuksköterskor och patienter 

upplevde de båda kommunikationsvägarna likvärdiga. 

 

Datastöd 
För att klara att hjälpa patienterna och deras anhöriga på ett bra sätt finns olika hjälpmedel att 

använda sig av. Ett av dessa är användning av datorer som arbetsverktyg.  (Björk Linné, 

Liedholm & Israelsson, 1999; Holst, Willenheimer, Mårtensson, Lindholm & Strömberg, 

2007; Strömberg, Ahlén, Fridlund, och Dahlström, 2006; Strömberg, Dahlström, & Fridlund, 

2002 & Westlake, Evangelista, Strömberg, Ter-Galstanyan, Vazirani & Dracup, 2007). 

 



 17 

Björk Linné et al. (1999) undervisade med hjälp av en interaktiv foto-CD för att undersöka 

om patienterna efter utbildningen hade bättre kunskap om sin hjärtsvikt. Programmet innehöll 

två huvuddelar, symtom på hjärtsvikt samt utbildning i vad som kunde försämra sjukdomen. 

Exempel på detta var läkemedelsföljsamhet och vätskeintag. Den andra delen handlade om 

läkemedels påverkan och biverkningar. Patienterna besvarade individuellt ett kunskapstest. 

Frågan upprepades tills rätt svar getts. En kunskapsuppföljning gjordes efter sex månader då 

alla respondenter fick besvara ett frågeformulär. Resultatet av studien var att de patienter som 

utbildats med hjälp av en foto-CD hade mer kunskaper om hjärtsvikt än kontrollgruppen. 

 

En annan studie undersökte om egenvården och den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades 

med hjälp av ett intensivt utbildningstillfälle där en sjuksköterska informerade om hjärtsvikt 

och egenvård med hjälp av en CD-rom skiva. Tyngdpunkten i undervisningen handlade om 

att optimera vätske- och saltintaget och att ha kontroll av kroppsvikten. Betydelsefullt var 

också att kunna upptäcka tidiga tecken till vätskeansamling i kroppen som andfåddhet och 

ödem, samt att själv kunna justa vätskedrivande läkemedel då symtom uppkom. CD-ROM 

skivan var anpassad för äldre med stora tydliga knappar och illustrationer. Om patienterna 

fick symtom som de inte klarade av att hantera själva uppmanades de att kontakta sin 

ordinarie läkare. Resultatet visade inte några signifikanta skillnader i kunskaper om egenvård 

för interventionsgruppen. Patienterna ändrade inte sitt beteende när det gällde saltintaget, följa 

vikten eller tänka på intaget av vätska.  Ingen förbättring av livskvaliteten kunde påvisas 

(Holst et al, 2007). 

 

Syftet med en studie av Westlake et al. (2007) var att se om webbaserad utbildning var 

effektiv för att öka patienternas kunskap och egenvård och därmed öka livskvaliteten. Den 

webbaserade utbildningen syftade till att öka patienternas kunskap om hjärtsvikt och dess 

behandling samt att möta patienternas behov av information. Resultatet visade att de som fått 

Web-baserad utbildning skattade sin livskvalitet högre än kontrollgruppen efter tre månader 

och de hade också bättre förståelse för sin sjukdom.  

 

Strömberg et al. (2002) undersökte om ett databaserat program för hjärtsviktspatienter var 

användarvänligt för äldre patienter och om det gav tillräckligt med information om hjärtsvikt. 

Det databaserade programmet var designat med stora knappar som styrdes med antingen mus 

eller pekskärm och hade tydliga instruktioner, tangentbordet användes inte alls. Programmet 

fanns på olika språk och innehöll animationer, foton och en röst som talade. Alla patienter 
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klarade att använda datorprogrammet trots att endast sex respondenter hade använt dator 

tidigare. Patienterna var nöjda med den databaserade informationen och uppskattade att 

programmet var interaktivt, flexibelt och att det innehöll ett självtest. De ansåg att detta var ett 

bättre sätt att lära än att läsa en bok eller se en video om hjärtsvikt. Sjuksköterskorna 

rapporterade att patienterna var positivt inställda till att använda datorn och att de såg ut att 

förstå informationen och att patientutbildningen inte tog så mycket tid i anspråk när 

patienterna kunde söka kunskap i sin egen takt.  

