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ABSTRACT 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur personer med hjärtsvikt kan 

få en förbättrad nutrition genom egenvård.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklarna söktes via databaserna 

CINAHL och PubMed.  

Resultat: Studiens resultat innehöll 10 artiklar med kvantitativ ansats. En förutsättning för 

att personer med hjärtsvikt ska klara sin egenvård och ges möjlighet att förbättra 

sin nutrition är utbildning. Utbildningsmetoder som i föreliggande 

litteraturstudie har visat sig fungera är att kombinera skriftlig och muntlig 

utbildning. Undervisningen bör innehålla information om vilken typ av mat 

personer med hjärtsvikt behöver äta samt varför. En god följsamhet till givna 

riktlinjer nås genom att ge personer med hjärtsvikt individuellt anpassad 

information samt att uppföljning sker och information ges kontinuerligt. 

Slutsats: Det är mycket viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal kombinerar muntlig och 

skriftlig information vid utbildning inom nutrition riktad till personer med 

hjärtsvikt för att stärka deras egenvård. Hälso- och sjukvårdspersonal bör se till 

att kontinuerlig uppföljning sker för att optimera följsamheten.  
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INTRODUKTION 

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som ökar stadigt i samhället (Eikeland, Haugland & 

Stubberud, 2011). Människor som lever med hjärtsvikt har ofta en utbredd och långvarig 

problematik med tilltagande andnöd, andfåddhet, trötthet, yrsel, illamående, nedsatt fysisk 

förmåga, ödem och ibland nedstämdhet som i många fall kan göra att de har svårt att 

tillgodose sig rätt mängd och rätt sorts näring/energi (Strömberg, 2009). Kroniskt sjuka 

personer har ofta ett högre näringsbehov som tyvärr ofta är kombinerat med svårigheter att få 

i sig tillräckligt med mat. Otillräckligt eller felaktigt näringsintag kan leda till viktminskning, 

orkeslöshet, trötthet, sämre återhämtning, muskelförtvining samt malnutrition (Westergren, 

2009). 

Nutrition är ett av sjuksköterskans viktigaste ansvarsområden. Sjuksköterskan ska i sitt arbete 

tänka både förebyggande och behandlande och sjuksköterskan ska skapa optimala 

förutsättningar för god nutrition genom att förebygga förlust av cellmassa och möjliggöra 

återuppbyggnad av förlorad vävnad. Detta ska i sin tur leda till att patienten återfår kraft och 

får en ökad livskvalité (Stubberud, Almås & Kondrup, 2011). Sjuksköterskan ska arbeta aktivt 

för att främja patientens egenvård inom nutrition (Orem, 2001).  

 

BAKGRUND 

Om hjärtsvikt 

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt och det som händer är att hjärtat inte kan 

prestera lika mycket som ett friskt hjärta. Mängden blod som pumpas ut ur hjärtat vid varje 

slag reduceras. De flesta människor märker inte att de har hjärtsvikt initialt. Hjärtat har en rad 

kompensationsmekanismer som gör att det kan dröja en tid innan symtom uppkommer. Under 

denna tid fungerar cirkulationen ut till kroppen som den ska men det utgör en ökad belastning 

på hjärtat. Hos män är kranskärlsjukdom den dominerande orsaken, hos kvinnor är det 

hypertoni och diabetes. Två av orsakerna till att andelen personer med hjärtsvikt ökar är att 

befolkningen blir äldre samt att fler människor överlever hjärtinfarkter – vilket är en vanlig 

orsak till hjärtsvikt (Eikeland et al., 2011). 

Det finns inget som kan bota hjärtsvikt, men med dagens behandlingsmetoder kan 

sjukdomsförloppet bromsas. Prognosen vid hjärtsvikt är allvarlig. Ju längre sjukdomen 
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fortskrider desto mer uttalade bli symtomen. Ett av de vanligaste symtomen som hjärtsvikt ger 

är en ökad andningsfrekvens vilket är mycket ansträngande för kroppen och omgående leder 

till ett ökat näringsbehov. Nedsatt ork och trötthet är också vanliga symtom och kan försvåra 

ett tillräckligt matintag (Eikeland et al., 2011). Tabell 1 visar en översikt av olika stadier av 

hjärtsvikt och hur individen påverkas.  

 

Tabell 1. Klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart association – NYHA 

 

Funktionsklass 1 Hjärtsvikt utan symtom.  

Funktionsklass 2 Lätt hjärtsvikt. Inga symtom i vila eller vid lätt fysisk aktivitet. 

Ökad fysisk belastning leder till utmattning, dyspné, 

hjärtklappning eller angina.  

Funktionsklass 3 Måttlig hjärtsvikt. Inga symtom i vila. Lätt fysisk ansträngning 

såsom påklädning leder till utmattning, dyspné, hjärtklappning 

eller angina.  

Funktionsklass 4 Allvarlig hjärtsvikt. Symtom även i vila. Patienten klarar i 

stort sett inte av någon fysisk aktivitet. 

(Eikeland et al., 2011) 

 

Nutrition vid hjärtsvikt 

Att få i sig näring är ett grundläggande behov för alla människor. En felaktig eller 

näringsfattig kost påverkar patientens livskvalitet negativt och har visat sig leda till en högre 

grad av sjukhusinläggningar (Heo, Lennie, Moser & Okoli, 2009). Undernäring är en 

riskfaktor för hjärtsviktspatienter bland annat då det kan leda till atrofi av hjärtmuskeln vilket 

försämrar prognosen. Många faktorer påverkar en hjärtsviktspatients nutrition såsom ork, 

förmåga att äta, välbefinnande, kunskap om sin sjukdom samt förmåga att följa 

rekommendationer (Eikeland et al., 2011). 

En studie med 125 deltagare visade att 69,6 % av personerna med hjärtsvikt hade ett lägre 

energiintag än vad som rekommenderats för individen. Ett energiintag som ligger på minus 

redan från början leder till att det inte finns några energireserver kvar i kroppen till att utföra 
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fysisk aktivitet. Personer med hjärtsvikt har på grund av symtombilden redan svårt med fysisk 

aktivitet och ett för lågt energiintag försvårar det ytterligare. Studien visade även att personer 

med hjärtsvikt ofta intog för stora mängder salt (Hatzlhoffer Lourenco et al., 2008). Eikeland 

et al., (2011) skriver att ett för högt saltintag leder till vätskeretention vilket i sin tur leder till 

ökad risk för komplikationer såsom andfåddhet och orkeslöshet.  

 

Behov av stöd och kunskap 

Strömberg (2009) beskriver vikten av utbildning inom nutrition för hjärtsviktspatienter. 

Utbildning är enligt författaren viktigt för att öka patientens vilja och förmåga att påverka sin 

egen sjukdom. Heo et al. (2009) har i sin studie identifierat faktorer som påverkar 

följsamheten till en rekommenderad diet. En av fyra faktorer som framkom i studien var just 

kunskap. Studien visade att trots verbal/skriftlig utbildning var det mer än hälften av studiens 

deltagare som inte visste hur salt påverkade symtomen på hjärtsvikt och 40 % angav att de 

inte följde givna matrekommendationer. Följande ansåg deltagarna hade påverkat 

följsamheten till den rekommenderade dieten negativt; brist på information, informationen 

hade givits på fel sätt (t.ex. ej skriftligt), svårigheter att minnas informationen, för lite tid hade 

lagts på utbildning inom nutrition och varför vissa typer av mat var lämpligare än andra. De 

flesta deltagare visste att maten påverkade symtombilden men få visste på vilket sätt. Många 

deltagare trodde att fett påverkade symtomen av hjärtsvikt mer än vad salt gjorde. Kunskapen 

om vilka näringsämnen olika råvaror innehöll och vilket resultat de gav när de intogs var 

bristfällig hos deltagarna. Deltagarna i studien upplevde brist på stöd och uppmuntran från 

både hälso- och sjukvårdspersonal samt närstående vilket hade negativ effekt på följsamheten 

(a.a).  

