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ABSTRACT 

BACKGROUND: Chronic heart failure causes disability and decreased quality of life. To 

improve the care of these patients Swedish national guidelines recommend nurse-led 

multidisciplinary heart failure clinics [HFC] in primary health care. In spite of this, few 

Swedish counties are currently providing this service.    

AIM: To investigate how nurses experience the function of established HFC in primary 

health care and their impact on the lives of patients with heart failure, health related-wise.    

METHOD: The study had a qualitative descriptive onset. Semi-structured interviews were 

executed and transcribed verbatim. The data was then analyzed through manifest content 

analysis. 

RESULT: A total of 74 codes and 8 main categories were identified: The structure and setup 

of  HFC, The patients’ health related situation, The nurses’ practical work, Health promotion 

support, The significance of HFC to patients, Obstacles in the nurses’ work with HFC, 

Support and guidelines in working with HFC and Evaluation and feedback.   

CONCLUSION: The participating nurses described the nurse-doctor contact as the main 

interaction, while several described the collaboration with physiotherapists, dieticians and 

psychologist as lacking. The nurses’ main priority was described as the information and 

education of the patients regarding their health problem and its treatment in order to promote 

adherence and quality of life. Furthermore, the nurses’ felt that they had the capability to 

prevent deterioration and thus decrease the need for inpatient care in individuals suffering 

from chronic heart failure.    

  



Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, Primärvård, Sekundärprevention, Tertiärprevention, 

Hälsofrämjande arbete. 

SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Kronisk hjärtsvikt orsakar funktionsnedsättning och nedsatt livskvalitet. 

Sjuksköterskeledda multidisciplinära hjärtsviktsmottagningar [HSM] i primärvården 

rekommenderas i nationella riktlinjer för ett mer effektivt omhändertagande av kroniskt 

hjärtsviktssjuka individer, men få regioner och landsting erbjuder detta i dagsläget. 

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor upplever att arbetet på etablerade 

hjärtsviktsmottagningar i primärvården fungerar, samt vilken betydelse de anser att 

verksamheten har för hjärtsviktspatienters hälsorelaterade livssituation. 

METOD: Studien var av kvalitativ deskriptiv ansats. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och transkriberades ordagrant. Därefter bearbetades data genom manifest 

innehållsanalys. 

RESULTAT: Totalt identifierades 74 koder och 8 huvudkategorier: Struktur och upplägg för 

HSM, Patienternas hälsorelaterade situation, Sjuksköterskans praktiska arbete, 

Hälsofrämjande stöd, HSM betydelse för patienterna, Hinder för sjuksköterskan i arbetet med 

HSM, Stöd och riktlinjer för arbetet med HSM samt Utvärdering och feedback. 

Slutsats: Det multidisciplinära samarbetet vid HSM tycks främst ske mellan sjuksköterska 

och läkare, medan det föreligger en avsaknad av kontinuerligt samarbete med fysioterapeut, 

dietist och psykolog/ kurator. Sjuksköterskornas viktigaste uppgift tycks vara att utbilda och 

informera patienterna om deras sjukdomstillstånd och behandling, i syfte att främja 

patienternas följsamhet och livskvalitet. Vidare tycks sjuksköterskorna på HSM ha stor 

möjlighet att förhindra sjukdomsförsämring och därmed reducera slutenvårdsbehov och 

lidande för individer som lider av kronisk hjärtsvikt. 
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BAKGRUND 

Epidemiologi 

Kronisk hjärtsvikt är ett allvarligt och oftast obotligt sjukdomstillstånd som en till två procent 

av befolkningen i världens välfärdsländer lider av (Ponikowski et al., 2016). I Sverige är drygt 

två procent av hela landets befolkning drabbad och risken att utveckla hjärtsvikt ökar 

betydligt med stigande ålder (Socialstyrelsen, 2015a; Zarrinkoub et al., 2013). Bland individer 

i Sverige över 80 år är prevalensen så hög som tio procent (Socialstyrelsen, 2015a). Män och 

kvinnor drabbas av hjärtsvikt i lika hög utsträckning, men med könsspecifika variationer i 

sjukdomsförlopp och diagnostisering. Den generella medelåldern vid konstaterad hjärtsvikt är 

i Sverige 77 år för både män och kvinnor (Zarrinkoub et al., 2013).  Män diagnostiseras dock i 

högre utsträckning före 65 års ålder medan kvinnor vanligtvis är över 70 år då diagnosen 

ställs. Dödligheten vid hjärtsvikt är hög i såväl Sverige som i övriga välfärdsländer, omkring 

hälften av de individer som drabbas uppnår inte femårsöverlevnad från det att diagnosen ställs 

(Kemp & Conte, 2012; Zarrinkoub et al., 2013). Vidare är samsjuklighet vid hjärtsvikt 

vanligt, och stor del av de samexisterande diagnoserna representeras av diabetes och kronisk 

obstruktiv lungsjukdom [KOL] (Ponikowski et al., 2016; Zarrinkoub et al., 2013). 

 

Det friska hjärtats fysiologi och funktion 

Det mänskliga hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen mellan lungorna, väl skyddat bakom 

bröstbenet. Ett friskt hjärtas storlek är ungefär som den bärande individens slutna knytnäve 

och väger hos vuxna omkring 300-400 gram. Hjärtat är uppbyggt av en särskild tvärstrimmig 

muskulatur och har fyra hålrum: två förmak och två kammare. De stora cirkulationsbärande 

kärlen står i direkt förbindelse till hjärtats hålrum och möjliggör för hjärtat att ta emot 

syrefattigt blod, därefter syresätta blodet via lungorna och sedan pumpa det syrerika blodet ut 

till kroppens organ och vävnader. Hjärtat syresätts i sin tur av ett eget cirkulationssystem som 

utgörs av kranskärl (National Heart, Blood and Lung Institute [NHBLI], 2011). 

Blodets passage in i och ut från hjärtats hålrum styrs av tryckberoende klaffar som öppnas och 

stängs synkront med hjärtats pumprörelse, vilket ger ett effektivt blodflöde genom hjärtat. Det 

synkroniserade rörelsemönstret styrs av elektriska impulser som avfyras spontant från 

sinusknutan i hjärtats högra förmak. De elektriska impulserna sprids genom hjärtat via ett 

retledningssystem och resulterar i hjärtslag. Det är den elektriska aktiviteten i hjärtat som ger 

upphov till det grafiska mönstret vid en EKG-undersökning. Varje hjärtslag är uppdelat i två 

steg: fyllnadsfas och kontraktionsfas, i medicinska termer diastole och systole. Under diastole 
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strömmar blod från båda förmak ner i båda kamrarna, genom att de tryckkänsliga klaffarna 

öppnas. Hur mycket blod som kan tas emot av kamrarna beror bland annat på hjärtmuskelns 

elasticitet. Slutskedet av diastole utgör början av hjärtats kontraktionsfas med start i båda 

förmaken, varpå kontraktionen sedan sker i båda kamrarna så att blodet pressas ut från hjärtat. 

Det är dessa två faser som ger ett mätbart tudelat blodtryck, ett lägre värde för diastole och ett 

högre värde för systole (NHBLI, 2011). 

Definition av hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd som förenklat kan förklaras som att hjärtats förmåga att 

försörja kroppen med syresatt blod fungerar otillfredsställande. Hjärtsvikt kan uppträda i akut 

tillfällig form hos hjärtfriska individer, exempelvis vid hjärtmuskelinflammation, men 

funktionsnedsättningen är då övergående i samband med att inflammationen läker ut. 

Majoriteten av de fall av hjärtsvikt som behandlas inom både slutenvård och primärvård är 

dock av kronisk form (Ponikowski et al., 2016). Viktigt att påpeka är att hjärtsvikt egentligen 

inte är en sjukdom, utan en konsekvens av annan bakomliggande orsak. Vanligaste orsaker till 

hjärtsvikt är hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga förhöjt blodtryck och 

kranskärlssjukdom (Kemp & Conte, 2012; Ponikowski et al., 2016; Zarrinkoub et al., 2013). 

Kliniskt sett kan hjärtsvikt definieras som ett symtomatiskt syndrom. Generellt vanligt 

förekommande symtom vid hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet, orkeslöshet och ankelsvullnad. 

Symtombilden beror delvis på vätskeretention, att överflödig vätska ansamlas i kroppen, men 

också på den syrebrist som blir till följd av hjärtats ökade arbetsbelastning och dess oförmåga 

att leverera tillräcklig blodmängd (Ponikowski et al., 2016).   

 

Hjärtsvikt innebär att hjärtmuskulaturens pumpkraft är försvagad eller att dess elasticitet och 

fyllnadsfunktion är nedsatt, ofta i kombination. Både symtombild och behandlingseffekt 

varierar utifrån vilken sorts hjärtsvikt det rör sig om. Ungefär en tredjedel av alla som 

diagnostiseras med hjärtsvikt har isolerad diastolisk dysfunktion, och detta brukar benämnas 

som hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. Ejektionsfraktion är ett mått på hur stor andel 

av den blodmängd som hjärtat fylls med under diastole som sedan pumpas ut i kroppen under 

systole. Hos individer med bevarad ejektionsfraktion klarar hjärtat således av att pumpa ut 

blod i kroppen men på grund av till exempel stelhet är hjärtats fyllnadsgrad otillräcklig. 

Således resulterar båda sorters hjärtsvikt i att hjärtat levererar en otillräcklig blodmängd 

(Kemp & Conte, 2012). 
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Då hjärtat levererar en otillräcklig mängd blod ut i kroppen aktiveras biologiska 

försvarsmekanismer, främst som svar på det kroppen uppfattar som vätskebrist. Kroppen 

kompenserar för detta dels genom påslag av det sympatiska nervsystemet, som kan liknas vid 

en fysisk stressreaktion. Hormonell kompensation sker bland annat via njurarna genom påslag 

av renin-angiotensin-aldosteronsystemet [RAAS]. Båda dessa kompensatoriska mekanismer 

verkar vätskesparande, kärlsammandragande och pulshöjande. Dessvärre blir effekten av detta 

ökad arbetsbelastning för både hjärta och njurar, vilket på sikt förvärrar sjukdomstillståndet 

ytterligare (Kemp & Conte, 2012). 

 

Utredning och diagnostik 

I ett tidigt skede är symtombilden av hjärtsvikt oftast diffus och ospecifik. Likheter med 

symtom som uppvisas vid bland annat KOL och obesitas kan vara missledande och försvåra 

diagnostiken. Misstanke om hjärtsvikt enbart utifrån symtom, eller av symtomlindring genom 

vätskedrivande behandling, räcker inte för att fastställa diagnosen. Om misstanke kvarstår 

utifrån blodprover och EKG-undersökning, och ibland lungröntgen, ska även en 

ultraljudsundersökning av hjärtat genomföras för att med säkerhet kunna fastställa diagnosen. 

Med ultraljudsundersökning går det att se om, och på vilket sätt, hjärtats funktion är nedsatt 

och därmed är ultraljudsundersökning ett krav för verifiering av hjärtsvikt. Övriga 

undersökningar är dock av betydelse vid val av behandling och för utvärdering av behandling 

över tid. I och med att hjärtsvikt alltid är utvecklat av annan bakomliggande orsak är det av 

högsta prioritet att även denna utreds och behandlas (Ponikowski et al., 2016; Socialstyrelsen, 

2015a). 

 

Hjärtsvikt delas, oberoende av typ, vanligtvis in i grader av funktionsnedsättning och 

klassificeringsskalan som ofta används till detta heter New York Heart Association, NYHA I-

IV. Funktionsklass NYHA I innebär diagnostiserad hjärtsvikt hos en individ som är helt 

symtomfri i såväl vila som vid ansträngning. Funktionsklass NYHA II innebär att individen är 

symtomfri vid lättare vardaglig ansträngning men att denne blir påverkad i form av trötthet 

och andfåddhet vid fysisk aktivitet av högre grad. Funktionsklass NYHA III innebär att 

individen känner av nedsatt ork och påtaglig andfåddhet av lättare vardaglig fysisk 

ansträngning. Slutligen innebär funktionsklass NYHA IV att individen lider av påtagliga 

symtom redan i vila, och som därmed är mer eller mindre bunden till säng eller stol 

(Socialstyrelsen, 2015a). Klassificeringssystemet är således ett mått på individens 

funktionsnedsättning utifrån symtombild och kan variera beroende på hur individen svarar på 
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adekvat behandling (Ponikowski et al., 2016). 

 

Medicinsk behandling 

Såväl internationella som nationella evidensbaserade kliniska riktlinjer finns att tillgå för 

läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 2015; Ponikowski et al., 2016; 

Socialstyrelsen, 2015a). I och med att det rör sig om ett kroniskt tillstånd innebär det livslång 

medicinering för den drabbade individen och det är därmed av stor vikt att denne själv är 

insatt i behandlingen för att optimera chanserna till följsamhet (Socialstyrelsen, 2015a). Målet 

med medicinering ska alltid vara att symtomlindra, förbättra överlevnadsprognosen, minska 

sjukvårdsbehovet och förbättra den drabbade individens livskvalitet (Socialstyrelsen 2015a). 

 

Den medicinska behandlingen utgår från funktionsklass och typ av hjärtsvikt. Vid systolisk 

hjärtsvikt ska basbehandling, eller så kallad dubbelterapi, sättas in snarast efter att diagnosen 

har fastställts. Basbehandlingen består av RAAS-hämmande läkemedel i kombination med 

betablockerare som hämmar sympatikuspåslaget. Syftet med dessa preparat är att få hjärtat att 

arbeta lugnare och mer effektivt. Basbehandlingen ger påvisad god effekt för individer som 

lider av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion, men evidensen är bristfällig gällande 

effekten vid isolerad diastolisk dysfunktion med bevarad ejektionsfraktion (Socialstyrelsen, 

2015b). Vätskedrivande preparat ska läggas till med viss försiktighet utifrån individuellt 

behov (Läkemedelsverket, 2015). För att uppnå önskad effekt av basbehandlingen krävs 

succesiv dosökning, så kallad titrering, under kontrollerade former. Varje titreringssteg 

förutsätter noggrann kontroll och bedömning av puls, blodtryck, njurfunktion samt 

elektrolytvärden (Läkemedelsverket, 2015). 

 

Levnadsvanor och observandum 

För att adekvat medicinsk behandling ska ge så god effekt som möjligt är det viktigt att se till 

andra faktorer som är av stor betydelse vid kronisk hjärtsvikt. Beroende på individens 

levnadsvanor kan livsstilsförändringar av varierande grad bli nödvändiga att genomföra. 

Likaså föreligger en rad faktorer att vara uppmärksam och vaksam på hos den 

sjukdomsdrabbade individen, vilket bör involvera såväl vårdgivare som individen själv samt 

närstående (Lainscak et al., 2011). 

 

I och med att hjärtsvikt orsakar vätskeretention bör drabbade individer inte få i sig för stora 



5 
 

vätskevolymer per dygn. Enligt rådande riktlinjer bör vätskeintaget begränsas till 1500-2000 

milliliter per dygn (Läkemedelsverket, 2015; Butler et al., 2015). Vidare rekommenderas även 

ett begränsat saltintag i många aktuella behandlingsriktlinjer, men det konstateras dock 

samtidigt att det vetenskapliga underlaget för detta är begränsat (Colin-Ramirez et al., 2014). 

Stor variation föreligger bland aktuella forskningsresultat gällande hur, och i vilka mängder, 

saltintaget påverkar symtom, morbiditet och mortalitet vid hjärtsvikt (Abshire et al., 2015; 

Butler et al., 2015). I Socialstyrelsens riktlinjer (2015a) finns inga rekommendationer om 

begränsat saltintag men däremot i behandlingsriktlinjerna från Läkemedelsverket (2015). 

Dessa hänvisar till en svensk studie där det framkommer att mindre än 5 gram salt per dygn 

anses vara en rimlig rekommendation för hjärtsviktssjuka individer (Philipsson et al., 2010).  