 

Strömberg et al. (2006) utvärderade effekten av databaserad utbildning hos två grupper, där 

den ena gruppen fick sedvanlig utbildning och den andra gruppen fick både sedvanlig och 

databaserad utbildning. Den databaserade utbildningen innehöll sju olika moduler med ämnen 

relaterade till hjärtsvikt. Efter denna utbildning gjordes ett självtest. Kontrollgruppen fick 

sedvanlig, individuellt anpassad utbildning av en sjuksköterska. Resultatet visade att gruppen 

som fått databaserad utbildning ökade sina kunskaper jämfört med kontrollgruppen. Studien 

kunde inte påvisa någon signifikant skillnad i upplevd livskvalitet mellan de båda grupperna. 

Resultatet i båda grupperna visade dock att kvinnorna skattade sin livskvalitet sämre än 

männen, vilka tenderade att höja sin livskvalitet inom vissa områden efter en tid. 

 

Att kvinnor tenderar ha lägre hälsorelaterad livskvalitet än män stöds även i en studie gjord av 

Hou, Chui, Oldridge, Murray och Bennett (2004). Studien syftade till att undersöka om det 

fanns skillnader i hälsorelaterad livskvalité mellan män och kvinnor samt mellan gammal och 

ung. Resultatet visade att kvinnor under 65 år hade sämst hälsorelaterad livskvalitet vid 

studiens början. När studien avslutades hade dessa kvinnor förbättrat sin hälsorelaterade 

livskvalitet i högre grad än övriga men nådde ändå inte upp i samma nivåer som män och 

kvinnor över 65 år. 

 

DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultaten 
Resultatet visade att kombinationen av information och undervisning är ett bra sätt att 

förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Utbildning innefattar 

information om att förändra sin livsstil, daglig vägning, diet och läkemedelsdosering till både 

patienter och anhöriga. Flera av studierna visar att sjuksköterskeinriktad patientutbildning är 

effektivt för att förbättra livskvaliteten (Broström et al, 2001; Jaarsma et al, 2000; Kutzleb & 
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Reiner, 2006). Det har visat sig betydelsefullt att anhöriga får vara delaktiga och medverka 

vid undervisning (Broström et al, 2001; Clark et al, 2007). Fysisk aktivitet har visat sig ha stor 

betydelse för att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten (Brodie & Inoue, 2008 & Gary, 

2006). Motiverande intervjuer är värdefullt för att främja fysisk aktivitet och därmed den 

hälsorelaterade livskvaliteten (Brodie et al, 2004). De fysiska sjukdomssymtomen har ett 

samband med hur patienten skattar sin hälsorelaterade livskvalitet (Heo et al, 2008). 

Andningsträning är effektiv för att förbättra dyspne men hjälper inte till att förbättra den 

hälsorelaterade livskvaliteten (Padula et al, 2007). Ett sätt att ge och få information är att 

använda sig av telefon och telebild (Wakefield et al, 2008). Hou et al. (2004) framhåller 

skillnader i hälsorelaterad livskvalitet beroende på ålder och kön. Kvinnor tenderar ha en 

lägre hälsorelaterad livskvalitet än män. De övergripande resultaten av litteraturstudien visar 

att databaserad utbildning ger ökad kunskap om hjärtsvikt i jämförelse med sedvanlig 

utbildning (Strömberg et al, 2006; Westlake et al, 2007 & Björk Linne et al, 1999). Den visar 

att även äldre människor klarar att använda dator om programmen är anpassade och många 

uppskattar datorn hellre än att läsa en bok eller se ett inspelat videoband (Strömberg et al, 

2002).  

 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken information och undervisning 

patienter med hjärtsvikt behöver och hur den kan framföras för att förbättra den 

hälsorelaterade livskvaliteten. Många av studierna som hittades tog upp både information och 

undervisning i samma intervention. 

 

Uppsatsförfattarna ser utifrån resultatet av studien att sjuksköterskan spelar en stor roll i 

vården av patienter med hjärtsvikt. Flera studier har visat att sjuksköterskeledd utbildning 

förbättrar patienternas kunskaper, hantering och egenvård av hjärtsvikt. Även den funktionella 

kapaciteten och motivationen ökade och därmed också den hälsorelaterade livskvaliteten 

(Björk Linne, 1999; Gary, 2006; Kutzleb & Reiner, 2006 & Westlake et al, 2007).  