Jacobsson, Pihl, Mårtensson och Fridlund (2004) har gjort en studie om hjärtsviktspatienters 

känslor omkring mat och att äta. I studien framkom två huvudkategorier: känslor och 

meningen med mat. Deltagarna i studien beskrev positiva och negativa känslor i samband 

med mat och att äta. Allteftersom symtomen på hjärtsvikten förvärrades blev känslorna kring 

mat mer och mer negativa, att äta blev något som var nödvändigt för att överleva. Forskarna 

framhöll vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med personer med hjärtsvikt 

har goda kunskaper i att utbilda andra. Personalen har ett stort ansvar att ge rätt information, 

på rätt sätt för att ge vårdtagaren bästa förutsättningarna att utföra egenvård (a.a).  
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Hjälp till självhjälp – egenvård 

Sjuksköterskan bör ha förmåga att motivera till livsstilförändringar för att förebygga 

hälsorisker. En del av sjuksköterskans ansvar är att bedöma förmåga och resurser hos 

individer för att främja egenvård. I dagliga arbetet ingår att undervisa och stödja patienter och 

deras närstående med syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Sjuksköterskan bör verka 

för att motverka komplikationer som kan uppstå vid sjukdom, vård samt behandling 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Det är av stor betydelse att sjukvårdspersonal uppmuntrar personer med hjärtsvikt till en god 

egenvård då detta krävs för att optimera hälsan. Utbildning syftar till att ge personer med 

hjärtsvikt kunskap vilket kan bidra till en ökad vilja och förmåga att bedriva egenvård. 

Svårigheterna kan bland annat vara att det krävs livsstilsförändringar eller att personen inte 

tror på sin egen förmåga. Det kan även handla om bristande kunskap eller att personen inte 

tagit till sig information (Strömberg, 2009). 

Dorothea Orem är en omvårdnadsteoretiker som 1971 presenterade sin teori om egenvård för 

första gången. Teorin har haft stort inflytande på vårdvetenskapen i många länder världen 

över (Jahren Kristoffersen, 1996/1998). Orem (2001) beskriver egenvård som de handlingar 

som vuxna, friska människor kan göra för att bevara hälsa och välbefinnande. Varje individ 

har eget ansvar för sin hälsa och omvårdnaden bör sträva efter att hjälpa patienten att bli 

självständig i sin vård. Varje patient har både egenvårdsbehov och egenvårdkapacitet. 

Egenvårdskapacitet är resurser som individen har tillgängligt för att kunna utföra egenvård. 

Kapaciteten påverkas av flertal faktorer bland annat kunskap, livserfarenhet, ålder, 

hälsotillstånd, livsstil, psykosocialt och miljö.  

Hur motiverad en patient är samt aktuella praktiska färdigheter påverkar också 

egenvårdskapaciteten. Alla människor har en potentiell förmåga att utföra egenvård (Jahren 

Kristoffersen, 1996/1998). Patienten ska känna att denne har kontroll över sitt eget liv och sin 

egenvård, men sjuksköterskan har en stor roll i att uppmuntra patienten. Även när 

sjuksköterskan utför vårdhandlingar ska patienten känna sig bekräftad och delaktig (Orem, 

2001).  
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Enligt Orems egenvårdsteori ska sjuksköterskan agera vägledande och stödjande. 

Sjuksköterskans ansvar är att få patienten att uppnå gemensamt förutbestämda mål. Till en 

början kan det innebära att sjuksköterskan utför handlingar åt patienten och när patienten är 

redo skall sjuksköterskan stödja patienten till egenvård. Detta kräver att sjuksköterskan 

etablerar en god mellanmänsklig relation med patienten (Jahren Kristoffersen, 1996/1998). 

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som i dagsläget inte går att bota. Många personer med 

hjärtsvikt få inte i sig tillräckligt med mat eller fel typ av näring. Ett otillräckligt eller felaktigt 

energiintag leder till att symtomen på sjukdomen förvärras vilket leder till en sämre 

livskvalité. Många personer med hjärtsvikt bor i sitt hem vilket gör att de är i behov av 

kontinuerligt stöd från sjukvården för att kunna leva så bra som möjligt. Då kan en viktig del 

innefatta kunskap och stödåtgärder inom nutrition för att klara av och underlätta sin egenvård. 

Det är därmed av vikt att sammanställa aktuell forskning som påvisar hur sjuksköterskor kan 

stödja personer med hjärtsvikt till att klara sin egenvård inom nutrition.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur personer med hjärtsvikt kan få en 

förbättrad nutrition genom egenvård. 

 

Frågeställning 

Hur kan personer med hjärtsvikt genom egenvård få en bättre nutrition? 
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METOD 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 

Artikelsökningen utfördes i databaserna CINAHL och Pubmed och redovisas tabell 2. 

Sökorden som användes i olika kombinationer var heart failure, nutrition assessment, dietary 

recommendations, nutrition, nutritional intake, intervention, compliance, diet therapy, 

nursing, self-care och quality of life.  

Sökorden valdes enligt följande; heart failure då det är direkt kopplat till sjukdomen, nutrition 

assessment, dietary recommendations, nutrition, nutritional intake och diet therapy valdes för 

att de har direkt koppling till ämnet nutrition. Intervention valdes då det är relaterat till 

omvårdnadsåtgärder och compliance eftersom följsamheten är en viktig del av sjukvården 

inom nutrition. Self-care, som är engelska uttrycket för egenvård och quality of life valdes då 

livskvaliten kan påverka egenvård inom nutrition positivt och negativt.  

Uppsatsförfattarna använde sig av MESH termer i Pubmed och Headings i CINAHL, se tabell 

2, i CINAHL användes peer reviewed som limit. Vissa artiklar återkom i flera sökningar, 

dessa nämns inte i tabell 2. För att inte missa nyutkomna artiklar genomfördes fritextsökning 

på samtliga sökord och kombinationer med begränsning till år 2012, inga ytterligare artiklar 

hittades dock till resultatet vid denna sökning.  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle svara mot syftet, att språket var engelska samt att 

deltagarna i studierna skulle vara över 18 år. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2000-2012. Exklusionskriterier var kunskapsöversikter eller att artiklarna var för medicinskt 

inriktade.  

Litteraturöversikten kom att inkludera totalt 10 vetenskapligt granskade artiklar, samtliga 

kvantitativa. 
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Tillvägagångssätt  

Artikelsökning genomfördes gemensamt. När sökningen gav ett översiktligt antal träffar lästes 

samtliga titlar. Abstrakt lästes på de artiklar med titel som förväntades svara mot syfte och 

frågeställning. Svarade abstrakt mot syfte och frågeställning lästes därefter hela artikeln. De 

artiklar som ansågs relevanta men inte fanns i fulltext beställdes från Högskolan Dalarnas 

bibliotek. Artiklar som fanns i fulltext skrevs ut omgående. När sökningarna resulterade i att 

samma artiklar återkom avslutades sökningarna. När sökningarna avslutades hade 20 artiklar 

valts ut. Dessa lästes gemensamt igenom än en gång för att få en tydligare överblick. Muntlig 

översättning från engelska till svenska genomfördes. Ett försättsblad gjordes till varje artikel. 

Försättsbladet innehöll, titel, författare, metod, publiceringsår, population samt huvudresultat. 

Gemensamt diskuterades innehåll och relevans mot syftet och artiklarnas kvalitet bedömdes. 