 

Vidare lyfter Abshire och medarbetare (2015) att en välbalanserad näringsrik kost är särskilt 

viktig för individer som lider av kronisk hjärtsvikt, främst i och med att vätskedrivande 

behandling ger ökad risk för vitamin- och mineralbrist samt rubbad elektrolytbalans. 

Forskarna understryker att utöver salt- och vätskeintag bör nutritionsbehandling även 

innefatta en individuell analys av energibalans samt råd och undervisning om näringsinnehåll 

och livsmedelskvalitet. Det påpekas i denna systematiska litteraturöversikt att ytterligare 

forskning vore önskvärd med avseende på mer övergripande nutritionsbehandling för 

individer som lider av kronisk hjärtsvikt (Abshire et al., 2015).  

 

För att undvika sjukdomsförsämring är det viktigt att hjärtsviktsdrabbade individer själva är 

observanta på symtom som tyder på vätskeretention (Ponikowski et al., 2016; Socialstyrelsen, 

2015a). Viktkontroll bör därför ske kontinuerligt, med fördel flera gånger i veckan. Enligt de 

europeiska riktlinjerna bör två kilograms viktökning inom loppet av tre dagar indikera kontakt 

med ansvarig vårdgivare och eventuell utökad vätskedrivande behandling (Ponikowski et al., 

2016). Det är därmed av stor betydelse att individer som lider av kronisk hjärtsvikt själva är 

medvetna om vad som är syftet med regelbunden viktkontroll i och med att detta ökar 

chanserna till följsamhet (Socialstyrelsen, 2015a). Enligt rekommendationer från Europeiska 

kardiologförbundet (Lainscak et al., 2011) bör vårdgivare tillsammans med patienten 

kartlägga symtombilden vid försämring, så att patienten själv kan lära sig att i god tid känna 

igen tecken på vätskeretention och sjukdomsförsämring. 

 

Enligt rekommendationer från Europeiska kardiologförbundet (2011) bör individer som lider 

av kronisk hjärtsvikt uppmanas till absolut rökstopp och erbjudas professionell hjälp för detta, 
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samt informeras om att rökstopp ger vetenskapligt bevisad positiv effekt sett till både 

morbiditet och mortalitet. Det framgår även att alkoholintag ger ökat blodtryck och en 

potentiell risk för arytmier, och att konsumtionen således bör begränsas till ett måttligt intag 

för hjärtsviktssjuka individer. Det poängteras dock att i fall av alkoholindicerad hjärtsvikt bör 

total avhållsamhet rekommenderas, samt att professionell hjälp bör erbjudas dessa individer. 

Sammanfattningsvis bör alkohol- och tobaksrådgivning utgöra en viktig komponent av 

egenvårdsrådgivningen för individer som lider av kronisk hjärtsvikt (Lainscak et al., 2011). 

 

Fysisk aktivitet vid hjärtsvikt 

En omfattande litteraturöversikt från 2014 (Taylor et al.) visar att fysisk aktivitet som 

tilläggsbehandling vid hjärtsvikt har god effekt gällande hälsorelaterad livskvalitet. Vidare 

konstaterar författarna att fysisk aktivitet leder till minskat antal hjärtsviktsspecifika 

slutenvårdstillfällen. Litteraturöversikten påvisar också en tendens till minskad dödlighet 

bland hjärtsviktspatienter som erhåller fysisk aktivitet som tilläggsbehandling. Dock betonas 

att de granskade studiernas urvalsgrupper domineras av manliga individer som lider av 

hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (Taylor et al., 2014).  

 

En svensk interventionsstudie som gjorts på hjärtsviktspatienter över 75 år visar att 

kombinerad styrke- och konditionsträning som ges under ordnade förhållanden i 

primärvårdens regim ger ökad muskelfunktion som är till nytta i den allmändagliga 

livsföringen (Pihl et al., 2011). Ytterligare en svensk interventionsstudie påvisar att träning för 

hjärtsviktspatienter i varmvattenbassäng är ett mycket skonsamt träningsalternativ och att 

detta ger ökad syreupptagningsförmåga, ökad uthållighet och ökad rörlighet (Cider et al., 

2003). En amerikansk interventionsstudie visar att kombinerad styrke- och konditionsträning 

ger ökad syreupptagningsförmåga även hos äldre individer som lider av kronisk hjärtsvikt 

med bevarad ejektionsfraktion (Kitzman et al., 2013). 

 

Den fysiska aktivitet som rekommenderas i de svenska nationella riktlinjerna för behandling 

vid hjärtsvikt ska vara utformad av fysioterapeut och bör omfatta både styrke- och 

konditionsträning, den ska vara individuellt anpassad och utföras regelbundet 

(Socialstyrelsen, 2015a). Enligt svenska fysioterapeutiska riktlinjer bör fysisk träning för 

hjärtsviktspatienter föregås av ett individuellt fysiskt kapacitetstest som även inkluderar 

kontroll av puls, blodtryck samt eventuella EKG-avvikelser (Borland et al., 2015). 
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Hjärtsvikt i ett folkhälsoperspektiv 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram elva målområden i hälsofrämjande syfte och det 

övergripande målet beskrivs vara ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen”. Målområde nummer 6 handlar om ”Hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård” där det står skrivet att resurser och insatser ska nyttjas på ett sätt som ger 

minskad dödlighet och sjuklighet samt främjar individers funktionsförmåga, välbefinnande 

och hälsorelaterade livskvalitet (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Enligt världshälsoorganisationen [WHO] definieras hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” (WHO, 2003). Denna definition blir problematisk att förhålla sig till i 

arbete för att främja hälsa hos individer med kronisk sjukdom i och med att 

sjukdomstillståndet då inte går att bota och ger livslång funktionsnedsättning (Anderson & 

Burckhardt, 1999). Vid hälsofrämjande arbete för individer som lider av kronisk hjärtsvikt är 

hälsorelaterad livskvalitet en viktig indikator att se till. För denna patientgrupp är det särskilt 

angeläget att hälso- och sjukvården erbjuder behandling och insatser som effektivt 

symtomlindrar, underlättar den allmändagliga livsföringen samt förhindrar 

sjukdomsprogression, då detta har visat ge ökad hälsorelaterad livskvalitet (Franzén, 2007). 

Franzén (2007) redogör, i sin avhandling om hälsorelaterad livskvalitet hos individer som 

lider av kronisk hjärtsvikt, för ett antal faktorer som individerna själva uppger har stor negativ 

inverkan på deras allmändagliga livsföring. Trötthet, orkeslöshet och andfåddhet är symtom 

som de flesta uppger som begränsande, och som ger nedsatt hälsorelaterad livskvalitet. 

Liknande resultat påvisas i den senaste årsrapporten från det nationella kvalitetsregistret för 

hjärtsvikt [RiksSvikt], där det framgår att patienter skattar sin livskvalitet lägre i samband 

med högre grad av funktionsnedsättande symtom. Patienter som tillhör funktionsklass NYHA 

IV skattar sin livskvalitet som hälften så god i jämförelse med de som tillhör funktionsklass 

NYHA I (RiksSvikt, 2015). 

Det framkommer i Franzéns avhandling (2007) att sjukdomssymtomen hindrar 

hjärtsviktsdrabbade individer att delta i sociala aktiviteter utanför hemmet. Många av 

patienterna uppger att de känner sig oroliga och nedstämda på grund av sitt sjukdomstillstånd, 

samt att de lider av sömnsvårigheter. Vidare föreligger bland hjärtsviktssjuka individer ett 

samband mellan hög skattning av sjukdomsrelaterat lidande och låg skattning av socialt 

nätverk (Franzén, 2007). En brittisk litteraturöversikt visar att kroniskt hjärtsviktssjuka 

individer i hög utsträckning lider av rädsla på grund av sjukdomsrelaterad ovisshet, samt att 
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de känner hopplöshet och maktlöshet i sin hälsorelaterade situation. Av denna studie 

framkommer också att dessa individer har ett stort behov av trygghet i form av kontinuitet 

bland ansvariga vårdgivare, samt behov av vägledning och stöttning genom den komplexa 

vårdkedjan (Jeon et al., 2015). 

Hälsolitteracitet 

Ett begrepp som belyses som högst relevant inom hälsofrämjande forskning är 

hälsolitteracitet, vilket definieras som ”individens förmåga att förvärva, förstå, värdera och 

använda information för att bibehålla och främja hälsa” (Cajita et al., 2016; Mårtensson & 

Hensing, 2012). Mårtensson & Hensing (2012) framhåller att sjukvårdspersonal bör vara 

medvetna om och uppmärksamma på att hälsolitteracitet är ett komplext dynamiskt fenomen 

som inte bara varierar mellan individer utan även hos enskilda individer beroende på kontext 

och hälsotillstånd. Vidare påpekas att det är vårdgivarens ansvar att möjliggöra för patienten 

att tillgodogöra sig den information som ges, oavsett individens nivå av hälsolitteracitet 

(Mårtensson & Hensing, 2012).  

Spaling och medarbetare (2015) har i en systematisk litteraturöversikt undersökt patienters 

förhållande till egenvård, och i denna påvisas att individer som lider av kronisk hjärtsvikt har 

generellt låg kunskap om sitt sjukdomstillstånd och om sin behandling. Många patienter har 

ingen eller liten kännedom om hur den medicinska behandlingen fungerar eller varför de 

behöver den. Patienter som uppger att de erhållit egenvårdsråd har ofta missuppfattat dessa, 

många gånger beroende på att vårdgivaren har uttryckt sig på ett sätt som patienten inte 

förstår. Detta innebär att patienterna inte tillgodogör sig den information de får och att deras 

möjlighet till följsamhet av egenvårdsråd påverkas negativt (Spaling et al., 2015).  

Vidare visar en nyligen publicerad amerikansk litteraturöversikt att graden av hälsolitteracitet 

står i direkt samband med graden av sjukdomskännedom och följsamhet till behandling och 

egenvård, specifikt hos individer som lider av kronisk hjärtsvikt (Cajita et al., 2016). I en 

svensk observationsstudie, med syfte att undersöka självkännedom om hjärtsvikt bland äldre, 

har en enkätundersökning genomförts på individer över 80 år där samtliga tillfrågade hade en 

hjärtsviktsdiagnos verifierad och fastställd i sin journal. Resultatet visar att endast en fjärdedel 

av de deltagande respondenterna kände till att de led av hjärtsvikt, och resultatet är påvisat 

signifikant oberoende av individernas kognitiva förmåga (Selan et al., 2016).  
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En åldrande befolkning 

Sverige är ett av många välfärdsländer där invånarnas levnadslängd ökar, och i dagsläget ökar 

antalet individer som uppnår en ålder av 100 år i betydligt snabbare takt än den totala 

befolkningsökningen. Enligt aktuella beräkningar förväntas både män och kvinnor som idag 

är 65 år bli över 80 år. Kvinnors förväntade livslängd är högre än männens, men den 

skillnaden minskar successivt (Folkhälsomyndigheten, 2016b; Socialstyrelsen, 2016). År 

2050 förväntas så mycket som en fjärdedel av Sveriges befolkning vara 65 år och äldre 

(Statistiska centralbyrån, 2016). I takt med att befolkningen åldras kommer behovet av hälso- 

och sjukvård att öka. Detta i och med att åldrande ofrånkomligen följs av ett flertal biologiska 

funktionsnedsättningar, samt att även individer som lider av kroniska sjukdomar kommer att 

leva längre (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

En rapport från Statens folkhälsoinstitut (2007), numera Folkhälsomyndigheten, beskriver ett 

europeiskt projekt vars syfte var att främja ett hälsosamt åldrande. I rapporten definieras detta 

som ”en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre 

människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet 

utan att diskrimineras på grund av ålder”. Prioriterade uppgifter för hälso- och sjukvården 

uppges vara förebyggande vårdinsatser med fokus på sköra äldre individer, samt 

hänsynstagande till dessa individers förmåga att förstå och tillgodogöra sig information. Äldre 

individer som lider av kronisk sjukdom lyfts fram som en särskilt utmanande och angelägen 

grupp i arbetet för att främja ett hälsosamt åldrande (Statens folkhälsoinstitut, 2007). 

 

Bristfälligt omhändertagande i primärvården 

Överlag i Sverige fungerar det akuta omhändertagandet av hjärtsjuka patienter väl, mycket 

beroende på banbrytande tekniska framsteg inom modern sjukvård. Eftervård, uppföljning 

samt sekundär- och tertiärprevention i primärvården fungerar dessvärre sämre för samma 

patientgrupp (Socialstyrelsen, 2015b). Bristfälligheterna gällande uppföljning och 

försämringsförebyggande insatser leder till att många individer med kronisk hjärtsvikt 

försämras akut och därmed måste vårdas inneliggande på sjukhus. I dagsläget står hjärtsvikt 

för den vanligaste orsaken till slutenvårdsbehov bland personer över 65 år, och beräkningar 

som gjorts visar att mer än hälften av dessa vårdtillfällen skulle kunna undvikas om 

patienterna togs bättre om hand i primärvården (Socialstyrelsen, 2015b; Hedström 2015).  

 

En svensk observationsstudie från 2009 (Dahlström et al.), med syfte att undersöka 



10 
 

diagnostisering och behandling av hjärtsvikt i primärvården, visar att endast en tredjedel av 

diagnoserna är verifierade med ultraljud. Studien visar också att män genomgår 

ultraljudsundersökning i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor. Gällande behandling visar 

studien att 42 procent erhåller basbehandling. Av dessa patienter erhåller endast hälften 50 

procent av rekommenderad behandlingsdos av RAAS-hämmande preparat, och endast en 

tredjedel erhåller likvärdig dos av betablockerare. Underbehandlingen förklaras till viss del av 

terapiintolerans på grund av hög ålder och samsjuklighet (Dahlström et al., 2009). 

Socialstyrelsen (2015b) påvisar att män generellt sett erhåller basbehandling i högre 

utsträckning än kvinnor, med fem procentenheters skillnad.  

 

Av de hjärtsviktspatienter som huvudsakligen följs upp i primärvården erhåller endast fyra 

procent någon form av organiserad fysisk aktivitet (RiksSvikt, 2015), trots att fysisk träning 

inom hjärtrehabilitering vid kronisk hjärtsvikt är en högt rankad åtgärd i de nationella 

riktlinjerna. I dessa framgår dock att samtliga av landets hjärtsviktssjuka individer inte 

kommer att kunna tillgodogöra sig den rekommenderade graden av fysisk aktivitet, oavsett 

eventuella utökade resurser. Detta främst på grund av hög funktionsnedsättning i och med hög 

ålder och samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2015a).  

 

Vidare föreligger enligt Socialstyrelsen (2015b) stora brister i sjukdomskännedom och 

behandlingsinsikt hos hjärtsviktspatienter i Sverige. Som nämnts ovan är det av stor betydelse 

att patienten själv är insatt i sitt sjukdomstillstånd och sin behandling, för att akut försämring 

ska kunna undvikas och för att patienten ska få chans till en så god hälsorelaterad livskvalitet 

som möjligt (Socialstyrelsen, 2015a; Hedström 2015). Vidare är vårdgivare enligt lag 

skyldiga att tillgodose kontinuitet och trygghet för patienten, samt att informera både patienter 

och närstående så att de är väl införstådda i den aktuella sjukdomsbehandlingen (SFS 

1982:763; SFS 2014:801). 

 

Specialiserade hjärtsviktsmottagningar 

Enligt en litteraturöversikt av Takeda och medarbetare (2012) stödjer det vetenskapliga 

underlaget att interventioner i form av multidisciplinära samordnande vårdinsatser för 

hjärtsviktspatienter ger minskad dödlighet och minskat antal återinläggningar i slutenvården. 

Gemensamt för de granskade studierna är att de samordnande vårdinsatserna leds av 

hjärtsviktsutbildade sjuksköterskor, och de flesta inkluderar telefonuppföljning eller 

telefonrådgivning. Resultatet påvisar minskat antal slutenvårdstillfällen och minskad 
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dödlighet, gällande både hjärtsviktsspecifika fall och övriga orsaker (Takeda et al., 2012). 

