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Sammanfattning 
Bakgrund: Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning hos äldre 
personer. Upp till 50 % av dessa patienter är felnärda. Detta kan delvis orsakas av de 
gastrointestinala symtom som sjukdomen ger såsom tidig mättnadskänsla, aptitlöshet 
och illamående. Syfte: Att ur patienters perspektiv belysa problematik med mat och 
kostråd vid kronisk hjärtsvikt. Metod: En litteraturstudie där tio kvalitativa eller 
kvantitativa vetenskapliga artiklar ingår. Resultat: Personer med hjärtsvikt förstod inte 
alltid att de hade en kronisk sjukdom och att detta skulle påverka deras matintag för 
resten av livet. Att följa en saltfattigkost kunde ge svårigheter i det dagliga livet. Maten 
kunde väcka både positiva och negativa känslor. De kunde känna sig begränsade i 
sociala situationer t ex. vid högtider eller restaurangbesök, då maten de blev bjudna på 
oftast innehöll för mycket salt. De flesta patienterna utvecklade strategier för att lättare 
följa kostråden. Diskussion: Patienter och anhöriga har ett stort informationsbehov om 
sjukdomen och dess påverkan i det dagliga livet. De kan behöva stöd och uppmuntran 
från omgivningen för att genomföra livsstilsförändringarna. Det är viktigt att förstår 
sambandet mellan saltrik mat och ökade symtom. Personcentrerad vård kan minska 
vårdtiden och förbättra eller bevara patienternas vardagliga resurser jämfört med 
traditionell vård samt minska återinläggningarna. 
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Abstract 
Background: Heart failure is the leading cause of hospitalization of older people. Up to 
50% of these patients are malnourished. This may be partly caused by the 
gastrointestinal symptoms caused by the disease, as early satiety, loss of appetite and 
nausea. Aim: From patient’s perspective highlight problems with food and dietary 
advice in chronic heart failure. Method: A literature review where ten qualitative or 
quantitative scientific papers were included.  Results: People with heart failure did not 
always understand that they had a chronic illness and that this would affect their food 
intake for the rest of their lives. To follow a low salt diet could cause difficulties in the 
daily life. The food could give both positive and negative emotions. They could feel 
limited at social occasions, feasts or when visiting restaurants, when the food they were 
invited to often included too much salt. Many patients developed strategies to follow the 
dietary recommendations more easily. Discussion: Patients and their relatives have a 
great need for information about the disease and the impact in daily life. They may need 
support and encouragement from the environment to implement lifestyle changes. It is 
important to understand the relationship between salty food and increased symtoms. 
Person-centred care could reduce the length of stay and maintain or improve the 
patient´s daily resources and reduce re-admission. 
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BAKGRUND  
Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning hos äldre personer 

(Socialstyrelsen 2011a). En studie har visat att upp till 50 % av de som lider av kronisk 

hjärtsvikt är malnutrierade (Jacobsson, Pihl-Lindgren & Fridlund 2001). Om maten inte 

smakar eller personen är för trött för att orka äta, kan detta påverka livskvaliteten. 

Sjuksköterskans omvårdnad är nödvändig när den sjuka personen inte har möjlighet eller ork 

att ta hand om sig själv. Omvårdnaden ska bygga på kunskap om ätvanor och problem som är 

relaterade till mat, kostråd samt personens individuella resurser och önskemål. Den ska också 

bygga på respekt och förståelse för individen (Jacobsson et al. 2001). Sådan kunskap bör ligga 

till grund för hur omvårdnaden och informationen kan förbättras för dessa personer. 

 

Malnutrition är ett tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra 

näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, 

funktion eller av personens sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen 2011b). Malnutrition i samband 

med kronisk hjärtsvikt kan orsakas av gastrointestinala symtom och av andfåddheten som ofta 

förekommer. Även biverkningar från olika läkemedel kan påverka födointaget negativt om 

illamående och nedsatt aptit uppstår. Gastrointestinala symtom vid hjärtsvikt orsakas av ödem 

kring tarmarna som sätter ner tarmrörelserna. Detta kan ge förstoppning, ascites, tidig 

mättnadskänsla, aptitlöshet och illamående som leder till malnutrition. Dessa symtom kan 

leda till ökad trötthet och försämrad muskelfunktion, på grund av nedsatt blodcirkulation i 

musklerna. Den nedsatta cirkulationen leder till inaktivitet som gör att musklerna försvagas 

och personen kommer in i en ond cirkel där minskad aktivitet ger ökad trötthet samtidigt som 

malnutritionen förvärras (Ericson & Ericson 2008; Jacobsson et al., 2001; Rhodes & Bowles 

2002). Andra symtom vid hjärtsvikt är benödem och andfåddhet som kommer vid måttlig 

ansträngning eller redan i vila vid mer uttalad svikt. Andfåddheten kan ibland förekomma 

tillsammans med rethosta, andnöd och ångest (Ericson & Ericson 2008; Socialstyrelsen 

2011a). Detta kan påverka personerna i det dagliga livet när de ska laga mat, gå till affären för 

att göra inköp eller ta sig till matsalen om de bor på ett särskilt boende. Läkemedel kan 

påverka det sociala livet då vätskedrivande läkemedel kan begränsa möjligheten att lämna 

hemmet. Även de fysiska symtomen kan begränsa personens dagliga och sociala 

liv/aktiviteter.  Dessa begränsningar kan även resultera i att personen upplever frustration, 

avundsjuka, skuld, rädsla, depression och/eller rastlöshet (Moser, Doering, Chung 2005; 
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Zambroski 2003) detta kan inverka på hela livskvaliteten.  Livskvalitet är en individuell 

upplevelse och detta påverkas av tidigare erfarenheter, omgivningen och den fysiska/psykiska 

hälsan. Livskvaliteten kan förändras positivt eller negativt utifrån olika händelser i livet. Att 

upprätthålla en god livskvalitet har visat sig vara viktigt även för överlevnaden hos personer 

med kronisk hjärtsvikt (Lewis et al., 2001). 

 

I Sverige finns ungefär 200 000 personer med symtomgivande hjärtsvikt och lika många med 

latent hjärtsvikt (Socialstyrelsen 2011a). Förekomsten stiger med ökad ålder (Ericson & 

Ericson 2008). Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt vilket gör att det 

inte orkar upprätthålla en adekvat blodförsörjning till kroppens organ och vävnader 

(Socialstyrelsen 2008). Definitionen av hjärtsvikt är inte enhetlig, vilket gör det svårt att 

beräkna hur många som har kronisk hjärtsvikt då sjukdomen kan förekomma utan symtom. 

Sjukdomen är mer ett progressivt syndrom än en sjukdom. Vid klassificering av 

hjärtsviktssymtom används idag oftast gradering enligt NYHA (New York Heart Association) 

där hjärtsviktens svårighetsgrad delas in fyra olika klasser och ger en bild av personens 

symtom och dess påverkan i vardagen. Personen i klass I är symtomfri och den som befinner 

sig i klass IV är sängbunden (Swedberg et al., 2005). Enligt Ericson & Ericson (2008) 

kommer symtomen smygande vid långsam utveckling av sjukdomen utan att personen märker 

av dem, det är då lätt att man förväxlar hjärtsvikten med andra sjukdomar. Det kan leda till att 

personer med hjärtsvikt inte får rätt hjälp direkt (a.a.). Det är relativt vanligt att personer med 

hjärtsvikt återinläggs eller avlider kort tid efter utskrivning från sjukhuset. Orsaker till 

återinläggningen kan vara för tidig utskrivning, bristande läkemedelsbehandling eller 

bristfällig information om sjukdomen (Socialstyrelsen 2011a). För att personer med hjärtsvikt 

ska känna sig trygga och säkra i sin livssituation är det viktigt att de har kunskap om 

sjukdomen och känner att de har kontroll över den. För att öka deras förståelse för sin totala 

situation och speciellt mat och kostråd är informationen av stor betydelse (Jacobsson et al., 

2001). Här kan sjuksköterskan bidra till att informationen blir tydlig och förvissa sig om att 

personen har förstått informationen. Om sjuksköterskan får en ökad förståelse om personens 

situation kan omvårdnaden av personer med kronisk hjärtsvikt förbättras.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårslagen (HSL 1982:763) ska vård och behandling så långt det är 

möjligt genomföras i samråd med patienten. Ett sådant arbetssätt kan vara att arbeta utifrån 
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personcentrerad omvårdnad. Den mest centrala delen i personcentrerad omvårdnad är att se 

personen, bekräfta dennes upplevelse av sjukdom, utgå ifrån individens perspektiv och 

inkludera personen i alla delar av vården. Livsberättelsen är en annan viktig förutsättning för 

personcentrerade omvårdnad. Livsberättelsen är det patienten väljer att berätta om sitt liv, Det 

berör viktiga händelser, erfarenheter, upplevelser och känslor under hela individens liv. För 

att kunna ta emot och lyssna på en berättelse krävs att lyssnaren, vårdaren, kan vara 

närvarande och tillgänglig i mötet som person. Detta innebär att vårdaren kan vara öppen för 

det som den andre vill förmedla, med detta menas att göra sig berättelsefärdig (Edvardsson 

2010). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2000) har sjuksköterskan omvårdnadsansvaret för patientens näring. 

Som sjuksköterska ska man kunna identifiera eventuella problem med mat och vätskeintag. 

En annan uppgift är att se till att patienten får i sig tillräckligt med näring och anpassa kosten 

efter patientens behov. Tillsammans med övrig personal ansvarar sjuksköterskan också för att 

maten serveras på ett trevligt och aptitligt sätt och att de patienter som behöver, får hjälp att 

äta (a.a.). En viktig uppgift för sjuksköterskan är att hålla sig uppdaterad om aktuell forskning 

om mat och kostråd. Eftersom sjuksköterskor träffar patienterna i olika miljöer är det viktigt 

att kunna göra en individuell nutritionsplan som bygger på personens delaktighet, då 

sjukdomen påverkar deras dagliga liv. 

 

Personer med hjärtsvikt kan behöva göra förändringar i sitt liv för att hantera sin livssituation. 