Detta ledde till att 10 artiklar valdes ut till resultatet. Artiklarnas innehåll strukturerades efter 

kategorier som presenteras som rubriker i examensarbetets resultatdel. Arbetet med denna 

litteraturöversikt har dels skett genom regelbundna träffar men även via videosamtal. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Granskningsmall för kvantitativ metod som modifierats av Högskolan Dalarna, Forsberg och 

Wengström (2008) samt William, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga nr 1, har använts för 

kvalitetsbedömning av artiklarna. I mallen finns frågor som besvaras med jakande (1 poäng) 

eller nekande (0 poäng) svar. Frågorna handlar om artiklarnas innehåll samt uppbyggnad. För 

att beräkna en artikels kvalité räknas totalpoängen ut, max 29 poäng och omvandlar till en 

procentsats. Om procentsatsen är 80-100 % är artikeln enligt mallen av hög kvalité, 60-79 % 

innebär att kvalitén är medel och under 60 % anses som låg kvalité. Artiklar av medel och hög 

kvalité har använts till resultatet. Granskningen av artiklarna skedde gemensamt.  
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Analys 

Stycken i artiklarna som svarade mot syfte och frågeställning markerades med 

överstrykningspenna. En resultattabell skapades innehållande samtliga artiklar. I denna 

presenterades bland annat huvudresultatet som svarade mot syfte och frågeställning, se tabell 

3. De teman som växte fram under bearbetningen av artiklarna var undervisning, följsamhet 

och uppföljning. Inom dessa teman sorterades artiklarna in för att få en bild av hur syfte och 

frågeställning skulle besvaras i löpande text och innehållet gav upphov till olika kategorier 

under temat undervisning.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Inget tillstånd från någon forskningsetisk nämnd krävdes eftersom studiens design var en 

litteraturstudie. Uppsatsförfattarna har eftersträvat att vara objektiva till materialet och återge 

informationen så sanningsenligt som möjligt genom att inte förvanska eller förvränga studiens 

resultat detta enligt rekommendation av Forsberg och Wengström (2008). Vid översättning av 

artiklar har eftersträvats att återge information så korrekt som möjligt. 
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RESULTAT 

De utvalda studierna (n= 10) var genomförda i USA, Brasilien, Italien, Nederländerna, 

Mexico samt Australien. Samtliga hade en kvantitativ ansats. Deltagarantalet i studierna var 

mellan 23-830 personer. Återkommande teman i artiklarna var undervisning samt följsamhet 

och uppföljning. 

Tabell 3. Resultattabell 

Författare, 

Titel, År, Land, 

Löpnummer 

Syfte Design 

/Metod 

Urval               Resultat Kvalitets-

granskning 

Aquilani, 

Opasich, Verri, 

Boschi, Febo, 

Pasini & 

Pastoris.  

Is nutritional 

intake adequate 

in chronic heart 

failure patients? 

2003. Italien. (1) 

Syftet med 

studien var att 

ta reda på 

kvalitén på 

näringsintaget 

samt hur 

mycket energi 

som fanns 

tillgängligt för 

fysisk aktivitet 

hos personer 

med kronisk 

hjärtsvikt.  

(Författarna i 

studien har 

räknat ut i 

kilokalorier 

dagligt behov 

samt eventuell 

tillgänglig 

energi för 

fysisk 

aktivitet.) 

Kvantitativ 

deskriptiv, 

explorativ 

studie med 

jämförelse av 

två grupper. 

57 personer 

med 

hjärtsvikt 

som 

jämfördes 

med 49 

friska 

personer. 

 Överviktiga patienter 

bör inte generellt ges 

rådgivning om att äta 

lite fett eller gå ner i 

vikt då detta kan leda 

till 

muskelnedbrytning. 

Patienter med 

hjärtsvikt kan vara 

malnutrerade trots att 

det inte syns på 

utseendet. 

 Patienter med 

hjärtsvikt har ett 

högre energibehov än 

friska. 

 Då dessa patienter, 

energimässigt ligger på 

minus redan från 

början, kan rådgivning 

om ett lägre 

kaloriintag leda till att 

balansen blir än mer 

negativ. 

 Rådgivning om 

lämplig kost kan leda 

till mer ork.  

Medel  

20 poäng 

Colin Ramirez, 

Castillo 

Att bedöma 

effekterna av 

Kvantitativ 

experimentell 

65 personer 

med 

 Personer i 

interventionsgruppen 

Hög  

27 poäng 
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Martinez, Orea 

Tejeda, Rebollar 

Gonzalez, 

Navaez & 

Asensio 

Lafuente. 

Effects of a 

nutritional 

intervention on 

body 

composition, 

clinical status, 

and quality of 

life in patients 

with heart 

failure. 2004. 

Mexico. (2) 

en mat-

intervention på 

klinisk status, 

nutritions-

status och 

livskvalitet hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

studie med 

en 

interventions 

och en 

kontroll-

grupp. 

 

Interventions

- gruppen 

fick 

individuella 

råd från 

sjuksköterska 

och dietist 

om vad de 

skulle äta 

(specifika 

mängder på 

t.ex. salt 

angavs). 

Information 

gavs skriftligt 

och muntligt. 

Kontroll- 

grupp 

fortsatte som 

vanligt. 

hjärtsvikt. minskade sitt saltintag 

och vätskeintag. De 

förflyttades till en 

lägre NYHA klass, 

hade mindre ödem, 

ökade sin mängd 

motion, hade bättre 

fördelning av 

näringsämnen i maten 

de åt och mindre salt i 

urinmätningar. De 

upplevde ökad 

livskvalitet och 

mindre symtom av sin 

hjärtsvikt.  

 Resultatet visar att 

viktminskning hos 

överviktiga i 

kombination med 

hjärtsvikt sällan är 

fördelaktigt då det 

leder till b.la. 

muskelatrofi. 

Donner Alves, 

Correa Souza, 

Brunetto, 

Schweigert & 

Biolo. 

Nutritional 

orientation, 

knowledge and 

quality of diet in 

heart failure: 

randomized 

clinical trial. 

2012. Brasilien. 

(3) 

Att utvärdera 

om en närings-

mässig 

vägledning kan 

påverka 

kunskap om 

mat, följsamhet 

till riktlinjer 

kring mat, 

antro-

pometriska 

värden samt 

livskvalitet hos 

patienter med 

Kvantitativ 

experimentell 

studie med 

en kontroll 

och en 

interventions

-grupp. 

 

Intervention 

var närings-

mässig 

vägledning. 

46 personer 

med 

hjärtsvikt 

valdes 

slump-

mässigt ut 

av en dator. 

 Interventions-gruppen 

hade mer kunskap om 

lämplig nutrition vid 

hjärtsvikt. 

 Interventions- 

gruppen hade bättre 

kvalité på sin diet. 

 Interventions- 

gruppen hade bättre 

följsamhet till givna 

riktlinjer om mat. 

 Vid uppföljning efter 

sex månader hade 

interventions gruppen 

Hög  

26 poäng 

Fortsättning tabell 3 
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hjärtsvikt. minskat kaloriintag 

samt minskat saltintag 

och goda kvarstående 

kunskaper om 

nutrition vid 

hjärtsvikt.  

Kuehneman, 

Saulsbury, Splett 

& Chapman.  

Demonstrating 

the impact of 

nutrition 

intervention in a 

heart failure 

program. 2002. 

USA. (4) 

Att utveckla 

dietistens roll 

samt att 

utvärdera 

inverkan av 

nutritions-

intervention i 

ett tvär-

vetenskapligt 

program för 

personer med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

experimentell 

studie 

baserad på 

telefon-

intervjuer 

med hjälp av 

fråge-

formuläret  

 

Intervention 

med visuell, 

skriftlig samt 

muntlig 

information 

given av 

sjuksköterska 

och dietist. 

Kontinuerlig 

uppföljning 

gjordes 

löpande. 

223 

personer 

som deltog 

i ett vård-

program 

för 

personer 

med 

hjärtsvikt. 

 Resultatet var att 

deltagarna åt mat med 

bättre näringsinnehåll. 

 Faktorer som 

påverkade 

följsamheten till given 

information positivt 

var individuella mål, 

patientutbildning, 

socialt stöd samt 

individanpassade råd.  

Medel  

22 poäng 

Kutzleb & 

Reiner.  