Tidigare publicerade litteraturöversikter påvisar liknande resultat och i dessa presenteras även 

att uppföljning vid specialiserade hjärtsviktsmottagningar [HSM] ger patienterna ökad 

kunskap och kännedom, samt förbättrad följsamhet till egenvård och behandling (Gonseth et 

al., 2004; McAllister et al., 2004). 

 

I de europeiska riktlinjerna (Ponikowski et al., 2016) rekommenderas ett multidisciplinärt 

”sömlöst” omhändertagande av hjärtsviktspatienter genom hela vårdkedjan och i de svenska 

nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2015a) rekommenderas specifikt sjuksköterskeledda 

multidisciplinära HSM i primärvården. En mer utförlig beskrivning av hur denna verksamhet 

bör vara upplagd tycks dock saknas i de svenska riktlinjerna. Enligt Europeiska 

kardiologförbundet (McDonagh et al., 2011) ska HSM vara tillgängliga på vårdcentraler och 

ledas av sjuksköterskor med särskild utbildning inom hjärtsviktsvård. Vidare ska en HSM 

vara multidisciplinärt utformad på så vis att sjuksköterskan samarbetar i team med läkare, 

fysioterapeut, dietist samt psykolog eller kurator. Enligt uppläggsbeskrivningen bör 

primärvårdens specialistmottagningar ingå i ett större processbaserat vårdprogram för 

hjärtsvikt, som bör ledas av specialistenheter inom kardiologi. Effekten avseende optimerad 

behandling, minskat behov av sjukhusvård, minskad morbiditet och mortalitet bedöms vara av 

betydande högre grad om patienter följs upp vid en specialiserad HSM, jämfört med om de 

följs upp i traditionell primärvård. Upplägget för HSM i primärvården syftar till att ge mer 

effektiv diagnostisering, optimerad evidensbaserad medicinsk behandling och adekvat 

utbildning för både patienter och närstående. Det övergripande syftet med HSM i 

primärvården ska vara att förbättra överlevnadsprognosen och att främja patienternas 

livskvalitet (McDonagh et al. 2011; Ponikowski et al., 2016). 

 

En svensk interventionsstudie (Agvall et al., 2014) visar att särskilda samordnande 

vårdinsatser för hjärtsviktspatienter är kostnadseffektivt och resurssparande sett ur svensk 

hälso- och sjukvårdskontext. En jämförelse har gjorts mellan en kontrollgrupp som erhållit 

behandling och uppföljning i traditionell primärvård och en interventionsgrupp som erhållit 

behandling och uppföljning på en specialiserad primärvårdsmottagning. Resultatet visar för 

interventionsgruppen en minskning över tid av patienternas totala behov och nyttjande av 

vårdresurser. Studien innefattar även en kostnadsanalys där beräkningen gjorts att 

interventionen gav en vårdrelaterad kostnadsbesparing på omkring 30 procentenheter (Agvall 

et al., 2014). Enligt senaste årsrapporten från det svenska nationella kvalitetsregistret 
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RiksSvikt (2015) erhåller drygt 70 procent av patienter som är registrerade via HSM 

basbehandling. Av dessa erhåller 45 procent av patienterna minst 50 procent av 

rekommenderad behandlingsdos. Vidare har 85 procent av hjärtsviktsdiagnoserna vid HSM 

verifierats med ultraljud. I årsrapporten påpekas dock att siffrorna bör tolkas med försiktighet 

i och med att data från deltagande centra finns registrerade i begränsad utsträckning 

(RiksSvikt, 2015). 

 

Hjärtsviktsmottagningar i primärvården i Sverige 

Enligt senaste statistik från kvalitetsregistret RiksSvikt (C. Koerfer, regional koordinator 

RiksSvikt, 11 maj 2016) erbjuder för närvarande ungefär hälften av landets landsting och 

regioner HSM i primärvården. Vidare är antalet HSM per landsting eller region ojämnt 

fördelat och står inte i proportion till befolkningsmängden. Sett till antalet vårdcentraler i hela 

landet erbjuder omkring 20 procent av dessa HSM. Detta kan jämföras med 

diabetesmottagningar som erbjuds av så gott som samtliga vårdcentraler i landet och med 

astma/ KOL-mottagningar som erbjuds av drygt 90 procent av alla vårdcentraler. Den 

procentuella skillnaden i tillgänglighet mellan specialistmottagningar för dessa diagnoser 

tycks inte ha förändrats under de senaste tio åren, sett till en svensk studie som visar data från 

år 2005 (Mårtensson et al., 2009). 

 

Problemformulering 

Det har konstaterats att behandling, försämringsförebyggande- och hälsofrämjande insatser 

för hjärtsviktssjuka individer fungerar bristfälligt i svensk primärvård. Detta resulterar i 

onödigt lidande för de sjukdomsdrabbade individerna och deras närstående, samt stora 

samhälleliga kostnader i form av sjukhusvård som i många fall skulle kunna undvikas. 

Specialiserade sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar i primärvården har påvisats kunna 

avhjälpa denna problematik, men trots stark rekommendation från Socialstyrelsen är det i 

dagsläget få landsting som erbjuder detta. Det bör kunna antas att fler landsting planerar att 

starta upp denna typ av verksamhet och att det därmed bör vara till nytta att inhämta kunskap 

och erfarenheter från sjuksköterskor som innehar en ledande roll på befintliga etablerade 

hjärtsviktsmottagningar i primärvården. 
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SYFTE 

Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att 

arbetet på etablerade hjärtsviktsmottagningar i primärvården fungerar, samt vilken betydelse 

de anser att verksamheten har för hjärtsviktssjuka individers hälsorelaterade livssituation. 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver hjärtsviktssjuksköterskor i primärvården sitt arbete? 

2. Vilka förutsättningar krävs för att sjuksköterskeledda multidisciplinära 

hjärtsviktsmottagningar ska kunna bedrivas i primärvården? 

3. Hur och på vilket sätt anser hjärtsviktssjuksköterskor att de kan vara till hjälp i 

patienternas hälsorelaterade livssituation? 
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METOD 

Studiedesign 

För att tillgodose examensarbetets syfte och för att besvara frågeställningarna genomfördes en 

intervjustudie av kvalitativ design, med deskriptiv ansats. Metoden valdes med avseende att 

kunna inhämta och beskriva en helhetlig, nyanserad och djupgående bild av informanternas 

upplevelser, åsikter och tankar. Vidare valdes en kvalitativ studiedesign för att möjliggöra ett 

flexibelt förhållningssätt till den information som inhämtades, vilket ansågs fördelaktigt i och 

med den deskriptiva ansatsen (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

Inklusionskriterier för intervjudeltagare var att dessa skulle vara:  

1. legitimerade sjuksköterskor med vidareutbildning inom hjärtsvikt, samt 

2. verksamma på befintliga etablerade hjärtsviktsmottagningar i primärvården.  

Rekryteringen av deltagare till intervjustudien skedde genom ett bekvämlighetsurval. I 

enlighet med beskrivningen av Polit & Beck (2012) ansågs ett bekvämlighetsurval vara 

lämpligt för att säkerställa att samtliga informanter innehade den erfarenhet och kunskap som 

eftersöktes. Vidare var ett bekvämlighetsurval nödvändigt i och med att få landsting hade 

etablerade hjärtsviktsmottagningar i primärvården, samt i och med att de mottagningar som 

valdes ut behövde vara inom rimligt reseavstånd. Detta för att intervjuerna skulle kunna 

utföras på sjuksköterskornas respektive arbetsplatser, vilket ansågs optimalt för att skapa en 

ostörd och trygg intervjumiljö (Polit & Beck, 2012), samt för att rent praktiskt underlätta för 

sjuksköterskorna att kunna delta i studien. Kännedom om i vilka landsting och regioner det 

fanns etablerade HSM i primärvården erhölls genom sökning på 1177 Vårdguidens nationella 

websida, där ordet ”Hjärtsviktsmottagning” gav 41 träffar på mottagningar i landet. Det 

landsting som valdes hade flera registrerade HSM länkade från 1177 Vårdguidens websida. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer, det vill säga med 

förbestämt innehåll men med öppna frågor som gav möjlighet till flexibilitet under 

intervjuernas gång (Polit & Beck, 2012). För detta ändamål utformades och användes en 

intervjuguide som bestod av fyra bakgrundsfrågor och fyra öppna frågor med tillhörande 
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stödord samt en avslutande fråga om något önskades tilläggas (Bilaga 1). Bakgrundsfrågorna 

syftade till att undersöka hur länge sjuksköterskorna hade varit yrkesverksamma samt om de 

hade yrkeserfarenhet av hjärtsviktsvård sedan tidigare. De öppna frågorna utformades utifrån 

examensarbetets syfte och frågeställningar. Frågorna handlade således om sjuksköterskornas 

arbete och upplägg, det tvärprofessionella samarbetet, samt om sjuksköterskornas tankar om 

verksamhetens betydelse för patienternas hälsorelaterade livssituation. Intervjuguiden testades 

först genom en pilotintervju och mindre korrigeringar gjordes därefter gällande ordning och 

formulering av frågorna. Ingen fråga togs bort eller lades till, därför har ändringarna inte 

redogjorts för i intervjuguiden. I och med att utfallet av pilotintervjun bedömdes vara av stort 

värde för studiens syfte valdes denna att inkluderas i resultatet. 

 

Tillvägagångssätt 

Godkännande inhämtades via e-post från de utvalda vårdcentralernas respektive 

verksamhetschefer i samband med att potentiella intervjudeltagare tillfrågades, också de per 

e-post. Totalt tillfrågades tolv sjuksköterskor via e-post och sju av dessa tackade ja till att 

delta. Samtliga tillfrågade erhöll ett informationsbrev om studiens syfte, upplägg och metod 

(bilaga 2). De fem sjuksköterskor som tackade nej till att delta uppgav antingen att detta 

berodde på tidsbrist eller på att de ansåg att den befintliga hjärtsviktsmottagningen inte var 

tillräckligt etablerad för att de skulle kunna bidra med den information som efterfrågades. Sex 

av intervjuerna ägde rum på sjuksköterskornas ordinarie arbetsplatser under arbetstid och den 

sjunde genomfördes per telefon under arbetstid enligt önskemål från intervjudeltagaren. Varje 

enskild intervju pågick i cirka 50 minuter och spelades in med deltagarnas tillåtelse. Efter 

varje avslutad intervju uppmuntrades deltagarna att komma med eventuella önskemål om 

tillägg eller ändringar per e-post, vilket ingen av dem valde att göra. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med forskningsetiska riktlinjer (CODEX, 2016) har intervjudeltagarna informerats 

om studiens syfte och huvudsakliga upplägg. Vidare framgick tydligt i informationsbrevet 

(bilaga 2) att deltagande var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas om så 

önskades. Person- och arbetsplatsuppgifter har hanterats konfidentiellt, likaså inspelat och 

transkriberat material som förvarats skyddat från obehöriga.  
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Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades först ordagrant och detta gjordes löpande efter varje 

avslutad intervju. Efter transkribering bearbetades materialet genom innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundmans beskrivning (2004). Kortfattat gick innehållsanalysen till så att de 

transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger, varpå meningsbärande enheter 

plockades ut. Dessa utgjordes av hela eller sammanfogade meningar som bedömdes innehålla 

information som var av relevans sett till studiens syfte och frågeställningar. Enbart det 

innehåll som inte kunde placeras i någon av frågeställningarna valdes att exkluderas. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och omskrevs till formellt språk så att innehållet 

blev koncist men fortfarande manifest. Kondenserade meningsenheter med liknande innehåll 

etiketterades sedan med gemensamma koder. I nästa steg sammanfördes likartade koder till 

grupper som namngavs kategoriskt utifrån kodernas innehåll. Dessa namn utgjordes till 

huvudkategorier som sedan delades in i underliggande subkategorier för att lättare kunna 

särskilja huvudkategoriernas innehåll. Se exempel i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori Subkategori 

#2) Ja, de kommer. 

Ibland obokade så 

det är ju inte alltid 

det passar, men… 

Hellre det, än att de 

sätter sig och åker 

till akuten. För de 

ska inte behöva åka 

dit. 

 

Jag ser hellre att 

patienterna kommer 

oanmälda till HSM än 

att de ska behöva 

uppsöka 

akutsjukvård. 

Minska 

slutenvårdsbehovet 

HSM betydelse 

för patienterna 

 

Betydelse för 

behandlingen 

#6) Patienterna 

hamnar på sjukhus, 

får en massa nya 

mediciner och så 

kommer de hem 

och är rädda. De 

undrar ”vad händer 

med mitt hjärta? 

Och varför ska jag 

ha så många 

mediciner?”. 

Patienter som får sin 

diagnos ställd på 

sjukhuset är 

oinformerade och 

rädda när de kommer 

hem. 

Påverkat psykiskt 

mående av 

hjärtsvikt. 

Patienternas 

hälsorelaterade 

situation 

 

Psykisk påverkan 

 



17 
 

RESULTAT 

Samtliga av de sjuksköterskor som intervjuades var verksamma på hjärtsviktsmottagningar 

vid vårdcentraler i Mellansverige. Sjuksköterskorna hade genomgått vidareutbildning i 

hjärtsviktsviktsvård, omfattande minst 7,5 högskolepoäng. Några av sjuksköterskorna hade 

läst ytterligare kurser inom hjärtsjukvård. Samtliga hade mer än fem års yrkeserfarenhet som 

legitimerade sjuksköterskor och som hjärtsviktssjuksköterskor hade de varit verksamma 

mellan två till femton år. Erfarenhet av tidigare hjärtsjukvård varierade från ingen erfarenhet 

alls till flerårig erfarenhet.  

Totalt identifierades 74 koder, som utifrån koppling till frågorna i intervjuguiden grupperades 

till 8 namngivna huvudkategorier. Vidare delades sex av huvudkategorierna in i 

underliggande subkategorier för att innehållet skulle bli mer överskådligt (Tabell 2). 

Resultatet presenteras kategoriskt nedan där samtliga koders innehåll beskrivs i löpande text. 

Enstaka utvalda citat är utskrivna som stöd för påståendena i varje kategori. 
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Tabell 2. Resultatöversikt 

Relaterat till 

frågeställning 

Relaterat till 

intervjuguide 

Kategori Subkategorier Antal 

koder 

1. Hur beskriver 

hjärtsviktssjuksköterskor 

i primärvården sitt 

arbete? 

 

1. Hur ser ditt arbete 

ut som 

hjärtsviktssköterska? 

Struktur och upplägg 

för HSM 

Förutsättningar 

Tidsomfattning 

Läkares ansvar 

7 

1. 1. Hur ser ditt arbete 

ut som 

hjärtsviktssköterska? 

Sjuksköterskans 

praktiska arbete 

Arbetsuppgifter 

Patientanpassad 

utbildning 

Anhöriga 

13 

2. Vilka förutsättningar 

krävs för att 

sjuksköterskeledda 

multidisciplinära HSM 

ska kunna bedrivas i 

primärvården? 

 

2. Hur upplever du att 

arbetet på HSM 

fungerar? 

Hinder för 

sjuksköterskan i 

arbetet med HSM 

Bristfälliga rutiner 

Otillräckligt stöd 

10 

2 2. Hur upplever du att 

arbetet på HSM 

fungerar? 

Stöd och riktlinjer för 

arbetet med HSM 

 

- 7 

2. 4. Hur utvärderas 

HSM/ Får du någon 

feedback? 

Utvärdering och 

feedback 

 

- 5 

3. Hur och på vilket sätt 

anser 

hjärtsviktssjuksköterskor 

att de kan vara till hjälp i 

patienternas 

hälsorelaterade 

livssituation? 

 

3. Vilken betydelse 

anser du att HSM har 

för patienterna? 

Patienternas 

hälsorelaterade 

situation 

Sjukdomsinsikt 

Psykisk påverkan 

Följsamhet 

10 

3. 3. Vilken betydelse 

anser du att HSM har 

för patienterna? 

Hälsofrämjande stöd Fysisk aktivitet 

Levnadsvanor 

8 

3. 3. Vilken betydelse 

anser du att HSM har 

för patienterna? 