Att lära sig leva utifrån sina fysiska begränsningar kan upplevas som en förlust. Anhöriga 

som är införstådda med hur sjukdomen påverkar det dagliga livet behöver involveras och ge 

stöd till den drabbade (Rhodes & Bowles 2002).  Här kan sjuksköterskan bidra med sin 

kunskap inte bara till personen med hjärtsvikt utan också till deras närstående. Ett exempel är 

att göra informationen lättförståelig och anpassad efter förmågor och begränsningar. En sådan 

information kan öka personens medverkan i behandlingen (Jacobsson et al., 2001). Att främja 

en positiv inställning hos personer med hjärtsvikt kan påverka personens fysiska och psykiska 

hälsa positivt och därmed kan livskvaliteten förändras. För att lyckas med detta är det viktigt 

att sjuksköterskan har kunskap om hur patienterna upplever och uppfattar problem med mat 

och kostråd. 
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att ur patienters perspektiv belysa problematik med mat och 

kostråd vid kronisk hjärtsvikt. 

METOD 

Design 
Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteraturstudie (overview), vilket innebär att 

man gör en översikt över kunskapsläget inom ett visst vårdvetenskapligt område eller ett 

problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg 2006).   

Urval 
I litteraturstudien ingår artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2000-

2012 skriva på engelska eller de skandinaviska språken. Inklusionskriterier var vuxna 

personer (över 18 år, både män och kvinnor) med diagnosen kronisk hjärtsvikt.  

Artiklarna utgick från ett patientperspektiv där problematik med mat och kostråd 

beskrevs. Både personer som vistades på sjukhus eller i hemmet inkluderades. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som överensstämde med syftet ingick i 

litteraturstudien. Att använda både kvalitativa och kvantitativa studier gör att man kan 

studera ett problem utifrån olika perspektiv (Granskär & Höglund-Nielsen 2008).  

Datainsamling 
Artikelsökningen utfördes i databaserna Pub Med och Cinahl, via artiklars referenslistor samt 

via manuell sökning (Friberg 2006). Sökord som användes i olika kombinationer var; heart 

failure, chronic heart failure, congestive heart failure, CHF, nutrition, malnutrition, eating 

disorders, nutrition disorders, dietary recommendations, nursing interventions, nursing, 

nutrition intake, eat*, nutr*, diet*. Trunkeringar, boolesk sökteknik med operatörerna AND 

och OR samt begränsningar användes på olika sätt vid sökningarna. Sökningarna redovisas i 

ett sökschema (bilaga1). En manuell sökning har även skett via avhandlingar inom 

ämnesområdet. Sökningarna resulterade i 33 artiklar.   

Genomförande och analys 
Artiklarna lästes av författarna individuellt för att sedan diskuteras gemensamt. Efter 

genomläsning exkluderades 23 studier som inte svarade mot syftet. Detta resulterade i tio 

artiklar som efter granskning ingår i resultatet (bilaga 2). Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 
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Forsberg & Wengströms (2003) granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar (bilaga 3). Artiklarna numrerades och resultatet från dem lästes var för sig av 

författarna upprepade gånger för att få en djupare förståelse.  Artiklarna analyserades med 

hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Meningsbärande enheter 

överrensstämmande med studiens syfte färgmarkerades. Därefter översattes de 

meningsbärande enheterna till svenska. Vid översättningen lästes omgivande text i artikeln för 

att inte förlora helheten. De meningsbärande enheterna kondenserades och skrevs ut på post-it 

lappar. Detta gjordes enskilt av författarna för att sedan diskuteras och jämföras gemensamt. 

Även översättningen diskuterades och jämfördes. En första sortering av post-it lapparna 

gjordes där likheter och skillnader plockades ut. Dessa bildade underkategorier vilka 

sammanställdes till huvudkategorier. Innehållet i huvudkategorierna lästes flera gånger och 

nya benämningar på kategorier som bättre stämde överens med innehållet bildades. Fyra 

dimensioner framstod som centrala i analysen; Kunskap om mat och kostråd vid kronisk 

hjärtsvikt, Förståelse för samband mellan mat och kronisk hjärtsvikt, Upplevelser av mat och 

måltider vid kronisk hjärtsvikt samt Sätt att hantera kostråd vid kronisk hjärtsvikt. Utifrån 

studiens syfte sorterades resultaten från de kvantitativa artiklarna in under de framkomna 

kategorierna. 

Författarnas förförståelse 
Författarna möter dessa personer på sina respektive arbetsplatser på medicinsk 

hjärtvårdsavdelning på sjukhus och i kommunal äldrevård. Detta gör att vi har olika 

förförståelse för dessa personer. Detta har upplevts som en styrka vid analys av materialet. 

Denna förförståelse har sedan diskuterats. Att vara två författare med olika bakgrund har varit 

en fördel då vi genom diskussion med varandra blivit mer medvetna om vår förförståelse och 

försökt hålla distans till denna.  

Etiska överväganden  
Artiklarna som användes var godkända av en etikprövningsnämnd då detta krävs för att 

medicinska- och vårdvetenskapliga artiklar ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter (Olsson 

& Sörensen 2011).  
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RESULTAT 
Kategorier som urskiljdes i studierna var Kunskap om mat och kostråd vid kronisk 

hjärtsvikt, Förståelse för samband mellan mat och kronisk hjärtsvikt, Upplevelser av 

mat och måltider vid kronisk hjärtsvikt samt Sätt att hantera kostråd vid kronisk 

hjärtsvikt. I resultatet benämns personer med kronisk hjärtsvikt som patienter, då det är 

det uttryck som används i flertalet av studierna.  

Kunskap om mat och kostråd vid kronisk hjärtsvikt 
I en studie framkom det att deltagarna inte hade fått information eller förstått att de hade en 

kronisk sjukdom och att aptiten skulle försämras av sjukdomen resten av livet (Jacobsson, 

Pihl, Mårtensson & Fridlund 2004). En del förstod inte att salt kunde finnas ”gömt” i maten. 

Patienterna minskade ner på bordssaltet men åt fortfarande mat med högt saltinnehåll såsom 

bacon, korv och burksoppor (Bentley, De Jong, Moser & Peden 2005; Sheahan & Fields 

2008). När patienterna ombads att berätta vad de visste om salt hade de lättare för att nämna 

mat med högt än med lågt saltinnehåll (Bentley et al., 2005).  En studie visade att de flesta 

deltagarna inte visste vilken mängd salt som rekommenderades vid hjärtsvikt (Heo et al., 

2009).  Gamla vanor som att dricka mycket vid sjukdom ledde till missförstånd avseende 

vätskerestriktion (Heo et al., 2009; Riegel & Carlson 2002; van der Wal et al., 2010). 

  

Okunskapen om sjukdomen gjorde att det blev svårare för patienterna att utföra egenvård  

(Riegel & Carlson 2002). Det fanns även de som upplevde att informationen från sjukvården 

var otydlig och svår att förstå (Heo et al., 2009). 

 

“I´m not really following [any recommendations]…why do I not follow them? 

Because no one´s told me to be on a strict diet…” (Heo et al 2009, sid. 325). 

 
Detta gjorde det svårare att förstå delar av kostrekommendationerna (Bentley et al., 2005; 

Heo et al., 2009; Jacobsson et al., 2004; Riegel & Carlson 2002; Sheahan & Fields 2008; van 

der Wal et al., 2010). Patienterna uttryckte en önskan om att sjukvårdspersonalen skulle förse 

dem med detaljerad information helst skriftligt angående kostrekommendationer vid 

hjärtsvikt. Även en önskan om att få färdiga recept eller strategier fanns. De ansåg att detta 

kunde underlätta tillagning av saltfattig kost och att följa kostrekommendationerna (Bentley et 

al., 2005; Heo et al., 2009; Riegel & Carlson 2002). De uttryckte även en önskan om att lära 
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sig hur de kunde använda örter istället för salt för att smakberika maten (Sheahan & Fields 

2008). En del patienter sökte själv aktivt efter kunskap i litteratur (Riegel & Carlson 2002). 

En studie visade att det hade betydelse vem som gav kostrekommendationerna och om eller 

hur de efterföljdes (van der Wal et al., 2010). 

 

”And then there are those ladies (the heart failure nurses), they are so awfully 

precise that you don’t take too much salt… But there has never been one 

doctor who told me to restrict my salt intake.” (van der Wal et al. 2010, sid 

124). 

Förståelse för samband mellan mat och kronisk hjärtsvikt 

Patienterna kände oftare till matens påverkan vid andra sjukdomar som exempelvis diabetes, 

men inte vid hjärtsvikt. Några deltagare visste också att maten kunde ha både en positiv och 

negativ inverkan på både hälsan och sjukdomen (Heo, Lennie, Moser & Okoli 2009; Sheahan 

& Fields 2008). Avsaknad av kunskap om hur mat och då speciellt saltrik mat kunde påverka 

hjärtsviktssymtomen fanns hos många patienter (Heo et al., 2009; Jacobsson et al., 2004; 

Riegel & Carlson 2002; Sheahan & Fields 2008; van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst & 

van Veldhuisen 2010). En kvantitativ studie visade att patienter med låg kunskapsnivå 

rörande mat och kostråd vid kronisk hjärtsvikt upplevde signifikant fler hinder för att följa 

kostrekommendationerna och hade svårare att känna igen symtomen av sjukdomen. De flesta 

patienterna (87 %) visste att mat med högt saltinnehåll inte var bra för dem och genom att 

undvika sådan mat minskades risk för ödem (van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst & van 

Veldhuisen 2006). Patienterna fokuserade mer på fettets än saltets inverkan på 

hjärtsviktssymtomen (Heo et al., 2009). 

 

“I don’t need to eat too much fat because that’s gonna raise my cholesterol 

up. If you have a high cholesterol, you can have a heart attack or stroke. 

That’s the way I think about it.” (Heo et al., 2009 sid 325). 
 

De trodde att viktkontrollerna (vägning i hemmet) var till för att kontrollera fettvävnaden och 

förstod inte sambandet mellan högt salt- och vätskeintag och viktökning (Heo et al., 2009; 

Riegel & Carlson 2002; van der Wal et al., 2010). Egna upplevelser av sjukdomen ökade 
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successivt förmågan att följa kostrekommendationerna. De kunde lättare förstå 

innehållsförteckningen på mat och hade även lärt sig att använda saltfattiga kryddblandningar 

som smaksättning vid tillagning av maten (Bentley et al., 2005; Riegel & Carlson 2002; van 

der Wal et al., 2010). 