The impact of 

nurse directed 

patient 

education on 

quality of life 

and functional 

capacity in 

people with 

heart failure. 

2006. USA. (5) 

Syftet var att 

studera hur 

rådgivning av 

sjuk-sköterskor 

påverkade 

livskvalitet och 

funktions-

förmåga hos 

patienter med 

hjärtsvikt. Råd-

givningen var 

fokuserad på 

livsstils-

Kvantitativ 

kvasi-

experimentell 

studie.  

 

Interventions

grupp fick 

utbildning 

inom 

nutrition 

både skriftligt 

och muntligt. 

23 

patienter 

med 

hjärtsvikt. 

 Genom att använda 

sig av rådgivning av 

sjuksköterskor samt 

kontinuerlig 

uppföljning ökades 

livskvalitet och 

funktionell kapacitet 

hos deltagarna i 

interventionsgruppen.  

 

Hög  

28 poäng 

Fortsättning tabell 3 
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förändringar, 

daglig vikt, 

nutrition och 

följsamhet till 

medicinering. 

Lemon, 

Olendzki, 

Magner, Li, 

Culver, Ockene 

& Goldberg. 

The dietary 

quality of 

persons with 

heart failure in 

NHANES 

1999-2006. 

2009. USA. (6) 

Att beskriva 

saltintag, 

patient-

faktorer som 

var associerade 

till intaget och 

kvalitén på 

nutritionen hos 

personer med 

hjärtsvikt i ett 

nationellt 

urval. 

En deskriptiv 

tvärsnitts-

studie av data 

från 

NHANES 

(National 

health and 

nutrition 

examination 

surveys). 

574 

personer 

med 

hjärtsvikt. 

 Patienter med 

hjärtsvikt behöver 

tydliga och enkla råd 

om vad de ska äta och 

från vilka 

näringsgrupper de ska 

välja sin mat. Dessa 

råd bör komma från 

sjukvårdspersonal. 

 Det är mycket svårt 

även för svårt sjuka att 

ändra sin diet därför 

kan det ibland krävas 

större insatser för att 

få en person att ändra 

sin livsstil inom 

nutrition. 

 Information bör ges 

initialt och löpande.  

Medel  

21 poäng 

Lennie, Worall-

Carter, 

Hammash, 

Odom-Forren, 

Roser, Smith, 

Trupp, Chung & 

Moser. 

Relationship of 

heart failure 

patients 

knowledge, 

perceived 

barriers and 

attitudes 

regarding low-

sodium diet 

recommend-

Att beskriva 

hjärtsvikts-

patienters 

uppfattning 

om 

instruktioner 

från 

sjukvården 

kring en diet 

med lägre 

saltintag. Hur 

ofta de följde 

instruktion-

erna, hur lätt 

det var att följa 

dem och vilka 

fördelar det 

Kvantitativ 

studie med 

intervjuer 

med hjälp av 

fråge-

formulär 

samt 

information 

från 

deltagarnas 

medicinska 

journaler. 

246 

personer 

med 

hjärtsvikt. 

 Om personer med 

hjärtsvikt inte 

upplever det som 

svårt att följa en diet 

med lägre saltinnehåll 

är sannolikheten 

större att de följer den 

och att de tror på dess 

positiva verkan.  

 De som hade fått 

rådgivning om en diet 

med lägre salt-innehåll 

trodde på det mer och 

följde i högre grad 

dieten.  

 Äldre patienter kan ha 

dåligt minne och 

Medel  

22 poäng 

Fortsättning tabell 3 
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dations to 

adherence. 2008. 

Australien. (7) 

gav att följa 

dieten samt att 

beskriva 

hjärtsvikts-

patienters 

kunskap, 

attityder och 

barriärer till en 

diet med lägre 

saltintag samt 

finna samband 

mellan 

kunskap, 

attityder, 

barriärer och 

följsamhet. 

behöver därför 

upprepad utbildning 

kontinuerligt.   

Oka & Sanders. 

The impact of 

exercise on body 

composition and 

nutritional 

intake in 

patients with 

heart failure. 

2005. USA. (8) 

Att undersöka 

effekten av ett 

tre månaders 

tränings-

program i 

hemmet som 

innefattade 

kostintag och 

kropps-

samman-

sättning hos 

patienter med 

mild till måttlig 

hjärtsvikt samt 

jämföra 

matintaget med 

rekommen-

dationer för 

dagligt intag 

(RDI). 

Kvantitativ 

studie. 

Rando-

miserad 

experimentell

kontroll-

studie.  

 

Interventions

grupp fick 

tränings-

program för 

3 månader 

medan 

kontroll-

grupp 

fortsatte som 

de brukade. 

 

31 män 

med 

hjärtsvikt i 

klass 2-3. 

 Matintaget ökade för 

interventionsgruppen, 

de hade även en bättre 

fördelning av 

näringsämnen i maten.  

 Interventionsgruppen 

hade bättre resultat på 

gå-test efter tre 

månader vid 

uppföljning.  

 Interventionsgruppen 

gick ner i vikt och fick 

sänkt BMI men mer 

muskler.  

Hög  

23 poäng 

Van der Wal, 

van Veldhuisen, 

Veeger, Rutten, 

Frans & 

Jaarsma. 

Syftet med 

denna 

prospektiva 

studie var att 

undersöka 

Kvantitativ 

experimentell 

studie med 

intervjuer 

med hjälp av 

830 

personer 

som legat 

på sjukhus 

pga. 

 Äldre personer med 

hjärtsvikt hade sämre 

följsamhet. Viktigt 

med kontinuerlig 

uppföljning samt 

Hög  

26 poäng 

Fortsättning tabell 3 
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Compliance 

with non-

pharmalogical 

recommend-

dations and 

outcome in 

heart failure 

patients. 

Nederländerna. 

2010. (9) 

sambandet 

mellan 

följsamheten 

av icke farma-

kologiska 

rekommen-

dationer (kost, 

vätske-

restriktioner, 

vägning, 

motion) och 

utfall hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

fråge-

formulär 

samt 

information 

från 

deltagarnas 

medicinska 

journaler. 

 

Intervention 

med 

utbildning av 

hjärtsvikts-

sköterska 

inom diet, 

vätske-

restriktion, 

träning samt 

daglig vikt. 

Uppföljning 

efter 18 

månader.  

 

hjärtsvikt. information för att 

främja följsamhet. 

 Deltagarna med hög 

följsamhet hade bättre 

livskvalité och färre 

dåliga dagar än de 

som inte följde givna 

rekommendationer. 

 Resultatet visar att de 

som hade hög 

följsamhet till daglig 

vikt, diet, 

vätskerestriktioner 

samt träning levde 

längre än de med låg 

följsamhet.  

Wit, Schaap & 

Umans.  

A critical 

pathway for the 

frail elderly 

cardiac patient. 

2011. 

Nederländerna. 

(10) 

Att utveckla 

och pröva ett 

vårdprogram 

designat för att 

förbättra 

vården och 

sjuk-

sköterskans 

insatser hos 

patienter med 

hjärtsvikt 

och/eller 

förmaks-

flimmer.  

Experi-

mentell 

kohortstudie. 

En 

intervention 

där de har 

infört en 

vårdprocess 

och sedan 

mäter 

utfallsmått. 

Sjuk-

sköterskor, 

kardiolog, 

dietist, 

geriatriker, 

sjuk-

gymnast, 

koor-

dinator, 

chef för 

hjärt- 

/lungcenter

. 

 Beskriver kategorier 

som är viktiga vid 

vård av 

hjärtsviktspatienter. 

De var följande: 

 Nutrition: Göra 

bedömning om 

malnutrition vid 

inskrivning. Anpassa 

matmiljö för att 

stimulera matintag. 

Registrering av dagligt 

intag av kalorier. 

Konsultation och 

rådgivning från dietist. 

 Vätskor: Ge 

rådgivning om hur 

mycket individen bör 

Medel  

18 poäng 

Fortsättning tabell 3 
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dricka. Daglig vikt för 

att tidigt se eventuell 

vätskeansamling. 