 

En studie gjord av Holst et al. (2007) talar emot detta då resultatet visade att patienterna i den 

studien inte ökade sin livskvalitet och att deras egenvård inte heller förbättrades. 

Uppsatsförfattarna tror att  resultatet kunnat förbättras om patienterna direkt hade uppmanats 

att kontakta sjuksköterskan i stället för läkaren när de fick problem. Patienterna fick endast ett 

enda intensivt utbildningstillfälle med sjuksköterskan. Uppsatsförfattarna ser här betydelsen 
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av uppföljning och då helst av en och samma person, vilket stöds av Kutzleb & Reiner (2006) 

där samma sjuksköterska följde upp patienterna en gång i månaden under ett år. 

 

De närstående är ofta en viktig del av vården av patienter med hjärtsvikt. Många studier 

visade att både patienter och deras anhöriga ofta hade otillräckliga kunskaper om sjukdomen 

(Broström et al, 2001; Clark et al, 2007 & Jaarsma et al, 2000). Detta överensstämmer med 

Pattenden et al (2007) som i sin studie såg att närstående behöver utbildning och information 

för att klara av att vårda och förstå den sjuke. Uppsatsförfattarna anser att med ett stödjande 

förhållningssätt kan sjuksköterskan göra att även de närstående känner sig tryggare i sin 

situation. 

 

Uppsatsförfattarna ser vinsterna av att både patientens och närståendes kunskaper om 

sjukdomen ökar. Detta kan leda till att vårdpersonalen har lättare motivera till 

livsstilsförändringar och framför allt mot ökad fysisk aktivitet. Brodie et al. (2008) använde 

sig av motiverande intervjuer för att främja fysisk aktivitet och därmed förbättra den 

hälsorelaterade livskvaliteten. Det enda som inte förbättrades i den studien var den 

sjukdomsspecifika livskvaliteten.  

 

Att fysisk aktivitet är något som har betydelse för hur vi mår kan nog många hålla med om. 

Gary (2006) visar i sin studie att både livskvalitet och depressioner förbättrades när den 

fysiska statusen blev bättre. Likaså förbättrades deltagarnas intentioner att fortsätta med fysisk 

aktivitet. Pattenden et al. (2007) såg att många patienter med hjärtsvikt mådde dåligt när de 

inte längre orkade göra det som tidigare varit av värde för dem, som att promenera eller arbeta 

i trädgården.  

 

Förbättrad andningsträning förbättrade själva dyspnén men inte den hälsorelaterade 

livskvaliteten (Padula, 2007). Uppsatsförfattarna undrar varför den hälsorelaterade 

livskvaliteten inte förbättrades då andfåddheten minskade. Att kunna andas lättare och bättre 

tror uppsatsförfattarna ändå kan ha inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten, eftersom 

dyspne är ett av de vanligaste symtomen på hjärtsvikt och många gånger hindrar den sjuke i 

den dagliga livsföringen (Ericsson & Ericsson, 2006). 

 

Uppsatsförfattarna har reagerat på att yngre kvinnor med hjärtsvikt tenderar att ha lägre 

hälsorelaterad livskvalitet än män i samma ålder, vilket framkommer i studien av Hou et al. 
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(2004). Kvinnornas livskvalitet ökade under den tid som studien pågick mer än i övriga 

grupper, men de kom aldrig upp i samma nivåer som övriga.  

 

Heo et al. (2008) undersökte i sin studie om fysiska symtom kunde förutsäga hur den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos patienterna var. Uppsatsförfattarna tror att det är bra att se 

till de fysiska symtomen för att få en vink om hur personen mår, men personal inom vården 

måste alltid ha i åtanke att alla människor är egna individer. Det som är besvärligt för en 

patient och som den upplever att minskar den hälsorelaterade livskvaliteten behöver inte 

betyda samma sak för någon annan. 