HSM betydelse för 

patienterna 

Praktisk betydelse 

Behandling 

Psykiskt välmående 

14 
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Struktur och upplägg för HSM 

Förutsättningar 

Bakgrunden till att HSM startades upp på de olika vårdcentralerna varierade. Några av 

sjuksköterskorna var pionjärer inom området och hade på eget initiativ startat HSM. Andra 

sjuksköterskor hade blivit tillfrågade att starta HSM i och med uppdrag från landstinget, och 

någon hade tagit över en befintlig HSM efter en kollega. Flera av sjuksköterskorna nämnde 

tidigare yrkeserfarenhet och intresse för hjärtsjukvård som bidragande orsaker till uppstart av 

HSM eller till att de tackade ja då de blev tillfrågade. 

”Jo, det var min chef som… Eller, från ledningen kom ett beslut om att det skulle startas upp 

hjärtsviktsmottagningar på alla vårdcentraler i länet. (…) Och då startade den här 

uppdragsutbildningen och då frågade min chef mig om jag var intresserad. Och det var jag! Så då 

hoppade jag på.” – Informant 1. 

De flesta av sjuksköterskorna hade genomgått vidareutbildning inom hjärtsviktsvård i form av 

en uppdragskurs som var specifikt riktad till sjuksköterskor i primärvården. De sjuksköterskor 

som startade HSM på eget initiativ hade gjort ett självständigt val att vidareutbilda sig genom 

att gå kurser inom hjärtsjukvård som fanns att tillgå på universitet och högskolor. Några av 

sjuksköterskorna hade gått sin vidareutbildning innan uppstart av HSM medan andra hade gått 

vidareutbildning parallellt med uppstart. Sjuksköterskorna tycktes dock eniga om att det mest 

fördelaktiga alternativet var att gå vidareutbildning innan uppstart av HSM, för att ha med sig 

den kunskap som krävs. 

Uppdragsutbildningen som var specifikt utformad för sjuksköterskor i primärvården 

omnämndes som en viktig förutsättning för HSM. Utbildningen gav förutom nödvändig 

kunskap om hjärtsvikt även kunskap om hur en HSM ska vara upplagd och vad den ska 

innefatta. Vidare innehöll uppdragsutbildningen en introduktion till en länsövergripande 

standardiserad vårdplan för hjärtsviktspatienter, som flera av sjuksköterskorna uppgav att de 

nu använder i sitt kliniska arbete. De sjuksköterskor som på eget initiativ hade startat HSM 

berättade att de har fått föreläsa på uppdragsutbildningen. 

Läkares ansvar 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att de har en läkare på vårdcentralen med särskilt ansvar för 

HSM, detta uppgavs som exempel kunna vara vårdcentralens medicinskt ansvarige läkare 

eller en allmänspecialist med särskilt intresse för hjärtsjukdomar. Den hjärtsviktsansvarige 

läkaren uppgavs fungera som handledare och konsult, samt som stöd för sjuksköterskan vid 
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titrering av läkemedelsdoser. Vidare uppgavs den hjärtsviktsansvarige läkaren medverka i 

nätverksträffar och därmed ha insikt i målsättning och landstingsdirektiv gällande HSM. 

Huvudansvarig för patienternas medicinska behandling uppgavs vara varje enskild ordinarie 

läkare. Samarbetet mellan ordinarie läkare och sjuksköterska beskrevs som rutinmässigt och 

det uppgavs vara den ordinarie läkaren som sjuksköterskorna i första hand vänder sig till med 

frågor rörande enskilda patienter. 

”Om patienterna pratar jag alltid i första hand med varje specifik ordinarie läkare, om jag tycker att 

någon borde remitteras för ett nytt ultraljud eller så. Men med min handledare tar jag upp mer 

allmänna frågor, det känns tryggt att ha henne.” – Informant 3. 

Sjuksköterskorna påpekade att innan remittering till HSM ska patienterna ha en fastställd 

hjärtsviktsdiagnos och då helst verifierad genom ultraljud. Remittering till HSM uppgavs 

kunna ske antingen via läkare på vårdcentralen eller direkt från slutenvården. Remisser från 

slutenvården går enligt sjuksköterskorna oftast via läkare och skälet till detta uppgavs vara 

bristande kännedom om HSM. Det framgick att läkare på vårdcentralerna remitterar patienter 

till HSM i varierande grad och att det ibland är sjuksköterskorna själva som i andra 

vårdärenden upptäcker hjärtsviktspatienter som inte fått remiss till HSM. Några av 

sjuksköterskorna påpekade att de utifrån vårdcentralens befolkningsstorlek kan förstå att de 

egentligen borde ha många fler hjärtsviktspatienter inskrivna på HSM. 

Tidsomfattning 

Sjuksköterskorna uppgav att de har en halv till två dagar i veckan avsatt för arbete med HSM, 

vilket avser patientbesök, dokumentation, remittering, inbokade telefonuppföljningar och 

ibland även öppen telefonrådgivning. De som uppgav att de har två dagar avsatta berättade att 

de då har HSM i kombination med blodtrycksmottagning. Denna kombination uppgavs 

välfungerande i och med att diagnoserna ofta är sammanlänkade. Flera uppgav att arbetet med 

HSM upptar mer än avsatt tid, främst i och med att patienterna ofta behöver hjälp med 

oplanerade och akuta ärenden. Det framkom också att den avsatta tiden inte alltid räcker till 

samtliga hjärtsviktspatienter som är listade på vårdcentralerna. 

”Nu har jag bara en dag i veckan och då är jag helt ensam. Och vi är en av de största 

vårdcentralerna i Sverige, så ekvationen går ju inte ihop. Det är en stor patientgrupp, många är 

gamla och väldigt sjuka. Så jag hoppas, och jag har deklarerat det här i över ett år, att jag skulle vilja 

ha en kollega som också jobbar med hjärtsvikt.” – Informant 7. 
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Minimum för besöksfrekvens hos hjärtsviktssköterska framgick som en gång per år. Detta 

gällde för stabila välbehandlade patienter förutsatt att de även kommer för läkarbesök en gång 

per år. Det uppgavs att under titreringsfaserna kommer patienterna till hjärtsviktssköterskan 

med tätare intervall om en eller ett par veckors mellanrum. Det nämndes också att om tiden 

för ett besök känns knapp för att hinna med samtliga komponenter kunde sjuksköterskan lösa 

detta genom att boka in ett ytterligare besök kort därpå. 

Patienternas hälsorelaterade situation 

Sjukdomsinsikt 

Sjuksköterskorna underströk betydelsen av att hjärtsviktspatienter får adekvat information, 

optimerad medicinsk behandling och regelbundna kontroller. De patienter som kommer till 

HSM direkt från slutenvården har enligt sjuksköterskorna ofta otillräcklig medicinsk 

behandling, och ibland även felaktig behandling. Detsamma uppgavs gälla för 

hjärtsviktspatienter som följs upp i primärvården utan kontakt med HSM, dessa beskrevs vara 

både underbehandlade och otillräckligt kontrollerade. Sjuksköterskorna uppgav att 

hjärtsviktspatienter ofta är multisjuka och att de därför är i behov av ett flertal kontinuerliga 

vårdkontakter, och att det därmed kan bli svårt för dem att hålla reda på vilken behandling 

som hör till vad. 

Sjuksköterskorna var ense om att kunskapen om hjärtsvikt är generellt låg bland patienterna. 

Det uppgavs att patienterna vid nybesök oftast inte vet någonting alls om sitt 

sjukdomstillstånd och att de heller inte vet vad den medicinska behandlingen syftar till. Det 

framgick att under samtal vid nybesök kunde sjuksköterskan ofta uppfatta att patienten inte 

har förstått vilken diagnos som ställts eller varför denne ens är kallad till HSM.  

”(…) och sedan så går vi ju igenom medicinlistan jättenoga tillsammans. Jag drar alltid ut en lista 

och tittar ihop med patienten. De vet ofta inte vad det är för mediciner, de är ofta oinformerade om sin 

sjukdom. Så man får börja från början, och förklara vikten av medicinerna.” – Informant 3. 

Sjuksköterskorna upplevde hjärtsviktspatienter som en generellt oinformerad grupp. En 

förklaring till varför information från läkare sällan når fram till patienterna nämndes vara att 

hjärtsvikt är ett så pass komplicerat tillstånd, vilket gör att informationen ofta blir 

svårbegriplig. Sjuksköterskornas uppfattning var att patienterna oftast inte förstår vad 

diagnosen innebär mer än att det är något som är fel med hjärtat. 
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”För många av patienterna som kommer från läkaren eller sjukhuset har inte en susning om vad det 

är de har drabbats av. De tror att de har fått en sjukdom, de har inte förstått att tillståndet kanske 

beror på att de har haft högt blodtryck.” – Informant 5. 

Psykisk påverkan 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna i och med sin oförståelse för vad hjärtsvikt innebär, 

eller vilken behandling som finns att tillgå, ofta blir rädda när de får diagnosen. Andra 

reaktioner som nämndes var att patienterna blir förvånade, undrandes och att de ibland även 

kan bli arga över att hjärtsviktsdiagnosen ställts. Sjuksköterskorna berättade också att många 

patienter blir ledsna och nedstämda över de symtom som hjärtsvikt ger, för att de inte har 

någon ork och för att de blir begränsade i sin vardag. Det påpekades att med rätt behandling 

kan hjärtsviktsdrabbade förvisso må förhållandevis bra men att diagnosen likväl innebär 

livslång sjukdom med dålig prognos. 

”Det är många patienter som har frågat mig om de kommer att dö. Och det kan ju inte jag svara på. 

Då gäller det att jag är ärlig, att jag säger att det är ett farligt tillstånd men att vi kan göra mycket 

tillsammans för att patienten ska må så bra som möjligt.” – Informant 4. 

Följsamhet 

Patienternas följsamhet sett till både medicinsk behandling och egenvårdsråd beskrevs som 

bristfällig. Förklaringen till detta ansågs främst vara att patienterna inte förstår nyttan av 

varken mediciner eller nyttan av egenvård, som exempelvis att använda 

kompressionsstrumpor. Det nämndes också att en del patienter kan uppfattas som positiva till 

egenvård vid besöken men att motivationen tyvärr tycktes kortvarig. Sjuksköterskorna uppgav 

att patienterna ofta är skeptiska till att behöva ta flera olika mediciner och att många av dem 

väljer att inte ta vätskedrivande preparat av anledningen att det blir besvärligt att ständigt vara 

kissnödig. Det framgick att det kan ta lång tid för sjuksköterskan att få patienterna att förstå 

att de ska ringa till HSM vid tecken på försämring och att en del aldrig tycks förstå att de ska 

göra det. Vidare framkom att många patienter har svårt att följa instruktioner, på så vis att de 

till exempel uteblir från planerade provtagningsbesök. 

”De har ofta många olika preparat, och de är inte alltid så motiverade att ha så många läkemedel, de 

förstår inte riktigt vad det ska vara bra för. (…)de slutar ju hellre bara att ta medicinerna, sedan 

kommer de tillbaka till nästa träff och då har de kanske inte ens tagit proverna som var ordinerade. 

Det kan vara riktigt trögt. Det är omständligt för många. De kan vara kognitivt sviktande också.” 

 – Informant 1. 
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Sjuksköterskans praktiska arbete 

Arbetsuppgifter 

Det framkom att sjuksköterskorna inom bestämda ramar har ansvar för delar av patienternas 

läkemedelsbehandling. De flesta uppgav att de självständigt titrerar upp patienternas 

läkemedelsdoser men det framkom också att titrering ibland sker i samråd med läkare. 

Sjuksköterskornas läkemedelsdelegering uppgavs innefatta främst basbehandling och 

vätskedrivande preparat. Flera av sjuksköterskorna berättade att de ibland även bidrar till 

diagnostisering av hjärtsvikt i och med att de är vaksamma och uppmärksamma på symtom då 

de möter patienter på vårdcentralen i andra ärenden. 

”Någon gång har jag hittat det (hjärtsvikt) rent kliniskt men sedan är det ofta så att man hittar dem i 

journalen, att jag ser något som skulle kunna tyda på hjärtsvikt. Så tar jag prover då som påvisar det 

ytterligare, det händer ibland.” – Informant 3. 

Sjuksköterskorna berättade att vid varje besök ingår klinisk undersökning av patienten som 

bland annat innefattar blodtrycksmätning i liggande, sittande och stående position, kontroll av 

hjärtfrekvens samt provtagning. Några av sjuksköterskorna uppgav att de även lyssnar på 

patientens lungor. Det framgick att det oftast är sjuksköterskan som i samråd med patienten 

fastställer funktionsklass NYHA I-IV, utifrån patientens beskrivning av sin egen symtombild 

och sjukdomspåverkan, och att detta uppdateras vid varje återbesök. 

Överlag uppfattade sjuksköterskorna att patienterna är positiva till att få komma till 

hjärtsviktsmottagningen och de uppgav att patienterna sällan lämnar återbud. Det framgick att 

patienterna ofta har många frågor när de kommer för besök och att en del patienter kommer 

väl förberedda med sina frågor och funderingar antecknade i skrift.  Sjuksköterskorna var 

eniga om att stor del av arbetet med HSM går ut på att utbilda och informera patienterna och 

det uttrycktes konkret att patientutbildning är sjuksköterskans ansvar.  

”Så mycket information blir det. Bara att tala om att man finns. Och sen är det alla steg med 

vaccinationer, sjukgymnastik, sluta röka… Det blir väldigt mycket information så man får försöka att 

dela upp det lite. (…) Och jag upplever att det är hos mig som patienterna vågar ställa frågor och att 

jag är den som har tid att förklara för dem.” – Informant 1. 

Skriftlig information nämndes i form av utskrift av aktuell läkemedelslista med 

doseringsanvisningar, information om hur medicineringen påverkas av till exempel hög feber 

eller magsjuka, samt en broschyr om hjärtsvikt. Flera av sjuksköterskorna uppgav att de 

använder sig av en broschyr som är utgiven av Riksförbundet HjärtLung, och denna beskrevs 
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innehålla detaljerad och omfattande information. Det påpekades också att den skriftliga 

information som delas ut till patienter ska vara enhetlig för hela landstinget. 

Patientanpassad utbildning 

Samtliga av sjuksköterskorna gav i någon form uttryck för vikten av att anpassa den 

information och utbildning som ges efter varje enskild individs förmåga att tillgodogöra sig 

denna. Bland annat beskrevs att hjärtsviktspatienter ofta är trötta och därför inte mäktar med 

att ta in för mycket information vid ett och samma tillfälle, även patienternas höga ålder 

nämndes som en faktor att ta hänsyn till. Vidare uppgav sjuksköterskorna att den skriftliga 

information som ges till patienten följs av en muntlig genomgång, i syfte att förtydliga det 

som står och för att patienten ska ges möjlighet att ställa frågor om det skriftliga innehållet. 

Utbildning om hjärtsviktsdiagnosens innebörd uppgavs anpassas utifrån den enskilde 

patientens specifika sjukdomstillstånd. 

”Men jag får också se till vem patienten är, det kan ju vara någon som är 90 år som kommer till mig 

för första gången. Det måste ju inte betyda att jag förklarar mindre men jag menar att det är olika, 

hur mycket (information) patienterna kan ta in och så.” – Informant 6. 

Stor del av patientutbildningen uppgavs handla om att förklara för patienterna hur 

medicinerna fungerar och varför de är viktiga att ta. Återkommande beskrivning av den 

förklaring som ges till patienterna var att medicinerna avlastar hjärtat, får det att fungera 

bättre och gör att hjärtat håller längre. Vidare uppgav samtliga av sjuksköterskorna att de 

tillsammans med patienten noggrant går igenom den aktuella läkemedelslistan vid varje 

besök. 

”Det är en viktig del av informationen, att förklara att medicinerna verkar på olika sätt och att det är 

därför som det behövs så många. Och förklara att det är medicinerna som håller sjukdomen i schack 

och att de är anpassade just för patienten.” – Informant 7. 