Rådgivning för att lära 

patienten att tidigt 

upptäcka och tolka 

viktförändringar. 

 Information som ges 

måste repeteras 

regelbundet. 

 Vikten av att involvera 

familjen.  

 Vid förflyttning 

mellan vårdgivare, 

viktigt att 

överlämningar 

innehåller relevant 

information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning tabell 3 
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Undervisning 

Varierande undervisningsmetoder ger ökad förståelse 

Det har visat sig att nutritionen hos personer med hjärtsvikt förbättras om information och 

undervisning ges på fler än ett sätt (Colin Ramirez et al., 2004; Donner Alves et al., 2012; 

Kuehneman et al., 2002). Resultatet i en studie av Kuehneman et al. (2002) visade att muntlig, 

skriftlig samt visuell information kombinerat gav en ökad förståelse för nutritionens betydelse 

till personer med hjärtsvikt. Resultatet visade också att matintaget ökade och 

näringsinnehållet blev bättre då personer med hjärtsvikt fick individuell rådgivning av en 

sjuksköterska samt dietist. Liknande resultat påvisades i en studie gjord av Donner Alves et 

al. (2012) som utförde en studie med syfte att ta reda på effekterna av näringsmässig 

vägledning. Resultatet visade att de som fått skriftlig och muntlig information hade vid 

uppföljning större kunskap om lämplig nutrition samt att kvalitén på maten de åt hade 

förbättrats. Positiv effekt av information given på flera olika sätt visas även i en studie gjord 

av Colin Ramirez et al. (2004). Syftet med denna studie var att bedöma effekterna av en 

matintervention. Deltagarna gavs individanpassad information om vad de skulle äta både 

skriftligt och muntligt. En nutrition som följde givna riktlinjer bidrog till att 

hjärtsviktssymtomen lindrades. Deltagarna i interventionsgruppen upplevde även själva att de 

fick en förbättrad livskvalité. 

Wit et al. (2011) utvecklade och prövade ett vårdprogram som var designat för att förbättra 

vården för patienter med hjärtsvikt och/eller förmaks-flimmer. Det som visade sig vara viktigt 

var att även familj bör få information och undervisning då familjen kan vara ett stort stöd och 

finnas där när hälso- och sjukvårdpersonal inte har möjlighet. 

 

Viktigt med undervisning om lämplig mat och motivation för att äta rätt 

Aquilani et al. (2003) har utfört en studie med syfte att undersöka kvalitén på näringsintaget 

hos personer med hjärtsvikt samt hur mycket energi de har tillgängligt för fysisk aktivitet. 

Resultatet visade att personer med hjärtsvikt hade ett högre energibehov än friska människor 

eftersom själva sjukdomen i sig kräver mycket energi. De kan ha svårt att få i sig energi så att 

det täcker kroppens grundbehov i vila, vilket gör att det inte finns energi över i kroppen till 

utökad fysisk aktivitet.  Det visade sig att det var viktigt att undervisningen till personer med 

hjärtsvikt handlade om dels vad de bör äta, men även hur de kan få i sig tillräckligt mycket 
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energi (a.a). För att vara säker på att personer med hjärtsvikt får i sig tillräckligt med energi 

varje dag föreslogs av forskarna att sjukvården eller patienterna själva bör föra dagbok över 

intagna kalorier per dygn. Konsultation och rådgivning från en dietist kan vara nödvändigt för 

att hjälpa personer med hjärtsvikt med sin nutrition (Wit et al., 2011). 

Lemon et al. (2009) utförde en studie med syfte att beskriva det dagliga saltintaget, faktorer 

som var associerade till intaget och kvalitén på nutritionen hos personer med hjärtsvikt. 

Resultatet i studien visade att personer med hjärtsvikt behöver tydliga och enkla råd om vad 

de ska äta och från vilka näringsgrupper de ska välja sin mat. Det visade sig även vara viktigt 

att undervisa om sambandet mellan maten och hur den kan påverka symtomen på hjärtsvikt. 

Resultatet visade att det kan göra skillnad vem som ger information och att råd från 

sjukvårdspersonal var det som personer tog till sig bäst (a.a). 

En studie av Aquilani et al. (2003) visade att personer med hjärtsvikt kan vara malnutrerade 

trots att det inte syns på utsidan. Generella råd om fettrestriktion eller viktnedgång till 

personer med hjärtsvikt bör därför inte ges. Viktnedgång genom fettrestriktion kan leda till 

muskelnedbrytning och slutsatsen i studien var att rådgivning generellt bör inriktas mot en 

kost med högt energiinnehåll (a.a). Colin Ramirez et al. (2004) fick liknande resultat där det 

visade sig att viktminskning hos överviktiga personer med hjärtsvikt riskerade att leda till 

muskelatrofi. En studie av Oka och Sanders (2005) syftade till att undersöka effekten av ett 

träningsprogram med tillhörande kostråd under tre månader. Resultatet visade att de deltagare 

som följde ett träningsprogram åt en mer näringsrik kost och gick också ner i vikt och fick 

sänkt BMI, men en större muskelmassa. Forskarnas slutsats var att rådgivning om träning kan 

bidra till att personer med hjärtsvikt utför mer aktiviteter och effekten blir att de intar större 

mängd samt mat med bättre näringsinnehåll. Detta ger dem ökad ork och leder till att de blir 

mer fysiskt aktiva (a.a).  

Hälso- och sjukvårdspersonal bör ge personer med hjärtsvikt rådgivning om vätskeintag och 

hur det kan påverka dem (Van der Wal et al., 2010; Wit et al., 2011). Van der Wal et al. 

(2010) utförde en studie med avsikt att undersöka sambandet mellan följsamheten av icke 

farmakologiska rekommendationer och utfall hos patienter med hjärtsvikt. Resultatet visade 

att utbildning i vikten av vätskerestriktion ledde till att deltagarna i interventionsgruppen intog 

mindre vätska och fick lindring av sina symtom. Även Wit et al. (2011) rapporterade i sin 

studie att utbildning avseende vätskeintag med syfte att lindra symtomen vid hjärtsvikt bör 

göras. Personer med hjärtsvikt bör hemma föra journal över dagligt vätskeintag samt vikt. 
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Vikten är en indikation på vätskeretention och därför en relevant parameter att följa. Det är 

viktigt att personer med hjärtsvikt har en god balans i sitt vätskeintag. Lågt vätskeintag kan 

påverka njurarna negativt och ett högt vätskeintag kan belasta hjärtat och försämra personens 

upplevda hälsa (a.a). Colin Ramirez et al. (2004) gjorde en studie där deltagarna i 

interventionsgruppen fick individuell undervisning om vilket mängd salt de skulle inta. 

Resultatet visade att ett minskat saltintag gjorde att deltagarna upplevde lindrigare symtom av 

sin hjärtsvikt i form av mindre ödem. Provtagningar visade även mindre mängder salt i urinen 

efter interventionen vilket ansågs positivt.  

 

Följsamhet och uppföljning 

Följsamheten till givna nutritionsråd ökade om informationen anpassades individuellt visade 

studierna av Donner Alves et al. (2012), Kuehneman et al. (2002) och Lennie et al. (2008). 

Resultatet i studien av Kuehneman et al. (2002) visade att faktorer som påverkade 

följsamheten var individuellt anpassade mål, individanpassad undervisning samt socialt stöd. 

Kontinuerlig uppföljning av hälso- och sjukvårdspersonal ökade följsamheten.  