Upplevelser av mat och måltider vid kronisk hjärtsvikt 
Trots att patienterna var svårt sjuka så var den tillfredsställelse de fick av matsituationen 

viktig. Även om patienterna kände tidig mättnadskänsla eller endast kunde äta på morgonen 

upplevdes inte detta som något negativt utan positiva upplevelser som hopp och längtan fanns 

kvar. Då maten serverades i små, välsmakande och fina portioner upplevdes njutning. I 

gemenskap med andra hade maten en psykosocial betydelse vilket gav positiva upplevelser 

exempelvis tillfredställelse (Jacobsson et al., 2004). Glädjen som maten gav var viktigare än 

att ändra sin diet (Heo et al., 2009).  

 

   ” Some days I feel better and on those days I enjoy eating.” (Jacobsson et 

al. 2004, Sid 518).      

 

Vid försämring av sjukdomen gav symtomen ett ökat obehag och maten upplevdes istället 

som något negativt. Även de som innan sjukdomsdebuten hade värdesatt mat och ätande 

upplevde nu detta mer som ett tvång för att överleva (Jacobsson et al., 2004). 

 

”Upset, frustrated when I can´t do the things I did before.”(Riegel & Carlson 

2002 sid. 290). 

 

Många patienter tyckte att den saltfattiga kosten var smaklös och att de hade begränsade 

alternativ till salt att välja på. Saltfattiga kryddor upplevdes som kostsamma och detta 

minskade motivationen att följa kostrekommendationerna (Bentley et al., 2005; Bennet, Lane, 

Welch, Perkins, Brater & Murray 2005; Heo et al., 2009; Sheahan & Fields 2008; van der 

Wal et al., 2010; van der Wal et al., 2006). I en kvantitativ studie uppfattade en fjärdedel av 

patienterna att den saltfattiga kosten var kostsam och att kostråden tog tid att följa (Bennet et 

al., 2005). Sjukdomen kunde också ge en förändrad smakupplevelse, som innebar att mat som 

tidigare gillades kunde man inte längre njuta av. Vätskedrivande läkemedel kunde ge 

muntorrhet vilket också förändrade smakupplevelsen negativt. Törsten orsakad av 
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vätskerestriktionen och vätskedrivande läkemedel påverkade patienterna när de skulle äta, 

speciellt på sommaren (Jacobsson et al., 2004; van der Wal et al., 2010). När mat inte 

smakade eller när patienterna hade svårigheter att äta ledde detta till en känsla av förlust, 

nedstämdhet och besvikelse. Patienterna kunde bli arga på sig själva, känna panik, 

upprördhet, frustration, rädsla och oro. Dessa känslor påverkade matintaget än mer negativt 

(Jacobsson et al., 2004; Riegel & Carlson 2002). I en kvantitativ studie visade det sig att ovan 

nämnda känslor hade en negativ inverkan på matintaget (Lennie, Moser, Heo, Chung & 

Zambroski 2006). Att äta tillsammans med andra kunde istället ge upplevelser av förlust, 

nedstämdhet och obehag (Jacobsson et al., 2004). Mat med ett högt saltinnehåll och/eller 

saltrestriktionerna gjorde att patienterna kände frustration eller bestörtning då det påverkade 

dem dagligen (Bentley et al., 2005). 

 

”Now I eat because I have to. Before, I ate because I was hungry.” 

(Jacobsson et al. 2004, Sid 519).      

 

Konsekvenserna av att följa kostråden gjorde att patienterna kände sig isolerade och saknade 

samhörighetskänsla med omgivningen. Stöd och förståelse från anhöriga kunde vara 

bristfällig, då de inte förstod kostrestriktionerna. Detta bidrog till konflikter inom familjen då 

människor i deras omgivning fortsatte äta saltrik kost (Bentley et al., 2005; Heo et al., 2009; 

Jacobsson et al., 2004; Sheahan & Fields 2008 ). Vid tillfällen då de besökte resturanger, blev 

hembjudna till vänner eller vid högtider kände sig patienterna begränsade av alternativ kost, 

då maten de blev bjudna på oftast innehöll mycket salt. Dessa uppoffringar inskränkte på 

deras tidigare sociala liv (Bennet et al., 2005; Bentley et al., 2005; Heo et al., 2009; van der 

Wal et al., 2006).  

 

”…it´s difficult to remember, especially if you´re in a social occasion, like 

Thanksgiving or Christmas time. And everyone is eating the food, and they tell 

you to eat this and then, you know, sometimes you go ahead and eat… you 

should not maybe and then later you feel bad.” (Heo et al., 2009 sid. 326). 

Sätt att hantera kostråd vid kronisk hjärtsvikt 
Utifrån sjukdomen behövde patienterna förändra sina gamla vanor. De gjorde detta genom att 

begränsa saltintaget, äta mat med mindre fett och socker samt öka intaget av frukt och 
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grönsaker. Genom dessa förändringar trodde patienterna att de kunde påverka sjukdomen och 

dess symtom i positiv riktning (Heo et al., 2009; Riegel & Carlson 2002). De flesta 

patienterna utvecklade strategier för att lättare kunna följa kostråden. Detta kunde ske genom 

att de lagade sin egen mat, kontrollerade vätskeintaget, motionerade utifrån sina fysiska 

förmågor och vilade när kroppen sa ifrån. Patienterna uttryckte ett behov av att planera 

måltiderna utifrån den saltfattiga kosten som alltid fanns i deras tankar (Bentley et al., 2005; 

Riegel & Carlson 2002; van der Wal et al., 2010). 

 

”Yeah, that´s the problem. If I don´t have it in the house, that`s the reason it´s 

all the time on your mind, all the time trying to stay ahead of it so you don´t 

get caught in those situations. And that´s why it´s hard”. (Bentley et al., 2005 

sid. 334). 

  
Att ändra sitt invanda beteende upplevdes i början som svårt. När patienterna gjorde 

förändringar i sin livsstil, försökte de göra det till en rutin i vardagen och på så sätt hålla 

motivationen uppe (Heo et al., 2009; van der Wal et al., 2010). Patienter med depressiva 

symtom upplevde ökade hinder för att följa kostrekommendationerna (van der Wal et al., 

2006). En del hade svårt att anpassa och motivera sig till de nya livsstilförändringarna. Familj, 

vänner, omgivning och sjukvårdspersonal kunde då vara till hjälp, genom omtanke, 

uppmuntran och stöd till livsstilsförändringarna samt måltidsplaneringen (Heo et al., 2009; 

Price, Witham & McMurdo 2007; Riegel & Carlson 2002; Sheahan & Fields 2008; van der 

Wal et al., 2010). En del hade någon i sin närhet som följde liknande kostråd vilket 

underlättade situationen för patienterna (Jacobsson et al., 2004; van der Wal et al., 2010).  Ett 

annat sätt att hantera måltidssituationen kunde vara att äta tillsammans med andra eller lyssna 

på radio. Detta kunde avleda uppmärksamheten från själva måltiden (Jacobsson et al., 2004).  

 

 
I en kvantitativ studie uppgav nästan hälften av patienterna att de regelbundet åt måltider 

utanför hemmet (Price et al., 2007). För att lättare hantera dessa sociala situationer fanns det 

patienter som ibland gjorde avsteg från kostråden. Två patienter i en studie uttryckte sig så här 

om saltrestriktionerna och de andra kostrekommendationerna, 
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”shouldn’t dominate your life,” and that ” you should stretch the rules a bit.” 

(van der Wal et al. 2010, sid 125). 

 

Detta gjorde det lättare att sedan åter följa dem. När de lärt sig känna igen de kroppsliga 

symtomen efter att ha ätit för mycket salt eller fått i sig för mycket vätska, kunde de ta en 

extra vätskedrivande tablett (Riegel & Carlson 2002; van der Wal et al., 2010).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att ur patienters perspektiv belysa problematik med mat och 

kostråd vid kronisk hjärtsvikt. Syftet utgick först från både ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv men ändrades till enbart patientperspektivet för att smalna av syftet. 

Detta gjordes för att vi ville få en ökad förståelse för denna patientgrupp. 

 

Sökningarna gjordes i databaserna Pub Med och Cinahl, båda med inriktning på omvårdnad. 

När sökningarna inleddes tog författarna hjälp av erfaren personal inom området på 

sjukhusbiblioteket, för att få en bättre kunskap om hur databaserna fungerade. Vid sökning i 

databaserna användes sökord i olika kombinationer och samma artiklar påträffades i flera fall. 

Detta kan tyda på att relevanta sökord har använts och att ämnesområdet är väl genomsökt 

(Polit & Beck 2008). Sökningarna gjordes upprepade gånger över tid för att kontrollera så 

sökträffarna överensstämde. Antalet artiklar som svarade på syftet var begränsat vilket kan 

tyda på att kunskapsläget inom området inte är så utforskat. 

 

Språket begränsades till engelska eller något de skandinaviska språken. Denna begränsning 

kan ha gjort att några artiklar missats. Att alla artiklar som inkluderades var skrivna på 

engelska gjorde att det fanns risk för feltolkningar vid översättningar. Detta har hanterats 

genom att texterna översattes och tolkades först av båda författarna för att sedan diskutera 

dessa tolkningar gemensamt och därmed minskades risken för feltolkningar.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår i denna litteraturstudie. Med den kvalitativa 

metoden söker man förståelse för ett visst fenomen medan man med den kvantitativa metoden 
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försöker beskriva, mäta och jämföra det man undersöker, vilket gör att man får en djupare 

förståelse för området med den kvalitativa och till skillnad från den kvantitativa metoden som 

ger en mer generaliserbar kunskap. Författarna diskuterade de båda forskningsansatserna och 

kom fram till att man kan studera ett problem ur olika perspektiv vilket ger en bättre möjlighet 

att förstå verkligheten (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Kvalitativa studier gör det dock 

möjligt att få en djupare förståelse för personers upplevelser. 