Som stöd i egenvårdsrådgivningen och i den medicinska patientutbildningen berättade 

sjuksköterskorna att de använder sig av samtalsmetoden Teach-back. Detta beskrevs gå till så 

att sjuksköterskan förklarar och instruerar, varpå patienten själv får berätta vad denne 

uppfattat att sjuksköterskan sagt. Flera av sjuksköterskorna påpekade att de är noga med att 

upprepa informationen som ges till patienten, både vid återbesök och vid återkoppling per 

telefon. Det gavs uttryck för att sjuksköterskorna försöker att vara lyhörda för vad patienterna 

har uppfattat och förstått, för att kunna avgöra vad som behöver upprepas eller förtydligas. 
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Det framgick som rutin att två veckor efter besök hos sjuksköterskan bokas en 

telefonuppföljning in för återkoppling och möjlighet för patienten att ställa frågor. 

Anhöriga 

Att involvera anhöriga uppgav flera av sjuksköterskorna att de ser som fördelaktigt. Dessa 

uppgav att de uppmuntrar patienterna till att ta med sig någon anhörig när de kommer på 

besök hos sjuksköterskan. De fördelar som nämndes med detta var att anhöriga kan vara till 

hjälp att uppfatta vad som sägs, att anhöriga kan bidra med viktig information till 

sjuksköterskan och att anhöriga kan vara till hjälp för patienten att uttrycka sig. En annan 

aspekt som nämndes var att sjuksköterskan ansågs kunna bistå med stöd till nära anhöriga 

genom att delge även dem information och insikt i behandlingen. 

”Ja, jag inbjuder till att ha anhöriga med. För två personer kan ju uppfatta mer av det som sägs och 

kan komma ihåg olika saker. (…) Många äldre tar med sig sina vuxna barn, och de hör ju på ett helt 

annat sätt och kan berätta sådant som patienten själv inte får fram eller inte kommer ihåg att fråga.” 

– Informant 6. 

Hälsofrämjande stöd 

Fysisk aktivitet 

Samtliga av sjuksköterskorna uppgav att de aktivt försöker att uppmuntra och motivera 

patienterna till fysisk aktivitet av olika slag, exempelvis promenader och enklare 

styrkeövningar att utföra hemmavid. En återkommande metod som beskrevs för detta var att 

försöka förklara för patienterna på vilket sätt träning är bra för hjärtat och hur det fungerar 

som ett komplement till den medicinska behandlingen. Det lyftes fram som viktigt att få 

patienterna att förstå att det inte är farligt att träna och att all fysisk aktivitet är tillåten 

förutsatt att patienten själv orkar och klarar av den aktivitet som utförs.  

”Jag berättar om hur viktigt det är, om fysisk aktivitets goda effekt. Ofta kryper det fram hos 

patienterna att de är väldigt rädda för att motionera, att de tror att det är farligt. Så de tycker det är 

bra att få veta att träning tvärtom stärker hjärtat.” – Informant 2. 

Sjuksköterskorna lyfte många hinder som är svåra att övervinna för att motivera patienterna 

till fysisk aktivitet. Bland annat nämndes att det är tungt att motionera för individer som lider 

av hjärtsvikt och att många äldre ser träning som något främmande. Vidare framgick att det är 

svårt att hitta lämpliga aktivitetsformer för de patienter som lider av värk i kroppen, och även 

det att många av patienterna är rädda för att anstränga sig lyftes som ett stort hinder.  
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”De äldre sviktpatienterna är inte så motiverade till att träna. Det handlar både om okunskap och 

ovana. Jag menar, har de aldrig tränat tidigare så är det ju svårt att få en 80-åring till att börja gå på 

gym. De är inte jättemotiverade till det. De tycker att det är jobbigt.” – Informant 1. 

Sjuksköterskornas samarbete med fysioterapeut såg olika ut och varierade i omfång. Några av 

sjuksköterskorna förklarade att de endast remitterar till fysioterapeut när deras egna råd inte 

räcker till och när de bedömer att patienten har ett särskilt behov av ett individuellt utformat 

träningsprogram. Bland de sjuksköterskor som endast hade sporadiskt samarbete med 

fysioterapeut framgick önskemål om tätare samarbete. Några av sjuksköterskorna uppgav att 

fysioterapeuterna ingår som en del av hjärtsviktsteamet och att dessa deltar i nätverksträffar 

för hjärtsviktsvård. 

Sjuksköterskorna som arbetar på HSM där fysioterapeut ingår i teamet uppgav att de erbjuder 

patienterna anpassad gruppträning. Upplägget uppgavs innefatta både konditions- och 

styrketräning samt att det var anpassat så att alla patienter hade möjlighet att delta oavsett 

funktionsnedsättning. Det framgick att gruppträningen erbjuds en eller ett par gånger i veckan 

i vårdcentralens lokaler. Det beskrevs att träningen sker under uppsikt av fysioterapeut och att 

även sjuksköterskan ibland närvarar på önskemål från patienterna.  

De sjuksköterskor som hade möjlighet att erbjuda anpassad gruppträning berättade att detta är 

mycket uppskattat av patienterna, de menade att många som tidigare inte vågat träna på grund 

av sin hjärtsvikt finner nytt mod och motivation, samt att patienterna ofta lär känna varandra 

och finner en fin gemenskap i gruppträningen. Sjuksköterskorna påpekade dock att 

gruppträningen är till för att få patienterna att komma igång med träningen, så att de sedan ska 

våga träna på egen hand. Därför erbjuds patienterna ett begränsat antal gruppträningstillfällen, 

så att flera ska få möjlighet att delta.  

”Och då förstår patienterna att de inte ramlar ihop och dör knall fall bara för att man blir svettig och 

andfådd. För de som inte vet är ju livrädda för det, att bli varm och andfådd. Så vi gör att de vågar 

mer.” – Informant 5. 

En annan gruppaktivitet som nämndes för hjärtsviktspatienterna var kostnadsfri träning i 

varmvattenbassäng. Det förekom även att hjärtsviktspatienter erbjöds gruppträning 

tillsammans med KOL-patienter. Vidare framgick att den anpassade gruppträningen inte hade 

varit möjlig att erbjuda om det inte vore för fysioterapeuternas engagemang och intresse. 

Några av de sjuksköterskor som inte hade fysioterapeut med i hjärtsviktsteamet gav uttryck 
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för att de saknade möjligheten att erbjuda anpassad gruppträning och att de även lyft detta 

som önskemål men inte fått gehör. 

Levnadsvanor 

Sjuksköterskorna tycktes eniga om att den viktigaste aspekten i kostrådgivning handlar om 

salt- och vätskeintag i relation till hjärtsviktsdiagnosen. En dietist uppgavs finnas tillgänglig i 

varierande utsträckning på så vis att sjuksköterskorna kan remittera till denne, men ingen 

uppgav att dietist ingår i hjärtsviktsteamet. Det framgick att remiss till dietist är aktuellt 

främst för de patienter som tappar aptit och avmagrar på grund av sitt sjukdomstillstånd och 

som i och med det är i behov av näringsdrycker. Insatser för överviktiga patienter nämndes i 

form av möjlighet att remittera till viktgrupp som leds av annan sjuksköterska. Vidare 

framgick att det kan vara svårt att få till balanserade kostråd till de äldsta patienterna och till 

patienter som lider av flera sjukdomar. 

”Vi pratar om kost men det blir mer fokus på vätske- och saltintag. De är ju ofta gamla och 

multisjuka, hjärtsviktarna, det är ofta svårt att hitta en balans gällande kostråd.” – Informant 2. 

Samtliga av sjuksköterskorna uppgav att de samtalar med patienterna om alkohol och tobak. 

Det framgick att rådgivningen kring detta anpassas utifrån patientens individuella situation 

och behov, samt att både alkohol- och tobaksbruk ser mycket olika ut bland 

hjärtsviktspatienterna. Flera av sjuksköterskorna uppgav att de vid behov har möjlighet att 

remittera patienten till rökavvänjning i vårdcentralens regim. Några av sjuksköterskorna 

påpekade att risk- eller missbruk av alkohol förekommer i viss utsträckning bland 

hjärtsviktspatienter, och dessa sjuksköterskor uppgav att de i första hand själva försöker att 

hjälpa patienterna med detta. 

”De flesta är ju gamla, de dricker väldigt lite alkohol skulle jag säga. Sedan har jag någon enstaka 

som nästan är alkoholist och där får man ju ta det lite djupare och prata mer.” – Informant 6.                                          

HSM betydelse för patienterna 

Praktisk betydelse 

Sjuksköterskorna underströk hur viktigt det är för hjärtsviktspatienter att ha någon att vända 

sig till och det konstaterades att patienterna ofta ringer till HSM i både allmänna och mer 

akuta ärenden. Det framkom att sjuksköterskorna har ett flexibelt förhållningssätt till 

patienternas behov av hjälp och att de i största möjliga mån försöker att finnas till hands både 

på plats på vårdcentralen och via telefon. Samtliga av sjuksköterskorna tycktes ha 
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uppfattningen att de har möjlighet att avsätta mer tid för patienterna än vad läkarna har. 

Vidare konstaterades att HSM ökar den generella vårdtillgängligheten för patienterna. 

”Ofta får de vänta länge på en läkartid och när läkaren väl kommer har denne inte tid och är 

stressad. Det går snabbt och patienterna hinner inte uppfatta allt som sägs. Men jag bokar ju aldrig 

mindre än en timme. Så hos mig har man tid att prata.” – Informant 3. 

Sjuksköterskorna gav på olika vis uttryck för att de har en samordnande roll för patienterna. 

Bland annat nämndes att sjuksköterskan fungerar som en länk mellan patient och läkare och 

att sjuksköterskorna ofta och gärna hjälper patienterna i vårdärenden som inte specifikt rör 

hjärtsviktsdiagnosen. Sjuksköterskorna beskrev sin funktion bland annat som ”vårdlots” och 

som ett ”nav” för patienternas olika vårdbehov. Flera av sjuksköterskorna uppgav också att de 

har god inblick i patienternas hemsituation och att de försöker att se till de behov som kan 

finnas för patienterna utifrån denna. 

”Ja, det är väl lite det här att jag blir som en samordnande sjuksköterska för dem. För även när de 

behöver utökad hemtjänst så ringer de ju till mig även om det inte har specifikt med hjärtsvikt att 

göra. Jag får vara en spindel i nätet för dem. Även när de behöver färdtjänstintyg och sådana saker. 

De ringer till mig om allt. Och jag tar det och guidar dem vidare.” – Informant 2. 

Betydelse för behandlingen 

Samtliga av sjuksköterskorna tycktes väl insatta i patienternas medicinska behandling och var 

måna om att optimera denna utifrån patienternas förutsättningar. Det gavs uttryck för att 

optimal medicinsk behandling ger patienterna möjlighet att må så bra som möjligt och därmed 

möjlighet att leva ett relativt obehindrat liv. Vidare tycktes sjuksköterskorna högst medvetna 

om att bristande följsamhet ofta står i direkt relation till okunskap och oförståelse bland 

patienterna. Samtliga underströk betydelsen av att utbilda och informera patienterna i syfte att 

öka förståelsen och därmed följsamheten.  

”Ja, i stort handlar det om att ge dem kunskap, om sin kropp och om sitt tillstånd. (…) Vi får 

patienterna mer motiverade att sköta sig om de förstår. Varför de ska ta sina mediciner, varför vi 

tjatar om dryck och att de ska väga sig. Att de vet varför de ska göra det, precis som med barn, man 

måste förklara varför de ska göra saker för att de ska förstå. Och det tror jag att vi vinner mycket på.” 

– Informant 4. 

Det som enhetligt lyftes fram som den viktigaste komponenten i patientutbildningen var att 

lära patienterna att själva upptäcka tecken på försämring i god tid. Samtliga sjuksköterskor 

uppgav att de lägger stort fokus vid att få patienterna till att väga sig hemma flera gånger i 
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veckan och att ringa till HSM vid farotecken som snabb viktökning, ökad andfåddhet eller 

ökad bensvullnad. Syftet med detta uppgavs vara att undvika sjukdomsförsämring och att 

reducera patienternas behov av sjukhusvård. Flera av sjuksköterskorna uppgav att de på HSM 

även bistår med intravenös vätskedrivande behandling i de fall som peroral behandling inte 

räcker till. 

”Vi vill ju att de inte väntar med att ringa och fråga, det försöker vi få med i undervisningen och 

informationen. Vi vill att de ska väga sig hemma och hålla koll på om de går upp i vikt och försöka få 

dem att förstå att det beror på vätskeansamling och att de då behöver ta extra läkemedel.”                   

– Informant 1. 

Psykiskt välmående 

Sjuksköterskorna berättade att de lär känna sina patienter och att de snabbt får en personlig 

relation till dem. De uttryckte att den personliga relationen gör att patienterna litar på 

sjuksköterskan och vågar ställa frågor. En av sjuksköterskans viktigaste funktioner nämndes 

som att få patienterna att känna sig synliggjorda och omhändertagna. Kontinuiteten i att ha 

kontakt med en och samma sjuksköterska nämndes som en betydelsefull trygghetsfaktor för 

patienterna. 

Flera av sjuksköterskorna påtalade att behandlingsinsikt förbättrar patienternas psykiska 

välmående. Sjuksköterskorna uppgav att patienterna känner sig tryggare när de blir bekväma 

med sin medicinering och när de lär sig hur de ska göra för att undvika akut försämring. 

Vidare nämndes autonomi som en viktig aspekt, som uppgavs främjas av att patienterna 

genom utbildning får större makt över sin situation. Som exempel på detta nämndes att de 

patienter som har tillräcklig kognitiv förmåga kan lära sig att självständigt styra sin 

vätskedrivande behandling. Det påpekades att det ofta tar lång tid att lära patienterna detta 

men att när de väl förstår så fungerar det bra. 

”Men när de får makt över sin situation så mår de mycket bättre psykiskt. Det är det som är poängen, 

att de inte ska behöva känna sig ledsna och deppiga för att de inte vet vad det handlar om eller tro att 

de ska dö. Och bara det att de får veta att de kan göra saker själva för att förbättra sin livskvalitet. 

Det blir en trygghet, de har oss i ryggen och de kan ringa och komma hit.” – Informant 5. 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att de kunde göra mycket för att förbättra patienternas 

livskvalitet. Dels genom att ge ökad trygghet i vardagen, genom att främja patienternas 

autonomi och genom att finnas tillhands som stöd. Det nämndes att sjuksköterskorna kan göra 

särskild nytta för de yngre patienterna i och med att dessa ofta har möjlighet att leva ett 
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relativt långt och välfungerande liv om de får vägledning och stöttning. Det uttrycktes också 

att livskvaliteten främjas i och med att patientens hela livssituation underlättas av att de följs 

upp vid HSM. Några av sjuksköterskorna berättade att de även bistår med palliativa 

vårdinsatser i livets slutskede för att den sista tiden ska bli så skonsam som möjligt för 

patienterna. 

”Man får en jättefin relation till de här patienterna och man kan göra så mycket fastän man inte är 

läkare, genom att verka som en mellanhand och se till att allt blir gjort om inte annat. Även om inte 

jag kan göra allt förstås. Men att de har någon att vända sig till, det är jätteviktigt.” – Informant 3. 

Vidare nämndes att HSM bidrar till en mer jämlik vård, främst i och med att samtliga 

patienter med hjärtsviktsdiagnos ges lika förutsättningar till uppföljning och behandling. Det 

påpekades dock att jämlik uppföljning vid HSM förutsätter att både diagnostisering och 

remittering sker på ett korrekt och effektivt sätt, och att sjuksköterskan således är beroende av 

att berörda läkare ansvarar för att detta blir gjort. Flera av sjuksköterskorna påpekade också 

att HSM borde vara lika självklart för hjärtsviktssjuka individer som det är med särskilda 

mottagningar för patienter som lider av andra kroniska diagnoser, som exempel nämndes 

diabetes och KOL. 