 

Databaserad utbildning var ett effektivt sätt att öka patienternas förståelse och kunskap om sin 

sjukdom. Patienterna tyckte att det var ett bra sätt att lära sig på, de kände sig inte stressade 

eller för frågvisa, de kunde ta in informationen i sin egen takt och utan att skämmas när de 

inte förstod. Om det var något de inte förstod kunde de gå tillbaka i materialet och upprepa 

informationen (Strömberg et al, 2002; Strömberg et al, 2006 & Westlake et al, 2007). Detta 

anser uppsatsförfattarna vara ett bra komplement, eftersom det kan spara värdefull tid för 

sjukvårdspersonalen men den mänskliga kontakten får inte glömmas bort. Det är även ett bra 

sätt att göra patienten delaktig i sin egen vård eftersom patienterna uppmanas vara observanta 

ifall de fysiska symtomen förvärras (Almås, 2006). Finns inte möjlighet att använda datorer 

fanns andra sätt att ge information interaktivt. Detta genom studien av Björk Linné et al. 

(1999) som undersökte möjligheterna att använda sig av foto-CD. Wakefield et al. (2008) 

gjorde en jämförelse mellan vanlig telefon och telebild där det framkom att telefon var att 

föredra mot telebild. Orsaker till det var att bildkvaliteten kunde bli hackig beroende på vilken 

uppkoppling som fanns tillgänglig samt att det blev en viss fördröjning på det som sades. Med 

dagens snabba utveckling av tekniken kanske telebild i framtiden kan fungera bättre.  

Uppsatsförfattarna skulle föredra att kunna se patienten under samtalet för att se det 

ickeverbala språket. Mycket kan tolkas ut från patientens ansiktsuttryck och kroppsrörelser. 

  

Metoddiskussion 
En brist i denna litteraturstudie kan vara uppsatsförfattarnas ovana att läsa artiklar på 

engelska. Detta kan ha påverkat studien ifall vissa tolkningar inte har gjorts korrekt. 

Uppsatsförfattarna har dock haft för ambitionen att det viktigaste från varje artikel 

framkommit och att stoffet svarat på frågeställningarna. Att inkludera enbart artiklar som 

fanns att tillgå gratis kan också ses som en brist eftersom det kan innebära att viktig kunskap 
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missats. Detta var ett medvetet val då studien genomfördes under en begränsad tid. Artiklarna 

hittades genom sökorden (se tabell 1) men träffarna gav ej direkt svar på vilken information 

och undervisning patienter med hjärtsvikt borde få, uppsatsförfattarna valde ändå att redovisa 

dessa artiklar eftersom de ansågs förstärka vissa artiklar. Sökningen gav många träffar som 

beskrev informationsmetoder vilket uppsatsförfattarna ansåg vara relevant. En styrka med 

föreliggande litteraturstudie är begränsningen att artiklarna skulle vara publicerade de senaste 

tio åren. Detta anser uppsatsförfattarna att ger en bra inblick i kunskaps – och utbildningsläget 

i dag. 

 

Förslag till vidare forskning 
En studie visade på att kvinnor under 65 år skattar lägre hälsorelaterad livskvalitet än övriga 

grupper (Hou et al, 2004). Uppsatsförfattarna ställer sig frågande till detta och undrar varför 

kvinnor i allmänhet skattar sin livskvalitet lägre än män. Det vore spännande att göra en ny 

litteraturstudie för att se om det finns skillnader i kön och ålder gällande hälsorelaterad 

livskvalitet. Kanske skulle en studie med kvalitativ ansats kunna ge svar på om det skulle 

behövas fler och tidigare insatta insatser till just kvinnor med hjärtsvikt. 

 
Konklusion 
Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur information och undervisning kan 

utformas och vara ett bra sätt att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med 

hjärtsvikt. De övergripande resultaten av litteraturstudien vissa på att databaserad utbildning 

ger ökad kunskap om hjärtsvikt. Flera av artiklarna visar att sjuksköterskan spelar en central 

roll i utbildningen av patienter med hjärtsvikt. Utbildningen bör innehålla information om 

livsstilsförändringar, fysisk aktivitet, daglig vägning, diet och dosering av läkemedel. 
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Bilagor 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvantitativa studier 

Bilaga 1 

 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: 
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Kvalitativa studier 
 

Bilaga 2 

 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
 
Maxpoäng: 25 
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