 

Artiklarna som svarade mot syftet kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms 

(2003) respektive granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar (bilaga 3), av båda 

författarna först enskilt och sedan tillsammans. Detta visade sig vara en fördel då 

meningsskiljaktigheter och olika uppfattningar har diskuterats och resulterat i en fördjupad 

kunskap om kvalitetsgranskning. Innehållsanalys användes för att identifiera likheter och 

skillnader i artiklarna (Forsberg & Wengström 2003). Denna analys kan användas både på 

kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket var en fördel då artiklar med båda metoderna ingår i 

denna litteratur studien. Metoden gav en djupare förståelse för innebörden i texten. De 

meningsbärande enheterna togs ut och vid översättningen lästes texten i sin helhet för att inte 

förlora sitt sammanhang eller feltolkas. Även har det varit en fördel att vara två författare som 

analyserade materialet var för sig och tillsammans, vilket kan ge en ökad tillförlitlighet till 

resultatet. Ett mål har varit att bortse från vår förförståelse när materialet lästs och tolkats för 

att få en så neutral bedömning av materialet som möjligt. Författarnas olika förförståelse för 

dessa personer och sjukdomen har gett en ökad medvetenhet och vår förförståelse har 

fördjupats. Detta har upplevts som en styrka vid tolkningen av materialet då olika synsätt har 

gjort att samma material har setts från olika vinklar. Citat användes i resultatet för förtydliga 

patienternas upplevelser för läsaren (Granskär & Höglund-Nielsen 2008).  

 

Artiklarna som ingår i denna litteratur studie är gjorda i USA, Canada, Storbritannien, 

Holland och Sverige. Dessa länder har ett västerländskt individualistiskt synsätt, som kan 

likna våra svenska förhållanden. Denna studie kanske inte kan generaliseras till hela världen 

då artiklarna är gjorda i västvärlden. Hjärtproblem är vanligare i västvärlden och räknas som 

en folksjukdom. Sex av artiklarna var gjorda USA, där det konsumerars mycket färdig 

snabbmat med högt salt- och fettinnehåll. Detta leder i sin tur ökad fetma, vilket ökar risken 

för hjärtsjukdom. Alla NYHA-klasserna är representerade i studierna, men det är patienterna i 
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klass III-IV som har mest besvär med maten. Då de har mest gastrointestinala symtom som 

orsakar deras bekymmer. De gastrointestinala symtomen är speciella för 

hjärtsviktspatienterna. Detta kan göra att resultatet från artiklarna är representerbart för alla 

NYHA-klasserna men det är i först i klass II som besvären kan börja göra sig till känna. 

Genomgående för alla studierna var att deltagarna inte förstod eller feltolkade informationen 

som de fått från sjukvården. Detta problem kan nog finnas över hela världen, detta kan tyda 

på studiens resultat kan överföras till andra delar av världen. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att ur ett patientperspektiv belysa problematik med mat 

och kostråd vid kronisk hjärtsvikt. De centrala delarna som framkom i resultatet var bristande 

kunskap om matens betydelse för sjukdomen, förståelsen för samband mellan mat och 

hjärtsvikt. Patienterna behöver göra livsstilsförändringar utifrån de mat- och kostråd som 

rekommenderas. För att göra dessa förändringar kan patienterna behöva stöd, hjälp och råd. 

 

När patienten fått diagnosen hjärtsvikt är det viktigt att patienten förstår att det är en kronisk 

sjukdom som de måste leva med livet ut och som påverkar deras matintag. Det är viktigt att 

de även förstår innebörden av att leva med en progressiv sjukdom. Det finns perioder då 

symtomen kan förvärras och då ge ökade besvär med maten. 

 

Författarnas resultat visar på att patienter med kronisk hjärtsvikt har ganska låg eller 

begränsad kunskap om matens betydelse för sjukdomen. Detta kan bero på bristande 

information från sjukvården. I merparten av studierna som ingick i resultatet visade det sig att 

patienterna har en låg kunskapsnivå om kostens påverkan på sjukdomen. Patienterna förstod 

inte sambandet mellan att äta mat med högt saltinnehåll och hur detta leder till ökade symtom. 

De upplevde även ökade hinder till att följa kostrekommendationerna. Costello & Boblin 

(2004) skriver att patienter måste förstå diagnosen innan de kan förstå behandlingen och 

egenvården där maten och kostråden ingår. Granger et.al (2009) skriver att patienterna visste 

och förstod hjärtsviktbehandlingen men kunde inte översätta kunskap till handling, speciellt 

när deras symtom ökade (a.a.). I mötet med patienten tycker vi att sjuksköterskan behöver 

individanpassa informationen så att det inte blir en envägskommunikation utan istället ett 

utbyte av information mellan sjuksköterskan och patienten. Detta för att minska risken för 
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missförstånd. Eftersom hjärtsvikt är ett progressivt syndrom är det viktigt att börja 

informationen om sjukdomen och dess påverkan på matintaget så tidigt som möjligt. 

Patienten kan då börja vänja sig emotionellt med vad som sker i kroppen och vilka 

livsstilsförändringar som kan bli aktuella. Som sjuksköterska bör man ge patienten en klar och 

tydlig information samt att informera om en sak i taget. Man ska använda ett språk som 

patienten förstår och förvissa sig om att patienten har förstått den givna informationen. 

Costello & Boblin (2004) skriver att en del patienter har bristfällig  kunskap om orsaken till 

sin sjukdom, vad de kan förvänta sig och hur de kan hantera symtomen. Alla patienter 

upplever dock inte detta som frustrerande då de själva inte förstår hur lite kunskap de har om 

sjukdomen. De hade missuppfattat informationen de fick men var inte medvetna om detta 

(a.a.). Författarna tror att en anledning till att patienterna inte förstår informationen är att den 

inte når fram till dem, för att informationen ges som en envägskommunikation istället för i 

form av utbyte. Vid all undervisning eller kommunikation är det viktigt att utgå ifrån 

patientens upplevelse av livet med en kronisk sjukdom (Angel, A., Blomqvist, K., Dreyer, P., 

Graubaek, A-M., Hall, E.U.C., Honoré, K.,… Schnor, H (2012).  Detta är viktigt att tänka på 

när man ger patienten information om mat och kostråd och att man då utgår ifrån patientens 

egen livsberättelse. Enligt Socialstyrelsen (2005) är det viktigt att även uppmärksamma 

patienter som inte själva uttrycker något informationsbehov.  

 

Vi tror att det är viktigt att redan tidigt i sjukdomen börja prata om kostens påverkan på 

sjukdom/symtom och vikten av att undvika salt. Detta kan göra att försämringar av 

sjukdomen skjuts fram. Kanske är det lättare att ta till sig information när kroppen inte är så 

fysiskt påverkad av sjukdomen. Patienter med hjärtsvikt kan uppleva och uppfatta sin 

sjukdom på olika sätt. Rogers et al.(2000) skriver att en bieffekt vid kronisk hjärtsvikt kan 

vara att patienterna upplever minnesstörningar eller minnesförlust (a.a.). Detta är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till när information till patienten ges, informationen kan behöva upprepas 

åtskilliga gånger. Att ha någon anhörig eller närstående med sig när information ges kan 

hjälpa både patient och anhörig, fyra öron hör kanske bättre än två och den givna 

informationen kan diskuteras tillsammans. I vårt resultat uttryckte patienterna en önskan om 

att få detaljerad helst skriftlig information angående kostrekommendationerna. Att ge 

information skriftligt kan underlätta för patienten då de kan läsa den flera gånger. Det finns 

patienter som inte vill att anhöriga ska vara delaktiga. Som sjuksköterska behöver man då 



 

19 
 

förklara vad patient och anhöriga kan uppleva för fördelar med att fler förstår hur sjukdomen 

påverkar deras liv. Man måste dock alltid respektera patientens egna önskemål och skäl 

eftersom relationer mellan människor kan se olika ut. Det finns patienter som inte har så bra 

relationer till anhöriga. I framtiden tror vi att vården kommer att möta mer 

informationssökande och ifrågasättande patienter, genom att ge tips på vedertagna 

internetsidor kan man hjälpa patienterna att hitta bra och korrekt information. Via internet kan 

man nå ut med samma information till alla intresserade. Detta skriver även Dickson & Riegel 

(2009). 

 

Personer med kronisk hjärtsvikt kan behöva förändra sina vanor utifrån de mat- och kostråd 

som är en del av behandlingen. 

Studiens resultat visar att det kan upplevas som svårt att ändra sitt invanda beteende, anpassa 

och motivera sig till att göra livsstilsförändringar utifrån mat- och kostråd. Patienterna 

försökte göra livsstilsförändringarna till en rutin i vardagen. Granger et al (2009) skriver att 

patienter tyckte det var svårt att integrera sin kunskap i det dagliga livet och upplevde det som 

tröttsamt att följa egenvården. Lone Grön (2006)  har gjort en studie där målet var att 

undersöka vad som hände när patienter försökte ändra kroppsliga och vardagliga vanor. Vad 

de upplevde när de var inlagda och vad som hände när de kom hem. Hon kom fram till att det 

var problem med livsstilsförändringarna när de skulle införas i vardagslivet. När man är 

inlagd följer man ett inrutat mönster med fasta rutiner och serveras rätt mat i rätt mängder. 

Men när de återvände hem återgick de till det gamla beteendet (a.a).   