Hinder för sjuksköterskan i arbetet med HSM 

Bristfälliga rutiner 

Flera av sjuksköterskorna konstaterade att det föreligger brister i diagnostiseringen av 

hjärtsvikt och att alla patienter därmed inte får möjlighet att följas upp vid HSM. Det 

framkom också att alla patienter som har fastställd hjärtsviktsdiagnos inte remitteras till HSM, 

dels på grund av motstånd från läkare och på grund av bristfälliga rutiner. Sjuksköterskorna 

berättade också att bristfälliga rutiner i samarbetet mellan slutenvård och primärvård gör att 

HSM inte alltid blir informerad när en hjärtsviktspatient har vårdats inneliggande på sjukhus. 

”Förut skickades epikrisen (utskrivningsmeddelandet från sjukhuset) direkt till oss sjuksköterskor men 

nu skickas den till läkarna så får vi den via dem. Så vi får höra från läkaren att den har fått en epikris 

och att vi ska träffa patienten om till exempel 3 veckor. Men det händer nog att vissa är in till 

sjukhuset utan att vi vet om det. För många andra avdelningar har ju inte som rutin att meddela oss.” 

– Informant 5. 

Bristfälligt samarbete mellan olika vårdenheter nämndes som problematiskt av flera orsaker, 

bland annat i och med att sjukhusläkare lätt kan missa att patienterna är under pågående 

titrering via HSM. Detta uppgavs resultera i att läkemedelsbehandlingen åter hamnar i lägsta 
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dos så att sjuksköterskan på HSM måste börja om från början och titrera upp patienten på 

nytt. En annan aspekt som lyftes var att om samarbetet hade fungerat bättre mellan kommun 

och primärvård så hade hemtjänsten kunnat bistå med lättare akuta insatser under kvällar och 

helger då vårdcentralerna inte är öppna. Det påpekades också att detta hade kunnat vara en 

lösning även för de allra sjukaste i och med att hjärtsviktspatienter som tillhör funktionsklass 

NYHA IV ofta har svårt att ta sig till HSM. 

Otillräckligt stöd 

Flera av sjuksköterskorna påpekade att arbetet som hjärtsviktssköterska många gånger kan 

kännas ensamt, särskilt vid tillfällen då ingen läkare finns tillgänglig att konsultera. 

Sjuksköterskorna berättade att de förväntas arbeta självständigt men att det ibland uppstår 

problem och medicinska frågor som måste rådgöras med läkare. Flera av sjuksköterskorna 

uppgav att då de var nya på HSM upplevde de det många gånger som otryggt att självständigt 

titrera upp läkemedelsdoserna och att det tog lång tid att lära sig detta. 

”Och just detta att öka doserna vid titrering, när man ska rådfråga läkare, ha koll på labprover… Ja, 

det är ju ändå viktigt att känna sig lite trygg i det man gör. Det är så viktigt att det finns någon att 

fråga. Men det är ju ofta tight i läkarnas schema.” – Informant 1. 

Flera av sjuksköterskorna berättade också att när HSM startades upp var många av läkarna 

skeptiska till det sjuksköterskeledda upplägget. Det framkom att sjuksköterskorna då kände 

misstro från läkarna och att de har fått arbeta hårt för att vinna deras förtroende. Några av 

sjuksköterskorna nämnde också att enstaka patienter kan vara skeptiska till att få komma till 

en sjuksköterska för uppföljning och att dessa ibland vill ha bekräftat av läkare att det som 

sjuksköterskan påstår är korrekt. Misstro från patienterna nämndes dock som undantagsfall. 

Stöd och riktlinjer för arbetet med HSM 

De flesta av sjuksköterskorna uppgav att innan de påbörjade arbetet med HSM var de på 

studiebesök och inhämtade inspiration, kunskap och material från andra redan etablerade 

HSM. Flera av sjuksköterskorna berättade också att de i sitt arbete utgår från en 

landstingsövergripande standardvårdplan som tydligt beskriver vad besöken vid HSM ska 

innehålla. Vidare berättade flera av sjuksköterskorna att det en gång per termin anordnas 

nätverksträffar då både sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och andra som är involverade i 

hjärtsviktsvård träffas för avstämning och uppdatering. Detta beskrevs som positivt och 

tycktes vara uppskattat av sjuksköterskorna. Flera av sjuksköterskorna uppgav också att de 

har ett gott samarbete med sjuksköterskor som arbetar på olika hjärtsjukvårdsenheter i 
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slutenvården. Samarbetet beskrevs som att sjuksköterskan på HSM kan ringa till 

sjuksköterskan i slutenvården för konsultation och rådgivning, samt att avstämning sker när 

en patient skrivs ut från sjukhuset och sedan ska följas upp vid HSM. 

Flera av sjuksköterskorna uttryckte att det känns tryggt för dem att ha en läkare på 

vårdcentralen som är specifikt ansvarig för HSM och särskilt handledarfunktionen tycktes 

uppskattas. Några av sjuksköterskorna uppgav att de fått stor del av sina kliniska och 

medicinska kunskaper om hjärtsvikt genom handledningstillfällena. Vidare uppgav 

sjuksköterskorna att samarbetet med patientansvariga läkare generellt sett fungerar bra och att 

de ofta kan konsultera dem när behov uppstår. 

Några av sjuksköterskorna förklarade att de samarbetar med andra specialistsjuksköterskor på 

vårdcentraler kring de patienter som lider av andra kroniska sjukdomar, och som exempel 

uppgavs diabetes, KOL och njursvikt. Det uppgavs att samarbetet syftar till att underlätta både 

för sjuksköterskorna och patienterna, dels genom att minska antalet besök och för att undvika 

dubbelarbete. Denna typ av samarbete beskrevs som resurssparande, i och med att 

specialistsjuksköterskorna kunde ta del av varandras information och be varandra om hjälp 

med sjukdomsspecifika kontroller och blodprover. 

” (…) vi ser att många av dem har ju flera diagnoser (…)I och med att de ska träffa mig en gång om 

året, och så diabetessköterskan och KOL-sköterskan en gång om året. Har patienten då även njursvikt 

så blir det till en fjärde person. Så vi försöker ordna att de bara ska behöva komma på ett läkarbesök 

och ett sköterskebesök. Om de inte har ett större medicinskt behov, såklart. Men vi jobbar med det här 

just nu. Och det är för att underlätta för de här kronikerna. Tanken är att kunna ta det mesta på ett 

och samma besök. Så vi försöker att se till patienternas bästa.” – Informant 7. 

Utvärdering och feedback 

De flesta av sjuksköterskorna uppgav sig vara omedvetna om hur många hjärtsviktspatienter 

som är listade på vårdcentralen och visste heller inte hur stort antal som är inskrivna på HSM. 

Det gavs uttryck för att sjuksköterskorna har eftersökt statistik för detta men att de inte har 

lyckats finna någon sådan. Vidare uttrycktes en avsaknad av statistik över om HSM har lett 

till någon förbättring sett till antalet hjärtsviktsrelaterade slutenvårdstillfällen. 

Sjuksköterskorna tycktes eniga om att de inte får någon konkret feedback från organisatorisk 

nivå på deras arbete med HSM. En enkätundersökning nämndes som syftade till att undersöka 

hur patienterna upplevde sjuksköterskans tillgänglighet och en annan som syftade till att 
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undersöka patientens egen beskrivning av behandling och symtom, men dessa tycktes inte 

sjuksköterskorna få ut något användbart av.  

Sjuksköterskorna var medvetna om att de förväntas registrera data för samtliga 

hjärtsviktspatienter i det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt, men detta tycktes ske 

sporadiskt eller inte alls. Att kvalitetsregistrering påtalades under intervjuerna tycktes väcka 

upprörda känslor hos sjuksköterskorna. Det var tydligt att kvalitetsregistrering upplevdes ta 

orimligt mycket tid i anspråk samt att det ansågs vara komplicerat och omständligt. Flera av 

sjuksköterskorna uttryckte att det är omöjligt att hinna kvalitetsregistrera under den tid som är 

avsatt för arbete med HSM. Frustration uttrycktes också över att den uteblivna 

kvalitetsregistreringen leder till missvisande negativ statistik. 

”Egentligen ska vi ju hinna dokumentera i RiksSvikt på den här timmen, men det hinner man absolut 

inte. RiksSvikt får man ta senare, det hinns inte med. Det läggs på hög. Det tar jättelång tid med 

RiksSvikt.” – Informant 5. 

Avslutningsvis uppgav sjuksköterskorna att den mest konkreta feedbacken erhåller de från 

patienterna. Det framkom att patienterna ofta uttrycker sin tacksamhet och glädje över att få 

följas upp via HSM och att sjuksköterskorna överlag får mycket uppskattning från dem. 

Vidare uppgav sjuksköterskorna på olika sätt att de tycker att hjärtsviktspatienter är en rolig 

grupp att arbeta med. 

”Och från patienterna får jag mycket uppskattning. (…) Ja, de uttrycker ofta att de är glada över att 

få komma hit. Jag tror att det framförallt handlar om tiden, att jag har mer tid för dem. De säger att 

det går så lätt att prata med mig.” – Informant 6. 
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DISKUSSION 

Samtliga av de sju hjärtsviktssjuksköterskorna som intervjuades var eniga om att 

sjukdomsinsikten är låg bland patienterna och att behovet av information och utbildning är 

stort. Överlag beskrevs arbetet med HSM som välfungerande. Flera av sjuksköterskorna 

uttryckte dock en önskan om tätare samarbete med fysioterapeut och påpekade att samarbetet 

kring patienterna mellan primärvård och slutenvård kan förbättras. Sjuksköterskorna uppgav 

att HSM är av stor betydelse för individer som lider av kronisk hjärtsvikt på så vis att det 

främjar behandlingsföljsamhet, minskar risk för akut försämring samt ger ökad trygghet och 

förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Resultatdiskussion 

Hjärtsviktssjuksköterskornas arbete i primärvården 

Den kliniska verkligheten tycktes stämma väl överens med den vetenskapliga beskrivningen 

(McDonagh et al., 2011) på så vis att sjuksköterskorna uppgav sig inneha en ledande roll i 

upplägget för HSM. Detta bland annat i och med deras ansvar för läkemedelstitrering och 

patientutbildning samt deras samordnande funktion med syfte att göra vård- och 

omsorgsinsatser mer tillgängliga för patienterna. Mårtensson & Hensing (2012) konstaterar att 

vårdgivare är ansvariga att ge patienten förutsättningar att förstå och tillgodogöra sig 

information och hälsofrämjande råd, vilket de intervjuade sjuksköterskorna gjorde bland annat 

genom att komplettera skriftlig information med muntlig förklaring. Sjuksköterskorna uppgav 

även att de bokar in telefonuppföljning kort efter besöken så att patienterna ges möjlighet att 

ställa frågor. Vetenskapligt stöd för liknande typer av sjuksköterskeledda interventioner, med 

syfte att främja patienters förmåga att tillgodogöra sig råd och information, har påvisats av 

Boyde och medarbetare (2011). Flera interventionsstudier som granskats i deras systematiska 

litteraturöversikt har påvisat positiva resultat gällande patienternas sjukdomskännedom och 

förståelse av egenvårdsråd (Boyde et al., 2011). 

 

Sjuksköterskorna påpekade att bristande rutiner gällande diagnostisering och remittering till 

HSM gör att samtliga hjärtsviktspatienter inte får lika möjlighet till de vårdinsatser som finns 

att erbjuda. Det kan antas att sjuksköterskan står relativt maktlös i denna problematik i och 

med att ansvaret gällande diagnostisering och remittering ligger hos berörda läkare. Vidare 

bör det kunna antas, då det tydligt framgår i både europeiska och svenska nationella riktlinjer 

att misstänkt hjärtsvikt ska verifieras med ultraljud (Ponikowski et al., 2016; Socialstyrelsen, 
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2015a), att korrekt diagnostisering kommer att ske i större utsträckning framöver. Dock 

förutsätts för diagnostisering att det först väcks misstanke om hjärtsvikt utifrån kliniska fynd 

och uppvisade eller påtalade symtom. För detta kan hjärtsviktssjuksköterskor tänkas ha en 

betydelsefull funktion, i och med att de är uppmärksamma på sjukdomstecken och dagligen 

möter många patienter på vårdcentralen i övriga ärenden.  

 

Några av sjuksköterskorna beskrev ett diagnosöverskridande samarbete med diabetes- och 

astma/KOL-sjuksköterska och att detta underlättade för både dem själva och för patienterna. 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde utföra gemensamma kontroller och blodprover, samt 

att de kunde be varandra om hjälp med diagnosspecifika sådana vid behov. Några av 

sjuksköterskorna uppgav också att de ansvarade för hjärtsviktsmottagning i kombination med 

hypertonimottagning. Detta bör kunna anses som resurseffektiva lösningar i och med att 

hypertoni-, hjärtsvikt-, diabetes- och KOL-diagnoser ofta samexisterar (Ponikowski et al., 

2016; Zarrinkoub et al., 2013).  

 

Övergripande struktur för vård av kroniska sjukdomstillstånd beskrivs av Coleman och 

medarbetare (2009) med en omvårdnadsmodell för kroniska sjukdomar, The Chronic Care 

Model [CCM]. Denna beskrivs innefatta fyra huvudstrukturer: vårdpersonal med 

sjukdomsspecifik specialistkunskap, sjukdomsspecifik patientutbildning, teambaserat 

vårdarbete, samt effektiviserat nyttjande av journaldata. Coleman och medarbetare (2009) 

påvisar att applicerande av CCM resulterar i förbättrad vårdkvalitet för flera kroniska 

diagnoser, bland andra nämns hjärtsvikt och diabetes. I och med att CCM tycks likna 

upplägget som beskrivits för HSM, samt lämpar sig för flera kroniska diagnoser, bör denna 

omvårdnadsmodell kunna vara användbar vid utformande av riktlinjer för 

diagnosöverskridande samarbete i primärvården. 

 

Det framkom av intervjuerna att flera av sjuksköterskorna använder sig av samtalsmetoden 

Teach-back i patientutbildningen. Vetenskapligt stöd för användning av Teach-back som 

hälsofrämjande utbildning för kroniskt sjuka individer har påvisats i en nyligen publicerad 

systematisk litteraturöversikt (Dinh et al., 2016). Resultatet visar där i att Teach-back ger 

positiva effekter sett till ökad sjukdomskännedom, ökad följsamhet till behandling och 

egenvård, samt reducering av sjukdomsspecifika slutenvårdstillfällen. Även Debra och 

medarbetare (2015) påvisar i en interventionsstudie att Teach-back som utbildningsmetod för 

hjärtsviktspatienter vid utskrivning från sjukhus ger ökad självkännedom om diagnosen, samt 
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reducerar antalet återinläggningar (Debra et al., 2015). Detta resultat bör kunna anses som 

applicerbart även i primärvården, i och med att den huvudsakliga informationen gällande 

diagnos och behandling rimligen bör vara densamma oavsett om patienten erhåller denna på 

sjukhus eller på en vårdcentral. 

 

Alkohol- och tobaksrådgivning nämndes av sjuksköterskorna som en självklar del av 

egenvårdsrådgivningen, vilket stämmer väl överens med det vetenskapliga underlaget 

(Lainscak et al., 2011). Detta bör sjuksköterskan kunna tänkas ansvara självständigt för, samt 

avgöra om patienten är i behov av särskilt professionellt stöd. En litteraturöversikt av 

Harkness och medarbetare (2015) visar att individer som lider av kronisk hjärtsvikt generellt 

sett är positivt inställda till beteendeförändringar förutsatt att de förstår att dessa syftar till att 

förbättra deras hälsotillstånd. Särskilt god effekt tycks metoder som liknar motiverande samtal 

ha, på så vis att vårdgivaren ger patienten möjlighet att på egen hand inse vilka förbättringar 

som finns att vinna av specifika beteendeförändringar (Harkness et al., 2015). Flera av 

sjuksköterskorna uppgav att de anpassar alkohol- och tobaksrådgivning utifrån patientens 

situation och att de ägnade detta mer samtalstid vid behov. Utifrån detta kan sjuksköterskan 

på HSM tänkas ha ett stort ansvar gällande att få fram sanningsenlig information från 

patienten om alkohol- och tobaksvanor. 