Lennie et al. (2008) utförde en studie med syfte att se hur rådgivning av sjuksköterskor 

påverkade livskvalitet och funktionsförmåga hos patienter med hjärtsvikt. Resultatet visade att 

en faktor som påverkade följsamheten var hur svårt den enskilde individen upplevde det vara 

att följa en rekommenderad diet. Deltagarna fick individuell undervisning om en diet med lågt 

saltinnehåll från sina egna vårdgivare. Resultatet visade att individuell rådgivning ökade 

följsamheten. De deltagare som förstått och tagit till sig informationen upplevde det som 

enklare att följa dieten och gjorde det därmed i större utsträckning. Resultatet visade att 

kunskap är ett bra medel för att öka följsamheten till rekommenderad diet. Särskilt viktigt att 

beakta är enligt författarna att äldre personer följs upp kontinuerligt med syftet att öka 

följsamheten eftersom äldre kan ha sämre minne (a.a).  

Van der Wal et al. (2010) fann i sin studie att äldre hade sämre följsamhet till givna riktlinjer 

än yngre deltagare. Faktorer som ökade följsamheten var kontinuerlig uppföljning med 

information. Vid uppföljning efter 18 månader visade det sig att personer med hög följsamhet 

till givna rekommendationer hade bättre livskvalité och färre dåliga dagarna än de med låg 

följsamhet. De deltagare som hade hög följsamhet till egenvård i hemmet såsom daglig vikt, 

diet, vätskerestriktioner samt träning levde längre än deltagare med låg följsamhet.  
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Kontinuerlig information och uppföljning ledde till bättre egenvård 

Betydelsen av kontinuerlig information och uppföljning påvisas i resultatet av flertal studier 

(Kutzleb & Reiner, 2006; Lemon et al., 2009; Wit et al., 2011). Studien av Kutzleb och 

Reiner (2006) undersökte hur rådgivning av sjuksköterskor påverkade livskvalitet och 

funktionsförmåga hos patienter med hjärtsvikt. Deltagarna i interventionsgruppen fick 

kontinuerlig uppföljning av sjuksköterskor vilket ledde till en ökad livskvalité samt en bättre 

funktionell kapacitet. Lemon et al. (2009) påvisar att sjuksköterskan har ett stort ansvar i att 

stödja personer med hjärtsvikt till en förbättrad nutrition. Studien visade att även om det kan 

förbättra dagliga livet mycket med en bättre nutrition är det svårt för svårt sjuka personer att 

motivera sig eftersom det kan innebära en förändring i hela personens livsstil.  
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DISKUSSION 

Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur personer med hjärtsvikt kan få en 

förbättrad nutrition genom egenvård. En förutsättning för att personer med hjärtsvikt ska klara 

sin egenvård och ges möjlighet att förbättra sin nutrition är utbildning. Utbildningsmetoder 

som i föreliggande litteraturstudie har visat sig fungera är en kombination av skriftlig och 

muntlig utbildning (Colin Ramirez et al., 2004; Donner Alves et al., 2012; Kuehneman et al., 

2002). Undervisningen bör innehålla information om vilken typ av mat personer med 

hjärtsvikt behöver äta samt varför (Aquilani et al., 2003). En god följsamhet till givna 

riktlinjer nås genom att ge personer med hjärtsvikt individuellt anpassad information (Donner 

Alves et al., 2012; Kuehneman et al., 2002; Lennie et al., 2008) samt att uppföljning sker och 

att information ges kontinuerligt (Donner Alves et al., 2012; Kuehneman et al., 2002; Kutzleb 

& Reiner, 2006; Lemon et al., 2009; Wit et al., 2011). 

 

Resultatdiskussion 

Undervisning 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar betydelsen av undervisning för personer med 

hjärtsvikt. Undervisningen bör ske på flera olika sätt för att nå en optimal inlärning (Colin 

Ramirez et al., 2004; Donner Alves et al., 2012; Kuehneman et al., 2002). Sjuksköterskor ska 

bedöma förmåga och resurser hos individer för att främja egenvård. I dagliga arbetet ingår att 

undervisa och stödja patienter och deras närstående med syfte att främja hälsa och förebygga 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2005).  

Undervisningen av personer med hjärtsvikt bör innehålla information om vilken typ av mat de 

behöver samt varför (Aquilani et al., 2003; Lemon et al., 2009). Det är viktigt att personer 

med hjärtsvikt förstår sambandet mellan maten de äter och symtomen på sjukdomen, 

information bör ges av sjukvårdspersonal för att nå ett fördelaktigt resultat (Lemon et al., 

2009). Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar betydelsen av att personer med hjärtsvikt 

får en utbildning som innehåller dels vilka riktlinjer de bör följa, men även varför de bör följa 

dem och vilka följder graden av följsamhet kan medföra. Orem (2001) beskriver att varje 

individ har ett eget ansvar för sin hälsa. Omvårdnad bör sträva efter att hjälpa patienten att bli 
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självständig i sin vård. Målet är att patienten ska känna att denne har kontroll över sitt eget liv 

och sin egen vård. Sjuksköterskan ska ge patienter kunskap som krävs för att utföra egenvård 

och har även en stor roll i att uppmuntra patienten till att utöva sin egenvård (a.a).  

Hälso- och sjukvårdspersonal bör ge personer med hjärtsvikt rådgivning om vätskeintag och 

hur det kan påverka dem (Van der Wal et al., 2010; Wit et al., 2011). Vätskereduktion hos 

personer med hjärtsvikt leder till att symtombilden lindras (Van der Wal et al., 2010). 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att kunskap och förståelse skulle kunna öka 

motivationen att inta mindre vätska då personerna med hjärtsvikt vet vilka vinster det kan ge i 

form av symtomlindring.  

Aquilani et al. (2003) påvisade i sin studie att personer med hjärtsvikt kan vara malnutrerade 

trots att det inte syns på utsidan och det ger en indikation om vikten av att inte ge generella 

råd om viktnedgång till personer med hjärtsvikt. Viktnedgång hos personer med hjärtsvikt är 

inte enbart positivt då det kan leda till muskelatrofi (Aquilani et al., 2003; Colin Ramirez et 

al., 2004). Om personer med hjärtsvikt ska gå ner i vikt måste rådgivning om kost och träning 

vara grunden för viktnedgången. Kunskap och förstålse leder till intag av mer samt rätt sorts 

mat vilket ger ökad ork och kan generera mer fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet leder till en 

sund viktnedgång då muskelmassan ökar men BMI minskar (Oka & Sanders, 2005). 

Hatzlhoffer Lourenco et al. (2008) påvisade att personer med hjärtsvikt ofta har ett 

energiintag som ligger på minus redan från början. Detta leder till att det inte finns några 

energireserver kvar i kroppen till att utföra fysisk aktivitet.  

Det är viktigt att personer med hjärtsvikt har en förståelse för betydelsen av en god nutrition 

och vilka konsekvenser malnutrition kan innebära. Undervisning och stöd i egenvården för att 

ge personer med hjärtsvikt verktyg för att kunna utföra det själva i hemmet leder till en ökad 

känsla av kontroll samt en ökad självständighet i vardagslivet. Detta skriver Orem om i sin 

teori där hon påvisar vikten av att ge individer verktyg för att kunna utföra egenvård (Jahren 

Kristoffersen, 1996/1998). Åtgärder inom egenvård som är lämpliga för personer med 

hjärtsvikt är att de för dagbok över antal intagna kalorier/dygn. De bör även notera dagligt 

vätskeintag samt daglig vikt. Personer med hjärtsvikt rekommenderas att väga sig varje dag 

för att tidigt upptäcka om de samlar på sig vätska. Genom att utbilda personer med hjärtsvikt i 

hur de ska tolka vikt och vätskeintag har de verktyg för att snabbt identifiera en eventuell 

försämring (Mills & Chambers, 2012; Wit et al., 2011).  
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Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att det är mycket viktigt att personer med 

hjärtsvikt förstår syftet med att väga sig varje dag (risken finns att de annars tror att all 

viktnedgång är positiv). Det är en väsentlig skillnad på viktnedgång i form av utträde av 

vätska och viktnedgång som innebär förlust av muskelmassa. Att personer med hjärtsvikt inte 

bör rekommenderas att gå ner i vikt bekräftas i en studie av Shepherd (2011). Om personer 

med hjärtsvikt ska gå ner i vikt är det lämpligt att det sker genom att kombinera en god 

nutrition med träning (Oka & Sanders, 2005) vilket även bekräftas av Mills och Chambers 

(2012). 