För att kunna stödja och hjälpa patienter med deras livsstilsförändringar är det viktigt att man 

sätter patienten och dess förmågor i centrum. Genom att använda sig av personcentrerad vård 

sätter man patientens livsberättelse i centrum (Edvardsson, 2010). Författarna tycker att man i 

sin yrkesroll då kan få en ökad förståelse och kunskap om den enskilda patienten och 

individanpassa det stöd och man ger. Att enbart förklara för patienten vilka förändringar i 

livsstilen som behöver göras hjälper inte alltid patienten framåt. När patienten drabbas av 

kronisk hjärtsvikt är det mycket som förändras i deras liv. Att få besked om att de måste 

minska på saltet i maten kan det väcka funderingar hos patienterna där de undrar om de själv 

kan ha orsakat sin sjukdom genom att laga ”fel sorts mat”. Många funderingar hos patienterna 

väcks och dessa tar tid att bearbeta. Att göra livsstilsförändringar kan kanske i början 
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upplevas som inspirerande då sjukdomen utgör ett hot mot ens liv, men att hålla fast vid dessa 

förändringar kan upplevas som svårare. Det kan säkert upplevas som svårt att både få 

information om sjukdomen och dess behandling samtidigt som man behöver bryta sina gamla 

trygga invanda vanor och sedan få in nya rutiner i vardagen. Det kan bli för mycket för 

patienten att ta till sig och förändra på kort tid. Att plötsligt behöva ändra en livsstil som man 

levt utifrån hela sitt liv kan ta lång tid och utan rätt stöd kanske man tröttnar på att kämpa med 

denna. I sin yrkesroll måste man försöka fånga patienten på den kunskapsnivå, var i livet 

hon/han befinner sig och hur långt hon/han kommit i sin sjukdomsförståelse. Det kan då bli 

lättare att ”locka patienten” till ökat intresse, kunskap om sin sjukdom och de 

livsstilsförändringar som behöver göras. 

Patienter med kronisk hjärtsvikt behöver råd, hjälp och stöd för att kunna göra 

livsstilsförändringar. 

Resultatet visar att en del patienter har svårt att anpassa och motivera sig till de nya 

livsstilsförändringarna. Familj, vänner och sjukvårdspersonal kan vara till hjälp genom 

omtanke, uppmuntran och stöd till livsstilsförändringar. Dickson & Riegel (2009) skriver att 

de som inte hade något socialt stöd när de skulle ta sig an egenvården och få den att passa in i 

det dagliga livet upplevde det som ett större hinder att följa dieten. De som upplevde att de 

fick stöd från omgivningen hade lättare för att utveckla strategier. Detta gjorde att de kände 

sig säkrare på sin egen förmåga även i situationer som de upplevde som svårare (a.a.). Vi tror 

att patienter kan uppleva det som något positivt att ha en stödjande omgivning där deras 

behov kan bli bemötta, detta kan förbättra livskvaliteten, detta skriver även Heo, Lennie, 

Okoli & Moser (2009). Positivt känslomässigt stöd kan minska stressen som sjukdomen kan 

ge. Att göra saker tillsammans med familjen kan öka livskvaliteten utifrån det sociala stöd 

som de kan få. När patienterna ska utveckla strategier för att följa kostrekommendationerna 

kan anhöriga vara ett stöd genom att finnas där och lyssna på patientens funderingar och 

frågor. Även om anhöriga inte kan ge konkreta råd kan det upplevas som trygghet att någon 

finns där och lyssnar. En del patienter kan känna sig osäkra i sin sjukdom och inte våga lita på 

sin egen förmåga. Angel, A., Blomqvist, K., Dreyer, P., Graubaek, A-M., Hall, E.U.C., 

Honoré, K.,… Schnor, H (2012) skriver att det är viktigt att stärka patienternas tro på den 

egna förmågan att genomföra de beteende- och livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga 

för att hantera den kroniska sjukdomen (a.a.). Om patienterna inte är förändringsbenägna har 
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de svårare att ta till sig de råd de får från sjuksköterskan. Då tror vi att man får försöka förmå 

patienten att utifrån sin livssituation göra små förändringar åt gången. 

Sjuksköterskans förhållningssätt i det enskilda mötet kan antingen stärka eller hindra 

patientens förmåga att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa (Hedelin, Jormfeldt och 

Svedberg, 2009). Vi tror att om sjuksköterskan utgår från patientens livsberättelse kan detta 

hjälpa till att lättare fånga upp patientens förändringspotential, då man genom patientens 

livsberättelse utgår från patientens egna upplevelser av sjukdomen. Vi ser en ökning av 

långvariga sjukdomstillstånd som dagens sjukvård inte klarar med nuvarande resurser. 

Personcentrerad vård kan vara en lösning som kortar vårdtiderna och därmed frigör 

vårdpersonal och sängplatser, samtidigt som den kan höja vårdkvaliteten. Ekman et.al (2012) 

beskriver i sin studie att patienter med kronisk hjärtsvikt där sjukdomen nyligen försämrats 

hade fått personcentrerad vård under sjukhusvistelsen. Detta minskade vårdtiden med en 

tredjedel, utan att kompromissa med vårdkvalitet eller vårdupplevelse. Patienternas 

vardagliga resurser bevarades eller förbättrades jämfört med traditionell vård. 

Idag finns det hjärtmottagningar för patienter och eventuellt anhöriga. En utveckling av dessa 

mottagningar kan vara att bilda mottagningsgrupper för både patienter och närstående där de 

kan möta andra i liknande situationer. Bosworth et.al (2004) skriver att det kan upplevas som 

positivt att träffa andra med samma erfarenheter av sjukdomen. I sådana mottagningsgrupper 

kan deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och bland annat ge förslag på hur man kan 

laga mat med lågt saltinnehåll (a.a.). Vi tycker att det fokuseras mycket på kostnader inom 

vården idag. Mottagningsgrupper kan bli dyrare initialt men vi tror att det kan ge besparingar i 

längden då återinläggningar kan minskas.  Om patienterna ges möjlighet att träffa andra 

patienter och dess närstående kanske de kan prata om vad de upplever som svårt eller vilka 

hinder som finns. De kan då få ökad inspiration och kunskap till att följa egenvården.  

SLUTSATS 
Fortsatta studier om betydelsen av mat och kostråd för personer med kronisk hjärtsvikt 

behövs för att förbättra vården för dessa patienter och öka deras livskvalitet. Det är viktigt att 

varje patient blir sedd och får den information de behöver för att förstå sin sjukdom. Detta gör 

det lättare att ta sig an de livsstilsförändringar som behöver göras. Ett nytt arbetssätt som man 

kan använda sig av är personcentrerad vård, detta kan korta vårdtiden och frigöra mer 
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personal som då får ökad tid för patienterna. Då kan personalen ge ett ökat stöd och förbättrad 

information till patienter och anhöriga. Får patienterna och dess anhöriga en ökad kunskap om 

sjukdomen tror vi att återinläggningarna kan minskas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

REFERENSER 
* = artiklar som ingår i resultatet. 
 
Angel, A., Blomqvist, K., Dreyer, P., Graubaek, A-M., Hall, E.U.C., Honoré, K., Michelsen,  
J.J., Lassen, T., Lilja Andersson, P., Martinse, B. & Schnor, H. (2012). Patientologi; 
Personcentrerade vård I teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
* Bennet, S J., Lane, K A., Welch, J., Perkins, S M., Brater, C D. & Murray M D. (2005). 
Medication and dietary compliance in heart failure. Western Journal of Nursing Research, 
27(8), 977-993. doi:10.1177/0193945905280253 
 
* Bentley, B., De Jong, M J., Moser, D K. & Peden, A R. (2005). Factors related to 
nonadherence to low sodium diet recommendations in heart failure patients. European 
Journal of Cardiovascular Nursing, 4, 331-336. doi:10.1016/j.ejcnurse.2005.04.009 
 
Bosworth, H B., Steinhauser, K P., Orr, M., Lindquist, J H., Grambow, S C. & Oddone, E Z. 
(2004). Congestive heart failure patients´ perceptions of quality of life: the integration of 
physical and psychosocial factors. Aging and Mental health, 8(1), 83-91.  
doi:10.1080/13607860310001613374. 
 
Costello, J-A. & Boblin, S. (2004). What is the experience of men and women with 
Congestive heart failure? Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 14(3), 9-20. 
 
Dickson, V V. & Riegel, B.(2009). Are we teaching what patients need to know? Building 
skills in heart failure self-care. Heart & Lung, 3 (38), 253-261. 
doi:10.1016/j.hrtlmg.2008.12.001 
 
Edvardsson, D. (Red.).(2010). Personcentrerad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekman, I., Wolf, A., Olsson, L E., Taft, C., Dudas, K., Schaufelberger, M. & Swedberg, K. 
(2012). Effects of personcentered care in patients with chronic heart failure; the PCC-HF 
study. European Heart Journal, 33, 1112-1119. doi:10.1093/eurheartj/ehr354 
 
Ericson, E. & Ericson, T. (2008). Illustrerande Medicinska sjukdomar. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Friberg, F. (2006). Dags att skriva uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Graneheim, U H. & Lundman B (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today. 24, 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 
 



 

24 
 

Granger, B B., Sandelowski, M., Tahshjainh. H., Swedberg, K. & Ekman, I.(2009). A 
qualitative descriptive study of the work of adherence to a chronic heart failure regimen. 
Patient and Physician perspectives. Journal of Cardivascular Nursing, 24(4) 308-315. 
 
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (Red.). (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom 
hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  
 
Grön, L. (2006)  Krop og hverdag i forandring: Sundhedsfremme og forebyggelse i institution 
og hverdagsliv. Veijle: Sundhedsforvalitningen. 
 
Hedelin, B., Jormfeldt, H. & Svedberg, P. (2009). Hälsobegreppet- synen på hälsa och 
sjuklighet. Friberg, F & Öhlén, J (Red.) Omvårdnadens grunder Perspektiv och 
förhållningssätt (s. 237-260) . Lund: Studentlitteratur. 
 
* Heo, S., Lennie, T A., Moser, D K. & Okoli C. (2009). Heart failure patients’ perceptions 
on nutrition and dietary adherence. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8, 323-328. 
doi:10.1016/j.ejcnurse.2009.05.005 
 
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
http://www.riksdage.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svensforfattningssamling/Halso--
ochsjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 
Hämtad 121105 
 
Jacobsson, A., Pihl-Lindgren, E. & Fridlund, B. (2001). Malnutrition in patients suffering 
from chronic heart failure; the nurse’s care. European Journal of Heart Failure, 3,449-456. 
 
* Jacobsson, A., Pihl, E., Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2004). Emotions, the meaning of 
food and heart failure: a grounded theory study. Journal of Advanced Nursing, 46(5), 514-
522. 
 
* Lennie, T A., Moser, D K., Heo, S., Chung, M L. & Zambroski, C H. (2006). Factors 
influencing food intake in patients with heart failure: a comparison with healthy elders. 
Journal of Cardiovascular Nursing, 21(2), 123-129. 
 