 

Förutsättningar för att kunna bedriva HSM i primärvården 

Av intervjuerna framgick att samtliga av sjuksköterskorna hade genomgått vidareutbildning i 

hjärtsviktsvård och att detta ansågs vara en förutsättning för HSM, vilket överensstämmer 

med den vetenskapliga beskrivningen av specialiserade hjärtsviktsmottagningar (McDonagh 

et al., 2011). Uppföljning vid multidisciplinär HSM är som konstaterat en rekommenderad 

åtgärd av hög evidensgrad enligt Socialstyrelsen (2015a), men beskrivning av upplägg för 

detta tycks saknas i de svenska riktlinjerna. Ingen av sjuksköterskorna refererade heller till 

Socialstyrelsens riktlinjer, utan berättade att kunskap om vad en HSM ska innefatta hade 

inhämtats från uppdragsutbildning och studiebesök. Även de sjuksköterskor som hade startat 

HSM på eget initiativ, och som på egen hand utformat en verksamhetsbeskrivning, refererade 

till vidareutbildning och studiebesök när de beskrev upplägg och syfte för HSM. Det framkom 

dock att länsövergripande direktiv erhölls genom nätverksträffar, och det uppgavs att olika 

professioner från både primär- och slutenvård deltog i dessa. Detta bör kunna liknas vid det 
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processbaserade vårdprogram som rekommenderas i den vetenskapliga 

uppläggsbeskrivningen från Europeiska kardiologförbundet (McDonagh et al., 2011). 

 

Att svenska nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2015a) saknar beskrivning av upplägg för 

multidisciplinära HSM bör kunna anses som bristfälligt, särskilt i och med att de senaste 

riktlinjerna har publicerats efter det att Europeiska kardiologföreningen publicerat en 

verksamhetsbeskrivning (McDonagh et al., 2011). Ordet ”multidisciplinär” kan tänkas bli en 

tolkningsfråga om det inte tydligt framgår vilka professioner som bör ingå. Agvall och 

medarbetare (2013) påvisar goda resultat för implementering av multidisciplinära HSM i 

svensk primärvårdskontext men inkluderar dock enbart läkare och sjuksköterska som 

samarbetande professioner. De påvisade resultaten gäller främst besparande av 

sjukvårdsresurser, och då tack vare optimerad medicinsk behandling som ger reducering av 

akut sjukdomsförsämring. Studien redogör däremot inte för övriga tänkbara professioner och 

inte heller för patienternas tillgång till anpassad fysisk aktivitet (Agvall et al., 2013). 

 

De sjuksköterskor som inte hade en fysioterapeut kopplad till HSM uppgav att de på egen 

hand bistod patienterna med råd om lämplig fysisk aktivitet. Detta bör kunna anses som 

otillräckligt i och med att de goda forskningsresultat som finns att tillgå gällande träning i 

hjärtrehabiliterande syfte till stor del baseras på särskilt anpassad organiserad styrke- och 

konditionsträning (Taylor et al., 2014; Kitzman et al., 2013; Pihl et al., 2011; Cider et al., 

2003). Enkla råd om fysisk aktivitet bör inte kunna likställas med fysioterapeutisk behandling, 

främst i och med att fysioterapi utgör en komplex behandlingsform som utgör ett eget 

vetenskapligt område (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Det står dessutom tydligt i 

Socialstyrelsens riktlinjer (2015b) att den träning som bör erbjudas hjärtsviktspatienter ska 

vara utformad av fysioterapeut. Det vore därmed orimligt att kräva av sjuksköterskor på HSM 

att ensamma ansvara för träning som tilläggsbehandling vid hjärtsvikt, i och med att 

fysioterapi inte ingår i sjuksköterskans yrkeskompetens. Således bör fysioterapeut inneha en 

självklar roll vid en multidisciplinär HSM, precis som det står i Europeiska 

kardiologförbundets beskrivning (McDonagh et al., 2011).  

 

Sjuksköterskorna som hade möjlighet att erbjuda sina patienter anpassad gruppträning lyfte en 

viktig aspekt som inte framgår varken i de fysioterapeutiska riktlinjerna (Borland et al., 2015) 

eller i Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer (2015a), nämligen att fysioterapi kan ses som ett 
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hjälpmedel för patienterna att erbjuda initialt, så att de får förutsättningar och mod till att 

sedan träna på egen hand. Därefter kan sjuksköterskan tänkas ha en mer given roll gällande 

fysisk aktivitet, i att stötta och motivera patienterna till att fortsätta träna, samt i att uppmuntra 

dem till vardaglig fysisk aktivitet. De sjuksköterskor som intervjuades berättade att många av 

patienterna är rädda för att anstränga sig och att de därför ogärna vill göra det. 

Sjuksköterskorna såg det som en viktig uppgift att lära patienterna att fysisk aktivitet inte är 

farligt och att det tvärtom är bra för hjärtat. Detta visar att sjuksköterskorna är medvetna om 

vad aktuell forskning visar, nämligen hur hälsolitteracitet står i direkt samband med 

patienternas förmåga till följsamhet (Cajita et al., 2016; Spaling et al., 2015). 

 

Sjuksköterskorna uppgav att kostråd som ges specifikt för individer som lider av hjärtsvikt 

främst handlar om restriktioner kring vätske- och saltintag, samt att dietist enbart var 

inkopplad i särskilda fall. Vetenskapligt stöd för restriktioner kring salt- och vätskeintag finns 

att tillgå, men forskningsresultaten tycks inte vara samstämmiga (Abshire et al., 2015; Butler 

et al., 2015; Colin-Ramirez et al., 2014; Philipsson et al., 2010). I det vetenskapliga 

underlaget framgår att nutritionsbehandling vid hjärtsvikt bör innefatta fler aspekter än enbart 

vätske- och saltintag (Abshire et al., 2015). Sjuksköterskorna gav uttryck för en medvetenhet 

om att det många gånger är komplicerat att ge balanserade kostråd till hjärtsviktssjuka 

individer i och med hög ålder och samsjuklighet. Dietist tycktes dock finnas att tillgå endast i 

begränsad utsträckning, vilket bör vara förklaringen till att kontakt med dietist inte initierades 

för samtliga patienter.  

 

Precis som att fysioterapi utgör ett specifikt vetenskapligt område (Broberg & Tyni-Lenné, 

2009) så gäller detta även för nutrition, som legitimerade dietister har särskild kunskap och 

kompetens inom (Dietisternas Riksförbund [DRF], 2009). Såväl sjuksköterskor som läkare 

förväntas ha ett omvårdnadsperspektiv på nutrition, men för att patienter ska erhållas adekvat 

nutritionsbehandling krävs dietistens specifika kompetens. Detta beträffande bland annat 

näringslära, energibehov, livsmedelskvalitet och måltidsplanering, samt kunskap om de 

psykosociala processer som har inverkan på aptit och matbeteende (DRF, 2009). I och med att 

nutritionsbehandling är en viktig komponent att se till för hjärtsviktssjuka individer (Abshire 

et al., 2015) bör således dietist utgöra en självklar del av en multidisciplinär HSM. För att 

effektivisera resursnyttjandet skulle en tänkbar lösning kunna vara att nutritionsbehandlingen 

initieras av dietist i samråd med ansvarig sjuksköterska. Därefter kan det tänkas rimligt att 

sjuksköterskan ansvarar för att stötta och motivera patienten till att följa de kostråd som 
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angivits, samt ansvarar för uppdatering av dessa utifrån patientens individuella behov. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det föreligger brister i samarbetet mellan slutenvård och 

primärvård, främst då patienterna hanteras mellan olika vårdenheter. Flera av 

sjuksköterskorna berättade att många slutenvårdsenheter inte känner till att HSM existerar i 

primärvården. Av Europeiska kardiologförbundets beskrivning av upplägget för 

multidisciplinära HSM i primärvård framgår att dessa ska vara sammanlänkade med 

slutenvårdsenheter och ingå i ett processbaserat arbete för ett mer samordnat vårdsystem (Mc 

Donagh et al., 2011). Flera av sjuksköterskorna beskrev ett liknande länsövergripande 

upplägg och menade att detta var välfungerande, men då enbart sett till samarbetet med 

specifika hjärtsjukvårdsenheter.  

 

Problem gällande rutiner och samarbete mellan slutenvård och primärvård uppgavs uppstå 

främst då patienter vårdas inneliggande inom andra medicinska slutenvårdsenheter än de som 

bedriver specifik hjärtsjukvård. Sjuksköterskorna uppgav att de då sällan blir informerade om 

att patienterna skrivs ut från sjukhuset till hemmet, och menade att det därmed föreligger en 

risk att viktig information om patientens hälsotillstånd faller bort. Denna aspekt av rutiner och 

samarbete kan tyckas viktig att lyfta på region- och landstingsledande nivå vid utformande av 

processbaserade vårdprogram för hjärtsvikt. Detta främst av anledningen att samsjuklighet är 

vanlig bland hjärtsviktssjuka individer (McMurray et al., 2012; Zarrinkoub et al., 2013), och 

att dessa därmed kan tänkas befinna sig inom olika slutenvårdsenheter. 

 

Flera av sjuksköterskorna uppgav att de känt av misstro och ett otillräckligt stöd från läkare 

vid uppstart av HSM. Detta bör anses som oacceptabelt av flera anledningar, men främst i och 

med att hjärtsviktssjuksköterskan är beroende av ett tätt samarbete med berörda läkare för att 

kunna erbjuda patienterna säker vård. Svenska nationella riktlinjer rekommenderar att HSM 

leds av särskilt utbildade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2015a) och därmed bör läkare i 

primärvården kunna förväntas bistå sjuksköterskorna med både stöd och medicinsk 

rådgivning. De resurssparande och hälsofrämjande vinster som finns att hämta genom 

sjuksköterskeledda HSM (Gonseth et al., 2004; McAlister et al., 2004; Takeda et al., 2012) 

bör kunna vara av betydelse för berörda läkare. Detta dels i och med att läkare bör måna om 

sina patienters välmående, men också i och med att de kan tänkas bli avlastade i sitt arbete. 

 

Handledning av särskilt hjärtsviktsansvariga läkare beskrev sjuksköterskorna som en mycket 
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viktig och värdefull funktion. I och med att hjärtsvikt utgör ett så komplext sjukdomstillstånd 

(Kemp & Conte, 2012; McMurray et al., 2012) bör det kunna anses nödvändigt att 

sjuksköterskor som förväntas inneha en ledande roll i HSM tillhandahåller medicinsk 

vägledning i någon form. Det bör dessutom kunna antas lämpligt att någon läkare ansvarar för 

sjuksköterskans medicinska delegering, i och med att en sådan krävs för titrering av 

basbehandling och reglering av vätskedrivande terapi.  

 

Det framgick tydligt att sjuksköterskorna upplever en avsaknad av strukturell feedback för det 

arbete de bedriver på HSM. Samtliga av sjuksköterskorna uttryckte en övertygelse om att 

HSM gör stor nytta, både för patienternas hälsorelaterade situation och för att det ger minskad 

belastning för slutenvården, men de uttryckte också en önskan om att få se detta svart på vitt i 

form av statistik. Det paradoxala i detta var att sjuksköterskorna samtidigt tycktes eniga om 

att tiden inte räcker till för att registrera patientdata i det nationella kvalitetsregistret 

RiksSvikt. Sjuksköterskorna var medvetna om att utebliven kvalitetsregistrering ger 

missvisande statistik, vilket de tycktes uppleva som frustrerande. Denna problematik kan 

tyckas högst angelägen att lyfta både på region- och landstingsledande nivå och för enskilda 

verksamhetschefer i primärvården.  

 

Hjärtsviktsmottagningens betydelse för patienternas hälsorelaterade livssituation 

Sjuksköterskorna konstaterade att hjärtsviktspatienter har låg kännedom om sin diagnos, 

bristande kunskap om vad sjukdomstillståndet innebär, samt liten insikt i den medicinska 

behandlingen. Detta stämmer väl överens med det vetenskapliga underlaget (Selan et al., 

2016; Spaling et al., 2015). Sjuksköterskorna nämnde att en förklaring till patienternas 

bristande kännedom om sin hjärtsviktsdiagnos kan vara att läkare ofta använder sig av 

svårbegriplig medicinsk terminologi när de informerar patienterna, och denna hypotes 

bekräftas i den systematiska litteraturöversikten av Spaling och medarbetare (2015). Vidare 

berättade sjuksköterskorna att de upplever patienterna som oinformerade då de skrivs ut efter 

att ha vårdats inneliggande på sjukhus. Denna problematik bekräftas i den svenska 

observationsstudien av Selan och medarbetare (2016), gällande äldre hjärtsviktspatienter. 

Problematiken beskrivs även som mer generellt förekommande i en amerikansk 

observationsstudie, som visar att omkring 60 procent av en heterogen patientgrupp som 

vårdats på sjukhus inte kan återge varken vilken diagnos som ställts eller vad som är syftet 

med den insatta medicinska behandlingen (Makaryus & Friedman, 2005). 
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Sjuksköterskorna uppgav att hjärtsviktspatienter som inte följs upp vid en HSM ofta är 

medicinskt underbehandlade, vilket även Dahlström och medarbetare (2009) konstaterar i den 

svenska observationsstudien. Vidare berättade sjuksköterskorna att diagnostisering av 

hjärtsvikt sker i bristfällig utsträckning och att samtliga sjukdomsdrabbade individer därmed 

inte erbjöds lika förutsättningar till god vård. Sjuksköterskorna var dock observanta på detta 

och uppgav att de ibland på egen hand upptäcker odiagnostiserade fall av hjärtsvikt. Detta kan 

tänkas vara en bidragande faktor till varför 85 procent av hjärtsviktsdiagnoserna verifieras 

med ultraljud vid HSM, jämfört med drygt 30 procent av hjärtsviktsdiagnoserna som ställs i 

hela primärvården (RiksSvikt, 2015; Dahlström et al., 2009). Det bör dock påpekas för detta 

antagande att tidsskillnaden mellan dessa datainsamlingar kan tänkas påverka den statistiska 

skillnaden. 

 

Sjuksköterskorna tycktes eniga om att kronisk hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som har stor 

negativ inverkan på de drabbade individernas allmändagliga livsföring och hälsorelaterade 

livskvalitet, vilket bekräftas i Franzéns avhandling (2007) samt i årsrapporten från RiksSvikt 

(2015). Vidare kunde sjuksköterskorna se på hjärtsviktspatienternas hälsorelaterade situation 

ur ett helhetsperspektiv, på så vis att de uttryckte att behandling, stöd och vårdinsatser står i 

direkt samband med patienternas fysiska och psykiska välmående. Sjuksköterskorna var 

övertygade om att hjärtsviktspatienter har chans att må förhållandevis bra och leva ett relativt 

obehindrat självständigt liv om de erhåller god vård och rätta förutsättningar. Detta synsätt 

överensstämmer väl med den vetenskapliga definitionen av holistisk vård, som enligt 

Ziebarths (2016) sammanställning utgörs av bland annat hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande arbete, samordnade vårdinsatser, främjande av autonomi samt socialt 

stöd. Det sociala stödet tillgodosåg sjuksköterskorna främst genom att de gärna involverade 

anhöriga i patientens sjukdomsspecifika behandling, samt att de var måna om patienternas 

hemsituation. 

 

Sjuksköterskorna var övertygade om att genom uppföljning vid HSM förbättrades 

patienternas chanser avsevärt att erhålla optimal medicinsk behandling, precis som det 

vetenskapliga underlaget konstaterar. Detta sett både till att sjuksköterskorna effektivt titrerar 

upp basbehandlingen till rekommenderade doser samt att de arbetar aktivt med att främja 

patienternas följsamhet till den medicinska behandlingen. Sjuksköterskorna var även 

medvetna om vilka vinster detta ger, sett till reducering av sjukdomsförsämring och därmed 
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ett minskat behov av slutenvård, vilket även det är överensstämmande med det vetenskapliga 

underlaget (Agvall et al, 2014; Gonseth et al., 2004; McAllister et al., 2004; McDonagh et al., 

2011; Takeda et al., 2014). 