 

Följsamhet och uppföljning 

Studien av Van der Wal et al. (2010) har visat att utbildning inom nutrition av personer med 

hjärtsvikt leder till en högre följsamhet till givna riktlinjer samt färre sjukhusinläggningar 

vilket visade sig positivt då det förbättrade livskvaliten samt att de som hade hög följsamhet 

hade färre dåliga dagar. Detta styrker kunskapsunderlaget att det finns dubbla vinster i att 

utbilda personer med hjärtsvikt inom nutrition vilket bekräftas i studier av Heo et al. (2009) 

och Shepherd (2011). Även Strömberg (2009) framhåller vikten av utbildning inom nutrition 

för hjärtsviktspatienter eftersom utbildning har visat sig öka patientens vilja och förmåga att 

påverka sin egen sjukdom.  

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att vårdens roll är att stödja egenvården samt 

att ge kontinuerlig information och ha en god uppföljning för att öka följsamheten (Donner 

Alves et al., 2012; Kuehneman et al., 2002; Kutzleb et al., 2006; Lemon et al., 2009; Wit et 

al., 2011). Mills och Chambers (2012) framhåller att det är viktigt med kontinuerlig 

uppföljning för att fortlöpande utvärdera samt ha möjlighet att ändra eller lägga till nya 

strategier. 

Flertal studier visar att följsamheten till givna nutritionsråd ökade om informationen 

anpassades individuellt (Donner Alves et al., 2012; Kuehneman et al., 2002; Lennie et al., 

2008). Det kan vara svårt för sjuksköterskor i slutenvården att individanpassa nutritionsråd. 

Där är konsultation av dietist ett alternativ för att kunna erbjuda personer med hjärtsvikt 

individuell rådgivning (Colin Ramirez et al., 2004; Kuehneman et al., 2002; Wit et al., 2011). 
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För att nå en förbättrad nutrition kan det vara så att personer med hjärtsvikt behöver göra stora 

livsstilsförändringar. Det är en utmaning för sjuksköterskor att stötta och motivera till att 

genomföra och bibehålla dessa förändringar (Lemon et al., 2009). Strömberg (2009) 

framhåller att en av svårigheterna med egenvård är att förmå patienter till att göra nödvändiga 

livsstilsförändringar. Uppsatsförfattarna ser betydelsen av att sjuksköterskan i sin yrkesroll 

har kunskap och förståelse för nutritionens betydelse vid hjärtsvikt. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan förstår och tar hänsyn till de svårigheter som personer med hjärtsvikt ställs 

inför. Detta framhålls av Stubberud et al. (2011) som belyser sjuksköterskans roll för att 

bedöma nutritionsstatus samt utföra åtgärder inom nutrition.  

 

Metoddiskussion 

Vid litteratursökningen återkom samma vetenskapliga artiklar flera gånger om trots olika 

kombinationer av sökord. Uppsatsförfattarna ser detta som en styrka då kunskapsområdet 

kunde anses vara inringat när relevanta artiklar till resultatet valdes ut. Resultatet består av 

artiklar, det kan anses vara i underkant i mängd, dock utfördes sökningarna i CINAHL och 

Pubmed mycket utförligt vilket tyder på att forskningsområdet ringats in. Eventuellt hade 

resultatet blivit bredare om sökningar hade utförts i flera databaser. Om valet av sökord varit 

annorlunda hade detta kunnat påverka resultatet. Samtliga artiklar var på engelska vilket 

medförde att muntlig översättning genomfördes. Trots att det eftersträvats att inte förändra 

materialet vid översättning kan detta ha påverkat hur information i artiklarna uppfattades. 

Initialt fanns en avsikt att även rikta denna litteraturstudie mot konkreta omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskor kunde utföra för att förbättra nutritionen hos personer med hjärtsvikt. Det 

visade sig vara mycket svårt att hitta information om detta varpå studien utfördes som en 

litteraturöversikt med syfte att förstärka egenvård genom stöd. Resultatet i föreliggande 

litteraturstudie svarar mot syfte och frågeställning.  

I studien valdes att inkludera artiklar mellan år 2000-2012. Att inkludera artiklar från senaste 

12 åren ger resultatet i denna studie bredd. Mycket av det som påvisades i de studier som var 

publicerade tidigt (räknat från år 2000) bekräftades av de nyare studierna samt att vissa saker 

tillkom. Artiklarna som valdes ut till resultatet kom från USA, Brasilien, Italien, 

Nederländerna, Mexico och Australien. Detta kan vara både en styrka och en svaghet. Styrkan 

var att resultaten i studierna visar på liknande behov för att stödja egenvården vid hjärtsvikt 
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oavsett vilket land de kommer ifrån. Svagheten kan vara att det kanske hade varit önskvärt att 

ha fler studier som utförts i Europa då levnadssättet och matkulturen inte alltid är jämförbart 

med övriga världen. 

Artiklar som ansågs relevanta men inte fanns i fulltext, beställdes, vilket är en styrka då 

material inte har förlorats på grund av bortfall.  

Artiklarna som användes till resultatet hade alla en kvantitativ ansats då det inte återfanns 

några kvalitativa studier i artikelsökningarna. Kvantitativa studier utförs på ett större urval 

och är mer generaliserbara på en större population (Polit & Beck, 2008). I kvalitativa studier 

beskrivs personers upplevelser och känslor (Polit & Beck, 2008). Det hade eventuellt gett 

studien en större bredd om kvalitativa artiklar hade funnits att använda till resultatet. Dock ger 

föreliggande litteraturstudie kunskap som skulle kunna användas av sjuksköterskor som möter 

personer med hjärtsvikt för att stödja dem i sin egenvård vad det gäller nutritionen för att 

förbättra deras symtom och därmed även deras hälsa. 

 

Slutsats och klinisk tillämpbarhet 

Det är viktigt att kombinera olika inlärningssätt när det handlar om att stödja personer med 

hjärtsvikt till egenvård inom nutrition. Muntlig och skriftlig information kombinerat som ges 

individuellt ger det bästa resultatet vilket är det som sjuksköterskor bör sträva efter i sitt 

dagliga arbete. För att kunskaper ska behållas och användas över tid är det viktigt att 

uppföljning från sjukvården sker kontinuerligt. Uppföljningen ökar även följsamheten till 

givna riktlinjer vilket har positiv effekt på bland annat symtombild och livskvalité hos 

personer med hjärtsvikt. Det framkommer i denna litteraturöversikt hur viktigt det är att 

personer med hjärtsvikt förstår bakgrunden till direktiv som ges av sjukvården. Det är 

sjuksköterskans ansvar att ge personer med hjärtsvikt verktyg för att hantera sin egenvård i 

förhållande till sin sjukdom i det dagliga livet. En ökad kunskap ger en ökad förståelse vilket 

höjer följsamheten och i förlängningen individens livskvalitet.  
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Förslag till vidare forskning 

Det finns mycket forskning om nutritionens betydelse för personer med hjärtsvikt och hur 

hälso- och sjukvårdspersonal bör gå till väga för att utbilda i detta ämne. Aktuell forskning 

handlar även om hur en optimal följsamhet nås. Uppsatsförfattarna anser att det däremot finns 

en kunskapslucka när det handlar om vilken typ av mat personer med hjärtsvikt bör äta. Det 

finns lite forskning att finna om exakt vilken mat som ska rekommenderas och från vilka 

näringsgrupper den ska tas. Uppsatsförfattarna skulle önska mer konkreta 

omvårdnadsåtgärder i form av nutritionsguider för personer med hjärtsvikt. Detta skulle 

underlätta både för den enskilde individen men även för hälso- och sjukvården. Eventuellt 

finns denna kunskap att finna i databaser anpassade för andra yrkesgrupper såsom dietister. 