Lewis, EF., Johnson, PA., Johnson, W., Collin, C., Griffin, L. & Stevenson, LW. (2001). 
Preferences for quality of life or survival expressed by patients with heart failure. Journal of 
Heart & Lung Transplant, 20, 1016-24. 
 
Moser, D K., Doering, L V. & Chung, M L. (2005). Vulnerabilities of patients recovering 
from an exacerbation of chronic heart failure. American Heart Journal, 150(5), 7-13. 
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3 uppl. Stockholm: Liber. 
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008) Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 
Nursing Practice 8 th edition. London: Lippincott Williams & Wilkins. 
 

http://www.riksdage.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svensforfattningssamling/Halso--ochsjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdage.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svensforfattningssamling/Halso--ochsjukvardslag-1982_sfs-1982-763/


 

25 
 

* Price, R J G., Witham, M D. & McMurdo, M E T. (2007). Defining the nutritional 
status and dietary intake of older heart failure patients. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 6,178-183. doi:10.1016/j.ejcnurse.2006.08.002 
 
Rhodes, D L. & Bowles, C L. (2002). Heart failure and its impact on older womens´s lives. 
Journal of Advanced Nursing, 39, 441-449. 
 
* Riegel, B. & Carlson, B. (2002). Facilitators and barriers to heart failure self-care. Patient 
Education and Counseling, 46, 287-295. 
 
Rogers, A E., Addington-Hall, J M., Abery, A J., McCoy, A S M., Bulpitt, C., Coats, A J S. & 
Gibbs, J S R. (2000). Knowledge and communication difficulties for patients with chronic 
heart failure: Qualitative study. British Medicine Journal, 321, 605-7. 
 
* Sheahan, S L. & Fields, B. (2008). Sodium dietary restriction, knowledge, beliefs and 
decision-making behavior of older females. Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners, 20, 217-224. doi:10.1111/j.1745-7599.2008.00307.x 
 
Socialstyrelsen (2000). SoS-rapport 2000:11. Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention 
och behandling. 
Från http://www.Socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attatchments/11653/200-3-
11_0003012.pdf. Hämtad 120312. 
 
 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Från http://www.Socialstyrelsen.se/ Publikationer 2005/2005-105-1_200051052.pdf. Hämtad 
121010. 
 
Socialstyrelsen (2008). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård- beslutsstöd för prioriteringar. 
Västerås. 
 
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (2011a). Öppna jämförelser av hälso- 
och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2011. 
Från http://www.Socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attatchments/18454/2011-11-1.pdf 
Hämtad 120816. 
 
Socialstyrelsen (2011b). Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och 
behandla undernäring. 
Från http://www.Socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attatchments/18400-2011-9-2.pdf  
Hämtad 120312. 
 
Swedberg, K., Cleland, J., Dargie H, et al.(2005). Guidelines for the diagnosis and treatment 
of chronic heart failure: executive summary (update 2005): The Task Force for the Diagnosis 
and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. European 
Heart Journal, 26, 1115-40. doi:10.1093/eurheartj/ehi204 
 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attatchments/11653/200-3-11_0003012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attatchments/11653/200-3-11_0003012.pdf
http://www/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attatchments/18400-2011-9-2.pdf


 

26 
 

* van der Wal, M H L., Jaarsma, T., Moser, D K., van Gilst, WH. & van Veldhuisen, D J. 
(2006). Unraveling the mechanisms for heart failure patients’ beliefs about compliance. Heart 
& Lung , 36 (49), 253-261. Doi:10.1016/j.hrtlng.2006.10.007 
  
* van der Wal, M H L., Jaarsma, T., Moser, D K, van Gilst, W H. & van Veldhuisen, D J. 
(2010). Qualitative examination of compliance in heart failure patients in The Netherlands. 
Heart & Lung, 39 (2), 121-130. doi:10.1016/j.hrtlng.2009.07.008 
 
Zambroski, C H. (2003). Qualitative analysis of living with heart failure. Heart & Lung, 32, 
32-40. doi:10.1067/mhl.2003.10 
 



 

 
 

Bilaga 1 Sid 1/6 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av 

sökning (t.ex. 
fritext, ab-
stract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

121018 Pub Med Malnutrition AND 
heart failure 

Humans, English, All 
adult: 19+years, 
2000-2012 

Abstract 238 För många 
träffar 

0 

121018 PubMed Nutrition AND heart 
failure 

Som ovan Abstract 355 För många 
träffar 

0 

121018 PubMed Chronic heart failure 
AND nutrition AND 
nursing 

Som ovan Abstract 9 Svarade ej mot 
syftet 

6 

121018 PubMed CHF AND nutrition 
AND nursing 

Som ovan Abstract 2 Som ovan 0 

121018 PubMed Nutrition AND heart 
failure AND nursing 

Som ovan Abstract 27 Som ovan 6 

121018 PubMed Chronic heart failure 
AND eat* AND 
nursing 

Som ovan Abstract 2 Som ovan 0 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

Bilaga 1 Sid 2/6 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av 

sökning (tex. 
fritext, ab-
stract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

121018 
 

PubMed Congestive heart 
failure AND nursing 
AND nutrition 
disorders 

Som ovan Abstract 21 Svarade ej mot 
syftet samt 
dubbletter 

0 

121018 
 

PubMed Chronic heart failure 
AND eating disorders 
AND nursing 

Som ovan Abstract 0 Svarade ej mot 
syftet 

0 

121018 
 

PubMed Chronic heart failure 
AND dietary 
recommendations 

Som ovan Abstract 11 Som ovan 2 

121018 
 

PubMed Chronic heart failure 
AND nursing 
interventions AND 
nutrition 

Humans, English, All 
adult: 19+years, 
2000-2012 

Abstract 0 Svarade ej mot 
syftet 

0 

121018 PubMed Chronic heart failure 
AND nutrition intake 

Som ovan Abstract 11 Svarade ej mot 
syftet 

2 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 1 Sid 3/6 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av 

sökning (tex. 
fritext, ab-
stract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

121018 
 

Cinahl Heart failure AND 
dietary  AND nurs* 

Abstract, 2000-2012, 
peer reviewed, all 
adult English 

Abstract 4 Svarade ej mot 
syftet 

1 

121018 Cinahl Heart failure AND 
diet* AND patient 
AND Qualitative 

Som ovan Abstract 6 Svarade ej mot 
syftet, 
dubbletter 

3 

121018 
 

Cinahl Heart failure AND 
diet* AND patient 

Som ovan Abstract 74 Svarade ej mot 
syftet, 
dubbletter 

4 

121018 Cinahl Heart failure AND 
diet* AND patient 
perspective 

Som ovan Abstract 0 Svarade ej mot 
syftet 

0 

121018 
 

Cinahl Heart failure AND eat* 
AND interview 

Som ovan Abstract 2 Dubbletter 0 

121018 Cinahl Heart failure AND eat* 
and experience 

Som ovan Abstract 2 Svarade ej mot 
syftet 

1 

121018 
 

PubMed Heart failure AND 
interview AND eat* 

Humans, English, All 
adult: 19+years, 
2000-2012 

Abstract 6 Svarade ej mot 
syftet 

1 

121018  
 

Som ovan Heart failure AND 
interview AND eat* or 
diet*and nutr* 

Som ovan Abstract 86930 För många 
träffar 

0 



 

   

Bilaga 1 Sid 4/6 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av 

sökning (t.ex. 
fritext, ab-
stract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

121018 Cinahl Malnutrition AND 
heart failure 

Humans, English, All 
adult: 19+years,2000-
2012, peer-reviewed 

Abstract 16 Svarade ej mot 
syftet 

0 

121018 
 

Cinahl Nutrition AND heart 
failure 

Som ovan Abstract 56 Som ovan samt 
dubbletter 

3 

121018 
 

Cinahl Chronic heart failure 
AND nutrition AND 
nursing 

Som ovan Abstract 1 Svarade ej mot 
syftet 

0 

121018 
 

Cinahl CHF AND nutrition 
AND nursing 

Som ovan Abstract 0 Som ovan 0 

121018 Cinahl Nutrition AND heart 
failure AND nursing 

Som ovan Abstract 4 Som ovan 1 

121018 
 

Cinahl Chronic heart failure 
AND eat* AND 
nursing 

Som ovan Abstract 3 Som ovan 1 
 
 
 

 
 

 

 



 

   

Bilaga 1 Sid 5/6 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av 

sökning (tex. 
fritext, ab-
stract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

121018 
 

Cinahl Congestive heart 
failure AND nursing 
AND nutrition 
disorders 

Humans, English, All 
adult: 19+years, 
2000-2012,  peer 
reviewed 

Abstract 0 Svarade ej mot 
syftet samt 
dubbletter 

0 

121018 
 

Cinahl Chronic heart failure 
AND eating disorders 
AND nursing 

Som ovan Abstract 0 Svarade inte 
mot syftet 

0 

121018 
 

Cinahl Chronic heart failure 
AND dietary 
recommendations 

Som ovan Abstract 6 Dubbletter, 
Svarade ej mot 
syftet 

1 

121018 
 

Cinahl Chronic heart failure 
AND nursing 
interventions AND 
nutrition 

Som ovan Abstract 2 Svarade ej mot 
syftet 

0 

121018 Cinahl Chronic heart failure 
AND nutrition intake 

Som ovan Abstract 0 Svarade ej mot 
syftet 

0 

 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 1 Sid 6/6 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av 

sökning (tex. 
fritext, ab-
stract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

121018 
 

PubMed Heart failure AND 
dietary  AND nurs* 

Abstract, 2000-2012, 
peer reviewed, all 
adult English 

Abstract 72 För många 
träffar 

0 

121018 PubMed Heart failure AND 
diet* AND patient 
AND Qualitative 

Som ovan Abstract 9 Svarade ej mot 
syftet, 
dubbletter 

1 

121018 PubMed Heart failure AND 
diet* AND patient 

Som ovan Abstract 525 För många 
träffar 

0 

121018 PubMed Heart failure AND 
diet* AND patient 
perspective 

Som ovan Abstract 1 Dubbletter 0 

121018 PubMed Heart failure AND eat* 
and experience 

Som ovan Abstract 6 Svarade ej mot 
syftet, 
dubbletter 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 Sid 1/5 

Artikelöversikt       
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

B. Bentley, 
M. J. De 
Jong, D. K 
Moser, A. R 
Peden. 
 
USA 2005 
 
 
 
 
 

Factors related 
to 
nonadherence 
to low sodium 
diet 
recommenda-
tions in heart 
failure 
patients. 