 

Utöver optimerad behandling och reducering av sjukdomsförsämring uppgav 

sjuksköterskorna att uppföljning vid HSM även ger patienterna förbättrad livskvalitet. Detta 

mycket tack vare sjuksköterskans samordnande funktion som uppgavs underlätta patientens 

livssituation i ett större perspektiv än enbart det sjukdomsspecifika. Enligt 

kardiologförbundets verksamhetsbeskrivning (McDonagh et al., 2011) bör det övergripande 

syftet med en multidisciplinär HSM vara just att främja livskvalitet för individer som lider av 

kronisk hjärtsvikt. Det framkom dock inte att sjuksköterskorna utförde någon objektiv 

mätning av patienternas livskvalitet, utan de tycktes snarare utgå från värden och indikatorer 

som de själva ansåg var relevanta. Vidare nämndes inte någonting om insatser vid psykisk 

ohälsa i form av samtalskontakt med kurator eller psykolog, men detta efterfrågades heller 

inte specifikt i intervjuerna. 

 

Sjuksköterskorna vävde in flera aspekter i att främja livskvalitet, bland annat nämndes att ge 

patienterna ökad trygghet i vardagen och att ge dem verktyg att känna att de har makt över sin 

hälsorelaterade situation. Det var tydligt att sjuksköterskorna såg hur effektiv symtomlindring 

och samordnade vårdinsatser står i direkt relation till ett självständigt och relativt aktivt liv för 

patienterna, och att detta har stor inverkan på deras upplevda livskvalitet. I och med att 

hjärtsviktspatienter främst utgörs av äldre individer kan detta resonemang med fördel 

jämföras med före detta Folkhälsoinstitutets rapport (2007) om att främja ett hälsosamt 

åldrande. Där i beskrivs att möjligheterna bör optimeras till såväl fysisk, social och psykisk 

hälsa, i syfte att främja äldre individers chans till ett självständigt liv och aktiv del i samhället. 

 

Vidare framgår av Franzéns avhandling (2007) att lindring av symtom bör leda till främjad 

livskvalitet, i och med att den självskattade livskvaliteten bland hjärtsviktsdrabbade individer 

tycks stå i direkt samband med graden av sjukdomsrelaterad funktionsnedsättning. Det vore 

orimligt att anta att sjuksköterskorna skulle ha möjlighet att på egen hand påverka 

patienternas funktionsklass till det bättre, men däremot kan det tyckas rimligt att 

sjuksköterskorna i viss utsträckning har möjlighet att förhindra sjukdomsprogression. I och 

med detta borde försämring av såväl de funktionsnedsättande symtomen som den upplevda 

livskvaliteten kunna förhindras av att patienterna följs upp vid HSM. Det kan dock tyckas 
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önskvärt att patienternas självupplevda livskvalitet mäts med hjälp av någon validitetsprövad 

metod som är avsedd för just detta, förslagsvis vid varje återbesök. 

 

 

Ekman och medarbetare (2012) redogör i en litteraturöversikt för betydelsen av 

personcentrerad vård [PCC] för den äldre befolkningen. I denna förklaras att 

sjukdomscentrerad vård huvudsakligen utgår från tekniska undersökningar och 

behandlingseffektivitet, medan PCC istället utgår från den sjukdomsdrabbade individens 

specifika behov, med hänseende till patientens autonomi samt till dennes emotionella- och 

psykosociala situation. Detta synsätt har stora likheter med den vård som sjuksköterskorna 

beskrev att de patienter som följs upp vid HSM erhåller, i och med att sjuksköterskorna 

uppgav att de lär känna patienterna och att de försöker tillgodose fler än de 

hjärtsviktsspecifika behoven. Vidare menade sjuksköterskorna att den personliga relation som 

byggs upp över tid gynnar patienten på flera sätt, bland annat i och med att patienterna känner 

förtroende för sjuksköterskan och att de därmed tar till sig den utbildning och information 

som ges.  

 

Ekman och medarbetare (2012) beskriver PCC även som ett ömsesidigt och dynamiskt 

samarbete mellan vårdgivare och vårdtagare, där patientens autonomi främjas i och med att 

denne ges praktiska möjligheter till egenvård samt erhåller övning och repetition genom 

kontinuerlig uppföljning. De intervjuade sjuksköterskorna berättade i sin tur att de var noga 

med att se till patientens övergripande livssituation för att kunna ge dem bästa möjliga 

vårdförutsättningar. Vidare framkom att patienterna i och med den personliga relation som 

byggs upp vågar ställa frågor till sjuksköterskan samt att patienterna blir mer benägna att 

delge sjuksköterskan den information som efterfrågas. Det bör således kunna antas att 

patienterna får ut mesta möjliga av den vård som erbjuds, samt att behandling och rådgivning 

blir mer effektiv, av ett personcentrerat förhållningssätt. 

 

Sjuksköterskorna var eniga om att de trots missvisande statistik ändå erhåller en mer subjektiv 

form av positiv feedback, i form av uppskattning och tacksamhet från patienterna. Detta 

bekräftas i en amerikansk intervjustudie (Lloyd-Williams et al., 2005) där patienter som följs 

upp via HSM uttrycker att de uppskattar att få komma till en sjuksköterska som känner dem 

väl, samt att de uppskattar att sjuksköterskan lyssnar till vad de har att säga och att 

sjuksköterskan bryr sig om dem (Lloyd-Williams et al., 2005). Vidare beskriver Jeon och 
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medarbetare (2010) i den brittiska litteraturöversikten att individer som lider av kronisk 

hjärtsvikt uppskattar kontinuiteten i att följas upp av samma vårdgivare, samt att de uppskattar 

vårdgivare som visar personlig omtanke och som fungerar som ett övergripande 

navigeringsstöd i vårdkedjan (Jeon et al., 2010). Dessa komponenter tycks stämma väl 

överens med den värdefilosofi som de intervjuade sjuksköterskorna vid HSM gav uttryck för. 

 

Metoddiskussion 

Till denna intervjustudie rekryterades sjuksköterskor från ett och samma landsting. Endast en 

av sjuksköterskorna rekryterades från ett annat landsting. Som nämnts i metodbeskrivningen 

gjordes detta bekvämlighetsurval för att säkerställa att samtliga informanter var verksamma 

vid etablerade hjärtsviktsmottagningar och därmed kunde bistå med den information som 

eftersöktes. Den sjuksköterska som rekryterades från ett annat landsting tillfrågades i och med 

att det framkom under rekryteringsprocessen att denne hade varit verksam som 

hjärtsviktssjuksköterska i många år och fanns att tillgå inom rimligt avstånd för en fysisk 

intervju.  

Att majoriteten av intervjudeltagarna var verksamma i samma landsting kan ses som en 

metodologisk svaghet, gällande resultatets överförbarhet och giltighet, sett till den 

vetenskapliga innebördsdefinitionen av dessa begrepp (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2012). Svagheten ligger i att den information som inhämtades kan tänkas sakna 

variationer, som möjligen hade kunnat påvisas om fler regioner och landsting hade funnits 

representerade i urvalsgruppen. Dock bör detta främst gälla den övergripande beskrivningen 

av struktur och upplägg för verksamheten, i och med att vårdcentralerna i samma landsting 

står under samma uppdragsgivare. Däremot bör sjuksköterskornas individuella och personliga 

erfarenheter av sitt självständiga yrkesutförande rimligen inte vara beroende av vilket 

landsting de är verksamma i.  

Vidare var sjuksköterskorna verksamma vid olika vårdcentraler som var belägna i olika 

tätorter av varierande storlek. Intervjudeltagarna hade dessutom varit verksamma som 

hjärtsviktssjuksköterskor under olika lång tid och hade varierande erfarenheter med sig från 

sitt tidigare yrkesliv. Dessa personliga olikheter gav variationer som bör kunna anses styrka 

såväl överförbarheten som giltigheten för den information som insamlats, utifrån Graneheim 

& Lundmans beskrivning (2004). 
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Antalet sjuksköterskor som intervjuades bör kunna anses som tillräckligt, sett till den 

kvalitativa studiedesignen som ofta kräver mindre urvalsgrupper (Polit & Beck, 2012). Det 

mindre antalet informanter möjliggjorde längre intervjuer, vilket gav varje deltagare chans att 

bidra med mycket information, som i sin tur resulterade i ett mångfacetterat råmaterial. I och 

med studiens breda syfte kan det dock tyckas svårt att fastslå huruvida mättnad uppnåddes 

eller inte, men de sjuksköterskor som intervjuades delade generöst med sig av sina 

erfarenheter och tankar om det som efterfrågades i studiens syfte. Utifrån beskrivningen av 

Polit & Beck (2012) kan mättnad tyckas ha uppnåtts, på så vis att många likheter kunde 

urskiljas i råmaterialet redan innan analysen genomfördes.  

Endast en av intervjuerna genomfördes per telefon, och resterande intervjuer genomfördes i 

form av fysiska möten på sjuksköterskornas respektive arbetsplats, och gott om tid hade 

avsatts. Enligt Polit & Beck (2012) bör kvalitativ datainsamling ske i en lugn miljö utan 

distraktionsmoment, och således bör den valda intervjustrategin kunna anses som optimal. 

Den enda intervjun som genomfördes per telefon ägde rum på avsatt tid utifrån deltagarens 

eget önskemål, och även den sjuksköterskan befann sig då på sin arbetsplats. Telefonsamtalet 

fortskred utan avbrott eller tekniska svårigheter och innehåll således inte heller några 

distraktionsmoment. Vidare rekommenderar Polit & Beck (2012) att intervjuer bör spelas in 

och transkriberas ordagrant, i och med att detta minimerar risk för bias som beror på 

intervjuarens minnesanteckningar. Denna rekommenderade metod efterföljdes och 

datainsamlingen bör således kunna anses som tillförlitlig.  

Den semistrukturerade intervjuguide som utformades hade som syfte att säkerställa att 

insamlad data innefattade den information som efterfrågades, utan att frågorna i sig skulle 

kunna påverka intervjudeltagarnas svar. I enlighet med beskrivningen av Polit & Beck (2012) 

innehöll den semistrukturerade intervjuguiden öppna frågor för att möjliggöra omfattande och 

detaljerad information från deltagarna. Vidare användes de tillhörande stödorden främst som 

styrmedel för att samtalen inte skulle hamna för långt bort från studiens syfte. De öppna och 

icke-ledande frågorna bör kunna anses styrka giltigheten för insamlad data, i och med att 

informanterna inte har påverkats i sina svar (Polit & Beck, 2012). 

Resultatets tillförlitlighet bör kunna anses som stark, i och med att innehållsanalysen har 

genomförts utifrån en systematiskt vetenskapligt beprövad metod (Graneheim & Lundman, 

2004). Dessutom, i och med den ordagranna transkriberingen, det manifesta kondenserandet 

av meningsbärande enheter och studiens deskriptiva ansats, bör likvärdigt resultat kunna 
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utvinnas om studien skulle återupprepas, vilket talar för stark tillförlitlighet utifrån den 

vetenskapliga innebördsdefinitionen (Polit & Beck; Graneheim & Lundman, 2004). 

En tänkbar svaghet gällande giltigheten för studiens resultat är att sjuksköterskorna har fått 

uttala sig om patienternas behov och upplevelser. Dessa uttalanden redogör egentligen för 

sjuksköterskornas upplevelser i och med att patienterna själva inte har fått komma till tals. 

Denna problematik har hanterats på så vis att det tydligt framgår att det är just 

sjuksköterskornas påståenden, och presenteras således inte som fakta. Vidare har 

sjuksköterskornas uttalanden om patienterna knutits samman med befintlig forskning i 

diskussionen, som visar att det finns vetenskapligt stöd för dessa påståenden. 

Avslutningsvis bör det påpekas att författaren till detta examensarbete innehade viss 

förförståelse för problematiken kring hjärtsviktssjuka individers hälso- och vårdrelaterade 

situation, i och med att denne själv var utbildad hjärtsviktssjuksköterska. Vidare var 

författaren yrkesverksam i en region som stod inför stundande implementering av HSM i 

primärvården, och det var således i författarens intresse att inhämta information om denna typ 

av verksamhet.  

 

Slutsats 

Det multidisciplinära samarbetet vid HSM tycks främst ske mellan sjuksköterska och läkare, 

medan det föreligger en avsaknad av kontinuerligt samarbete med fysioterapeut, dietist och 

samtalskontakt. Sjuksköterskans viktigaste uppgift tycks vara att utbilda och informera 

patienterna om deras sjukdomstillstånd och behandling, i syfte att främja patienternas 

följsamhet och livskvalitet. Vidare har sjuksköterskor genom arbetsupplägget på HSM stora 

möjligheter att förhindra sjukdomsförsämring och därmed även reducera lidande och 

slutenvårdsbehov för individer som lider av kronisk hjärtsvikt. Utvärdering av verksamheten, 

samt riktlinjer för det tvärprofessionella upplägget, är förutsättningar som bör ses över inför 

kommande uppstart av HSM i de landsting som ännu inte erbjuder detta. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit yrkesverksam som sjuksköterska? 

2. Har du klinisk erfarenhet av hjärtsvikt sedan tidigare? 

3. Hur länge har du arbetat på hjärtsviktsmottagningen? 

4. Hur kommer det sig att du blev hjärtsviktssjuksköterska? 

 Tillfrågad/ aktivt val 

 Intresse 

 

Semistrukturerade intervjufrågor 

1. Hur ser ditt arbete ut som hjärtsviktssjuksköterska? 

 Arbetsuppgifter/ ansvarsområden 

 Antal timmar per vecka 

 Samarbete med andra yrkeskategorier 

 

2. Hur upplever du att arbetet på hjärtsviktsmottagningen fungerar? 

 Struktur/ organisation 

 Samarbete/ konsultation 

 Tidsåtgång 

 Vad fungerar bra/ mindre bra 

 

3. Vilken betydelse anser du att hjärtsviktsmottagningen har för patienterna? 

 Behandling/ förebyggande insatser 

 Sjukdomskännedom/ behandlingsinsikt/ följsamhet 

 Behov av sjukhusvård 

 Livskvalitet 

 

4. Hur utvärderas effekten av hjärtsviktsmottagningen/ får du någon feedback? 

 

5. Önskar du tillägga något? 

 



Bilaga 2. Informationsbrev 
 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Detta informationsbrev är till dig som blivit tillfrågad att delta i den intervjustudie som jag ska 

genomföra som examensarbete inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid Uppsala 

universitet. 

 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av arbetet på 

hjärtsviktsmottagningar i primärvården. Jag har valt att rekrytera intervjudeltagare i X län då 

ni har kommit betydligt längre i etablerandet av hjärtsviktsmottagningar än många andra 

landsting. Min förhoppning är att ni ska vilja dela med er av er kunskap och erfarenhet så att 

mitt examensarbete sedan ska kunna vara till nytta vid uppstartande av 

hjärtsviktsmottagningar i andra landsting. 

 

Intervjun är tänkt att genomföras på din arbetsplats. Den beräknas ta ca 30-45 minuter men 

det är bra om en hel timme kan avsättas. Frågorna som ställs berör främst dina arbetsuppgifter 

som hjärtsviktssjuksköterska, hur du tycker att verksamheten fungerar och hur du anser att 

vården av hjärtsviktspatienter påverkas av att de följs upp vid er specialiserade mottagning. 

Jag kommer att spela in intervjun, transkribera den ordagrant och sedan genomföra en 

innehållsanalys. Person- och arbetsplatsuppgifter hanteras konfidentiellt och kommer inte att 

stå utskrivet i den slutgiltiga texten. 

 

Givetvis är deltagande frivilligt och kan när som helst avbrytas om så önskas. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emilia Kedhammar   Handledare: Kjerstin Larsson 

emilia.kedhammar@lul.se   kjerstin.larsson@pubcare.uu.se 

  

   