Det finns få studier gjorda på hur hälso- och sjukvårdspersonals attityder till nutrition hos 

personer med hjärtsvikt är. Det skulle vara intressant att se mer forskning inom detta. Kan det 

vara så att felaktig attityd hos hälso- och sjukvårdspersonal påverkar nutritionen hos personer 

med hjärtsvikt negativt? Kanske det beror på kunskapsbrist hos personalen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

REFERENSLISTA 

* Artiklar som ligger till grund för resultatet. 

*Aquilani, R., Opasich, C., Verri, M., Boschi, F., Febo, O., Pasini, E. & Pastoris, O. (2003). Is 

nutritional intake adequate in chronic heart failure patients? Journal of the American College 

of Cardiology, 42(7), 1218-1223. doi: 10.1016/S0735-1097(03)00946-X.  

*Colin Ramirez, E., Castillo Martinez, L., Orea Tejeda, A., Rebollar Gonzalez, V., Narvaez, 

R. & Asensio Lafuente, E. (2004). Effects of a nutritional intervention on body composition, 

clinical status, and quality of life in patients with heart failure. Nutrition 20(10), 890-895. doi: 

10.1016/j.nut.2004.06.010. 

*Donner Alves, F., Correa Souza, G., Brunetto, S., Schweigert Perry, I. D. & Biolo, A. 

(2012). Nutritional orientation, knowledge and quality of diet in heart failure; randomized 

clinical trial. Nutricion Hospitalaria, 27(2), 441-448. doi: 10.3305/nh.2012.27.2.5503.  

Eikeland, A., Haugland, T., & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid hjärtsjukdom. I B. 

Gronseth (Red.), Klinisk omvårdnad (s. 207-243). Stockholm: Liber. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (2. uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Hatzlhoffer Lourenco, B., Proenca Vieira, L., Macedo, A., Nakasato, M., De Fatima Nunes 

Marucci, M., & Alcides Bocchi, E. (2008). Nutritional status and adequacy of energy and 

nutrient intakes among heart failure patients. Sociedade Brasileria de Cardiologia, 93(5), 

501-507. Hämtad från databasen PubMed. 

Heo, S., Lennie, T. A., Moser, D. K. & Okoli, C. (2009). Heart failure patients´ perceptions 

on nutrition and dietary adherence. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8(5), 323-

328. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2009.05.005. 

Jacobsson, A., Pihl, E., Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2004). Emotions, the meaning of food 

and heart failure: a grounded theory study. Journal of Advanced Nursing, 46(5), 514-522. 

Hämtad från databasen Cinahl. 

Jahren Kristoffersen, N. (1998). Allmän omvårdnad (G. Bjerneroth & K. Larsson Wentz, 

övers.). Stockholm: Liber. (Originalarbete publicerat 1996). 



27 
 

*Kuehneman, T., Saulsbury, D., Splett, P. & Chapman, D. (2002). Demonstrating the impact 

of nutrition intervention in a heart failure program. Perspectives in Practice, 102(12), 1790-

1794. Hämtad från databasen Cinahl. 

*Kutzleb, J. & Reiner, D. (2006). The impact of nurse-directed patient education on quality of 

life and functional capacity in people with heart failure. Journal of the American Academy of 

Nurse Practitioners, 18, 116-123. doi: 10.1111/j.1745-7599.2006.00107.x. 

*Lemon, S. C., Olendzki, B., Magner, R., Li, W., Culver, A. L., Ockene, I., & Goldberg, R. J. 

(2009). The dietary quality of persons with heart failure in NHANES 1999-2006. Society of 

General Internal Medicine, 25(2), 135-140. doi: 10.1007/s11606-009-1139-x.  

*Lennie, T. A., Worall-Carter, L., Hammash, M., Odom-Forren, J., Roser, L. P., Smith, C. S., 

Trupp, R. & Chung, M. L. (2008). Relationship of heart failure patients´ knowledge, 

perceived barriers, and attitudes regarding low-sodium diet recommendations to adherence. 

Progress in Cardiovascular Nursing, 23, 6-11. Hämtad från databasen Cinahl. 

Mills, G. D. & Chambers, C. V. (2012). Effective strategies to improve the management of 

heart failure. Primary Care, 39, 393-413. doi: 10.1016/j.pop.201203.009. 

*Oka, R. K. & Sanders, M. G. (2005). The impact of exercise on body composition and 

nutritional intake in patients with heart failure. Progress in Cardiovascular Nursing, 20, 148-

154. Hämtad från databasen Cinahl.  

Orem, D.E. (2001). Nursing Concepts of Practice. (6:e uppl.). St. Louis: Mosby Inc. 

 

Polit, D-F. & Beck, C-T. (2008). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a wolters kluwer Buisness. 

 

Shepherd, A. (2011). Nutritional care for people with heart failure. Nursing & Residential 

Care, 13(4), 178-182. Hämtad från databasen PubMed. 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 16 

oktober, 2012 från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

Strömberg, A. (2009). Cirkulation. I B. Edberg & Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: 

Hälsa och ohälsa (s. 249-277). Kristianstad: Studentlitteratur. 



28 
 

Stubberud, D-G., Almås, H., & Kondrup, J. (2011). Nutrition vid sjukdom. I B. Gronseth 

(Red.), Klinisk omvårdnad (s. 471-498). Stockholm: Liber. 

*Van der Wal, M. H. L., van Veldhuisen, D. J., Veeger, N. J. G. M., Rutten, F. H. & Jaarsma, 

T. (2010). Compliance with non-pharmalogical recommendations and outcome in heart 

failure patients. European Heart Journal, 31, 1486-1493. doi: 10.1093/eurheartj/ehq091.  

Westergren, A.(2009). Nutrition och ätande. I B. Edberg & Wijk (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Hälsa och ohälsa (s. 311-345). Kristianstad: Studentlitteratur. 

*Wit, M., Schaap, A. & Umans, V. (2011). A critical pathway for the frail elderly patient. 

Critical Pathways in Cardiology, 10(4), 159-163. doi: 10.1097/HPC.0b013e318237b2d8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Bilaga 1. 

Tabell 2. Sökstrategi  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 
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MESH Nutrition assessment 

78098 

52 

0 

52 

0 

20 

 

3 (10) (6) (1) 

Pub Med MESH Heart failure AND 

Dietary recommendations 
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60 

0 

60 

0 

22 

 

1 (9) 

Pub Med MESH Heart failure AND 

Nutrition AND 

Intervention 
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457 

26 

0 

0 

26 

0 

0 
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Pub Med MESH Heart failure AND 

Nutrition AND 
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18 

0 

0 

18 

0 

0 
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0 
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0 
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MESH Diet Therapy AND 

Quality of life 
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MESH Quality of life AND 
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0 

0 
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0 
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(begränsning år 2012) 

7800 

14 

0 
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0 
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Pub Med Heart failure AND 

Dietary recommendation 
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7800 

7 

0 

7 

0 

3 
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0 
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Dietary recommendations 
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67 

 

 

5 

0 

 

 

5 

0 

 

 

3 

 

 

 

0 

Cinahl HEADING Heart failure 

AND 

Nutrition AND 

Self-care 

15471 

 

117 

3 

0 

 

0 

3 

0 

 

0 

2 

 

 

 

0 

Cinahl Heart failure AND 

Diet therapy AND 

Self-care 

(begränsning år 2012) 

1294 

13 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

 

 

0 

Cinahl Heart failure AND 

Nutrition AND 

Self-care  

(begränsning år 2012) 

1294 

10 

0 

0 

10 

0 

0 

2 

0 

 

 

0 

0 
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Bilaga 2. 
Granskningsmall för kvantitativa studier av Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) samt 

Forsbergs och Wengström (2008). Modifierad av Högskolan Dalarna. 

Kvantitativa studier 

 

 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?   

 

Maxpoäng:  29 
 