Utforska 
hjärtsvikts- 
patienters 
upplevelser av 
att följa en 
saltfattig diet. 

Kvalitativ artikel där 20 
patienter i åldern 49,5-
70,9 år intervjuades 
utifrån ett fråge-
formulär. 7 patienter 
intervjuades i hemmet 
och 13 på sjukhuset. De 
flesta patienterna 
tillhörde NYHA klass 
II-III. 

Kvalitativ metod.  
Intervjuerna spelades in på band 
och skrevs ut ordagrant samt 
analyserades och kodades i 
kategorier med textanalys. 
Demografiska data analyserades 
med SPSS 11.5. 

3 huvudtema visade på låg 
följsamhet vid saltfattig kost de 
var brist på kunskap, social 
påverkan och brist på alternativ 
kost. Deltagarna önskade mer 
kunskap om vilka alternativ av 
saltfattig kost som fanns och hur 
de kunde tillagas samt att det var 
svårt att gå på restaurang då de 
inte hade insikt i hur mycket salt 
maten innehöll   

Hög kvalitet.  
Lättlästa tabeller. 
Resultatet 
välbeskrivet med 
många citat. 
Diskussionen väl 
utvecklad. 

S. J Bennet, 
K. A Lane, 
J. Welch, S. 
M Perkins, 
D.C Brater, 
M.D Murray 
 
USA 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medication 
and dietary 
compliance 
beliefs in heart 
failure. 

Att undersöka 
de mest 
upplevda 
fördelar och 
nackdelar till 
följsamhet av 
medicin och 
kost 
rekommen-
dationer bland 
två grupper av 
patienter med 
hjärtsvikt 

Kvantitativ artikel där 
101 och 205 patienter i 
åldern 35-92 år med 
hjärtsvikt svarade på 
frågor utifrån två olika 
skalor 
BMCS=Beliefs About 
Medication Compliance 
scale. BDCS=Beliefs 
about dietary 
compliance scale. 
Båda är 12- fråge- 
formulär med 5 gradig 
svarsskala. 
NYHA I-IV 

Kvantitativ metod. 
Båda studierna var 
randomiserade kontrollstudier. 
Analysen gjordes med hjälp 
dataprogrammet SPSS 
dataversion 11 för den första 
studien och SAS dataversion 8.2 
för andra studien. 

Att kissa nattetid och att det 
gjorde det svårt att resa sågs som 
de största hindren för att följa 
medicineringen, samtidigt var de 
flesta i studien införstådda med 
att mat med hög salthalt inte var 
bra för dem Följsamheten vid 
saltfattigkost fick negativ 
påverkan då patienterna tyckte 
att denna mat inte smakade så 
mycket, att de inte kunde gå på 
restaurang då de inte visste hur 
mycket salt kosten innehöll.    

Medel kvalitet. 
Mätinstrument i 
metoden välbeskriv-
na. Tabeller lättöver-
skådeliga. Kort 
resultat. Kort 
diskussion. 

 
 



 

 

Bilaga 2 Sid 2/5 

Artikelöversikt 
 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

S. Heo, T.A 
Lennie, D.K 
Moser, C. 
Okoli. 
 
USA/ 
Canada 
2009. 
 
 
 

Heart failure 
patients´ 
perceptions on 
nutrition and 
dietary 
adherence. 

Utforska 
patienters 
upplevelser av 
nutrition och 
att följa diet 
rekommendati
oner vid 
hjärtsvikt. 

Kvalitativ artikel. 20 
patienter i åldern 48-68 
år med hjärtsvikt 
intervjuades utifrån ett 
halvstrukturerat 
frågeformulär.  NYHA 
II-IV 

Kvalitativ metod. 
Intervjuerna spelades in på band 
och skrevs ut ordagrant samt 
analyserades och kodades i 
kategorier med textanalys. 

Majoriteten av patienterna 
trodde att födointaget kunde 
påverka deras hälsa men mindre 
än hälften trodde att salt kunde 
påverka deras hjärtsvikts-
symtom. 85 % av patienterna 
fick speciella kostrekom-
mendationer men bara 60 % 
följde dessa. Fyra olika teman 
urskiljdes som kunde påverka   

Hög kvalitet. 
Bra beskriven metod. 
Lättförståeligt 
resultat med många 
citat. Inte generali-
serbart urval. 

A. 
Jacobsson, 
E. Pihl, J. 
Mårtensson, 
B. Fridlund. 
 
Sverige 
2004. 
  
 

Emotions, the 
mening of 
food and heart 
failure: a 
grounded 
theory study.
  

Studie som 
utvecklade en 
teoretisk-
modell av 
upplevelser av 
mat och 
matintag bland 
patienter med 
hjärtsvikt. 

Kvalitativ artikel där 11 
patienter i åldern 51-90 
år intervjuades. NYHA 
II-IV. Sydvästra 
Sverige. 
 

Kvalitativ metod. 
Intervjuerna spelades in på band 
och skrevs ut ordagrant. 
Intervjuerna kodades utifrån 
Grounded theory analys. 

Två huvudkategorier framkom, 
vilka var känslor (positiva och 
negativa) och matens betydelse 
(fysiska och psykosociala 
funktioner). 

Hög kvalitet. 
Tabell med intervju-
frågor. Tabell och 
figur lättöverskåd-
liga. Resultat bra men 
innehåller mycket 
citat. Diskussionen 
uppbyggd efter 
resultatkategorierna. 
 
 
 

 

 

 

      



 

 

Bilaga 2 Sid 3/5 

Artikelöversikt 
 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

T. A. 
Lennie, 
D.K. Moser, 
S. Heo, 
M.L. Chung, 
C. H. 
Zamroski  
 
USA 2006 
 
 

Factors 
influencing 
food intake in 
patients with 
heart failure A 
comparison 
with healthy 
elders. 

Jämföra 
hjärtsviktspat-
ienter och 
friska äldre hur 
de uppfattade 
att aptit, 
hunger, 
känslor, socialt 
och sjukdomar 
påverkade 
mängden mat 
de åt 
föregående 
vecka. 

Kvantitativ artikel där 
67 patienter 
(medelålder 62 år) med 
hjärt-svikt fyllde i 
FEED-frågeformuläret 
som värderade faktorer 
som påverkade aptit 
och hunger, som 
skattades på en VAS-
skala. De värderade 
även i vilken 
utsträckning  
aptit/hunger, 
känslor/socialt och 
sjukdomsfaktorer 
påverkade mängden 
mat de åt. Detta 
jämfördes med 68 
friska äldre. 

Kvantitativ metod. 
Data analyserades med, chi-
square, Mann-Whitney U test 
och t-test och ANCOVA 
användes. 

Friska äldre värderade sin aptit 
högre än hjärtsviktspatienter.  
Saltrestriktion påverkade 
matintaget hos personer med 
hjärtsvikt. Hjärtsviktspatienterna 
hade även högre påverkan av 
känslor/sociala- och sjukdoms 
faktorer. 

Medel/hög kvalitet 
Diskussionen väl 
utvecklad. 
Lättöverskådliga 
tabeller. 
 
 
 
 
 
 
 

R.J.G Price, 
M D. 
Witham, M 
E.T. 
McMurdo 
 
Storbritan-
ien 
2007 
 
 

Defining the 
nutritional 
status and 
dietary intake  
of older heart 
failure patients 
 
 
 

Att beskriva 
nutritions och 
biokemisk 
status samt 
födointaget 
hos äldre 
patienter med 
hjärtsvikt 

Kvantitativ artikel där 
45 patienter i åldern 74-
87,6 med stabil 
hjärtsvikt i NYHA I-III. 
Antrometriska data 
samlades in 
tillsammans biokemiska 
markörer. 
Dagbok för mat och 
dryck fördes i 7 dagar.  
 
 

Kvantitativ metod. 
Både data och matdagbok 
analyserades. Undergrupper 
analyserades med hjälp av 
oberoende t-test 

BMI var i medel 27,1. 64 % av 
deltagarna misslyckades med att 
uppnå de beräknade 
genomsnittliga kraven på 
födointag. 82 % tog mer än 2 mg 
salt dagligen och 18 % hade ett 
Kalium intag på över 3500 
mg/dag. 29 % behövde inte hjälp 
med att handla mat medan 58 % 
behövde hjälp med 
matlagningen. 

Medel kvalitet. 
Tydliga tabeller. Kort 
diskussion. Bra 
bortfallsanalys. 
Resultatet var 
emellanåt svårtolkat. 
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Artikelöversikt 
 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

B. Riegel, B. 
Carlson. 
 
USA 2002 
 
 
 

Facilitators 
and barriers to 
heart failure 
self-care. 

Att upptäcka 
hur hjärtsvikt 
påverkade 
patienternas 
liv, hur de 
värderade sitt 
egenvårds-
beteende samt 
vilka möjlig-
heter och 
hinder som 
påverkade 
egenvården.   

Kvalitativ artikel.  
26 personer i åldern56-
91 år som nyligen 
diagnostiserats med 
hjärtsvikt, intervjuades 
enskilt och i grupp efter 
en standardiserad 
intervjuguide.  
 

Kvalitativ metod. 
Bandinspelade intervjuer som 
skevs ut ordagrant och 
transkriberades och kodades. 

Patienterna diskuterade 
framgångar och misslyckande 
med att följa diet-, motions- eller 
medicinska rekommendationer. 
Vissa anpassningsstrategier var 
praktiska och andra var inre 
resurser. Många accepterade 
stöd från andra men inte alla. 
Med de hinder som patienterna 
möter är det vanligt att 
egenvårdsbeteendet är dåligt och 
att återinläggningarna fortsätter 
vara höga.  

Hög kvalitet. 
Tabell med vägled-
enade intervju frågor. 
Lättläst resultat med 
många citat. 
Välutvecklad 
diskussion. 

S. L. 
Sheahan, B. 
Fields. 
 
USA 2008 
 
 

Sodium 
dietary 
restriction, 
knowledge, 
beliefs, and 
decision-
making 
behavior of  
older females 

Att upptäcka 
erfarenheter 
och besluts-
fattande bete-
ende associerat 
med att 
använda salt-
fattig kost hos 
äldre kvinnor 
med hjärtsvikt. 
Även att 
identifiera 
faktorer som 
underlättar 
eller hindrar 
användningen 
av saltfattig 
kost. 

Kvalitativ artikel. 
33 ensamstående äldre 
kvinnor i åldrarna 65-
98 år delades in i tre 
olika grupper. 
Semistrukturerade 
intervjufomat användes 
där man hade en 11-
punkts frågeformulär 
med en 30-ig gradig 
svarsskala 

Kvalitativ metod. 
Bandinspelade intervjuer som 
skevs ut ordagrant och 
transkriberades och kodades. 
Analysprocessen gjordes i tre 
steg. 

Dominerande teman som 
urskiljdes var brist på utbildning 
om saltfattigkost från 
sjukvårdspersonal, en önskan om 
mer information om salt och att 
använda kryddor för säsong som 
alternativ till salt, tryckta 
informationsmaterial. Att äta 
ensam ingav ingen motivation 
att laga hälsosamt mat vilket var 
en barriär i sammanhanget. 

Medel kvalitet. 
Tabell med intervju-
frågor. Metoden 
välutvecklad. Kort 
diskussion. Litet 
bortfall. 
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Artikelöversikt 
 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Martje H. L. 
van der Wal, 
T. Jaarsma, 
D.K. Moser, 
W.H. van 
Gilst, D.J. 
van 
Veldhuisen. 
 
Holland 
2010. 
 

Qualitative 
examination of 
compliance in 
heartfailure 
patients in the 
Netherlands 

Att få mera 
insyn i pati-
enternas skäl 
och motivation 
om följsamhet 
i behandlingen 
och hur de 
följde dessa i 
det dagliga 
livet. 

Kvalitativ studie där 15 
hjärtsviktspatienter i 
åldern 42-87 år 
intervjuades i hemmet. 
NYHA II-III. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuerna spelades in på band 
och transkriberades ordagrant. 
Kategorier urskiljdes och 
kodades till sex olika teman. 

Den vanligaste orsaken till 
följsamhet i behandlingen var 
rädsla för sjukhusinläggning och 
försämring av sjukdomen. 
Många patienter försökte göra 
livsstilsförändringar i det dagliga 
livet. Barriärer till följsamhet var 
ofta relaterade negativa aspekter 
i behandlingen. Missförstånd 
och okunskap om behandlingen 
framkom. Tips för att klara av 
behandlingen efterfrågades. 

Hög kvalitet.  
Mycket välutvecklad 
metod. Lättläst 
resultat med många 
citat. 
Lättöverskådliga 
tabeller. Resultatet 
går inte att 
generalisera utan att 
ge insikt i patienter-
nas skäl till 
följsamhet eller inte. 
 
 

Martje H. L. 
van der Wal, 
T. Jaarsma, 
D.K. Moser, 
W.H. van 
Gilst, D.J. 
van 
Veldhuisen. 
 
 
Holland 
2006. 
 
 

Unraveling the 
mechanisms 
for heart 
failure 
patients´ 
beliefs about 
compliance 

Få insikt i pati-
enternas tro på 
följsamhet. 
Undersöka 
sambandet 
mellan 
demografiska 
variabler och 
depressiva 
symtom. 
Följsamhet 
med medicin, 
diet och daglig 
vägning samt 
patienternas 
tro på 
följsamhet.  

Beskrivande cross-
sectional design med 
COACH. Kvantita-
tivartikel där 954 
hjärtsviktspatienter i 
åldern 23-95 år 
besvarade ett fråge-
formulär om sina tankar 
om medicinering och 
diet. 297 av de 954 
besvarade också ett 
formulär om sina tankar 
om symtom övervak-
ning.  96 % befann sig i 
NYHA II-III. Olika 
skalor användes. 
Cornbach´s α 

Kvantitativ metod. 
Beskrivande statistisk analys. 
Mann Whitney och Chi-square 
test. 

De största hindren var diures 
nattetid, att maten inte smakade 
och begränsningar att lämna 
hemmet. Glömska var den 
viktigaste faktorn vid daglig 
vägning. Patienter med låg 
kunskap om hjärtsvikt upplevde 
fler hinder för att följa 
behandlingen. 

Hög kvalitet. 
Stort bortfall på andra 
frågeformuläret. 
Många 
lättöverskådliga 
tabeller. Resultatet 
kan inte generaliseras 
till alla patienter då 
som ingick i studien 
befann sig i NYHA 
II-III. 
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Checklista för kvalitativa artiklar* 
 
A. Syftet med studien?  ……………………… 
 
Vilken kvalitativ metod har använts?  ………………………. 
 
Är designen av studien relevant för 
  
att besvara frågeställningen?   Ja  Nej 
 
B. Undersökningsgrupp 
 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen  
 
tydligt beskrivna?   Ja  Nej 
 
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna). 
 
Var genomfördes undersökningen?  ………………………… 
 
Urval - finns det beskrivet var, när och hur 
  
undersökningsgruppen kontaktades?  ………………………… 
 
Vilken urvalsmetod användes?   
 
_ Strategiskt urval  _ Snöbollsurval 
_ Teoretiskt urval    _ Ej angivet 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social)  
 
status samt annan relevant demografisk bakgrund). ………………………. 
 
Är undersökningsgruppen lämplig?  Ja Nej 
 
 
C. Metod för datainsamling 
 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och  Ja  Nej
   
i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  Beskriv:……………… 
     
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt  
 
(vilken typ av frågor användes etc.)?  Beskriv:……………….. 
 

 
Ange datainsamlingsmetod: 
   

_ Ostrukturerade intervjuer 
  

 _ Halvstrukturerade intervjuer 
 
_ Fokusgrupper 
  

 _ Observationer 
 
_ Video-/bandinspelning 
  

 _ Skrivna texter eller teckningar 
 
Är data systematiskt samlade  
   
(finns intervjuguide/studieprotokoll)?   Ja  Nej
   
D. Dataanalys 
 
Hur är begrepp, teman och kategorier  
 
utvecklade och tolkade?   ……………………. 
 
Ange om:  

_ teman är utvecklade som begrepp 
  

 _ det finns episodiskt presenterade citat 
 
_ de individuella svaren är kategoriserade och  
bredden på kategorierna är beskrivna 
 

  _ svaren är kodade 
 
Resultatbeskrivning:  …………………….. 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja Nej 
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja Nej 
 
Är resultaten pålitliga  
 
(undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja   Nej 
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Finns stabilitet och överrensstämmelse  
 
(är fenomenet konsekvent beskrivet)?  Ja Nej 
 
Är resultaten återförda och diskuterade med  
 
undersökningsgruppen?    Ja  Nej 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade  
 
på insamlade data (finns citat av originaldata, summering 
  
av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja    Nej 
 
E. utvärdering 
 
Kan resultaten återkopplas till den 
  
ursprungliga forskningsfrågan?  Ja Nej 
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja Nej 
 
Har resultaten klinisk relevans?  Ja Nej 
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja Nej 
 
Finns risk för bias?   Ja Nej 
 
Vilken slutsats drar författaren?  ……………………….. 
 
Håller du med om slutsatserna?  Ja Nej 
 
Om nej, varför inte?   ………………………. 
 
Ska artikeln inkluderas?  Ja Nej 
 
Efter *C. Forsberg & Y. Wengström, 2003. Sid 196-200.  
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Checklista för kvantitativa artiklar -kvasi-experimentella studier* 
 
A. Syftet med studien?  …………………………. 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   Ja Nej 
 
Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja  Nej 
 
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna?  …………………………… 
 
Vilka är exklusionskriterierna?  …………………………… 
 
Vilken urvalsmetod användes?  _ Randomiserat urval 
 

_ Obundet slumpmässigt urval 
 
 _Kvoturval 
 
_ Klusterurval 
 
_ Konsekutivt urval 
 
_ Urvalet är ej beskrivet 
 

 
Är undersökningsgruppen representativ?   Ja   Nej 
 
Var genomfördes undersökningen?  …………………………… 
 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? …………………………… 
 
C. Mätmetoder 
 
Vilka mätmetoder användes?  …………………………… 
 
Var reliabiliteten beräknad?   Ja  Nej 
 
Var validiteten diskuterad?  Ja  Nej 
 
D. Analys 
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  Ja Nej 
 
Om nej, vilka skillnader fanns?  ………………………… 
 
Hur stort var bortfallet?  ……………………….. 

 
Fanns en bortfallsanalys?  Ja  Nej 
 
Var den statistiska analysen lämplig?   Ja Nej 
 
Om nej, varför inte?   ……………………….. 
 
Vilka var huvudresultaten?  ………………………. 
 
Erhölls signifikanta skillnader?  Ja  Nej 
 
Om ja, vilka variabler?   ………………………. 
 
Vilka slutsatser drar författaren?   ………………………. 
  
Instämmer du?   Ja Nej 
 
E. Värdering 
Kan resultatet generaliseras till 
  
annan population?   Ja Nej 
 
Kan resultatet ha klinisk betydelse?   Ja Nej 
 
Ska denna artikel inkluderas  
 
i litteraturstudien?    Ja  Nej 
 
Motivera varför eller varför inte!   ………………………. 
 
*Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for 
Evidensbased Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, 
University of Manchester, 1998. 
 
Efter C. Forsberg & Y. Wengström, 2003. Sid 192-195. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	examensarbete
	Hösten 2012

	Problem med mat och kostråd hos personer med kronisk hjärtsvikt
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	BAKGRUND
	SYFTE
	METOD
	Design
	Urval
	Datainsamling
	Genomförande och analys
	Författarnas förförståelse
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	Kunskap om mat och kostråd vid kronisk hjärtsvikt
	Förståelse för samband mellan mat och kronisk hjärtsvikt
	Upplevelser av mat och måltider vid kronisk hjärtsvikt
	Sätt att hantera kostråd vid kronisk hjärtsvikt

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSER

