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Abstract 
Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en vanlig folksjukdom i hela världen. Inom sjukvården ligger 

fokus ofta på den som diagnostiserats med sjukdomen. När någon fått diagnosen hjärtsvikt 

påverkas även de anhöriga. Information efterfrågades av anhöriga för att de skulle kunna 

stödja och hjälpa sin närstående.  

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas behov av information när en närstående 

diagnostiserats med hjärtsvikt. 

Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Artiklar från tre olika 

databaser valdes ut och kvalitetsgranskades innan de inkluderades i uppsatsen. Totalt var det 9 

artiklar som inkluderades och analyserades genom en innehållsanalys. Utsagor från de olika 

artiklarna samlades in och kondenserades, kodades och kategoriserades. 

Resultat: Det slutgiltiga resultatet delades in i tre kategorier; behov av bekräftelse, behov av 

kunskap om sjukdomen och information relaterat till oro i vardagen. Resultatet visade att 

anhöriga upplevde brist på information om sjukdomen, vilket bidrog till en otrygghet och oro 

i vardagen. Vidare beskrevs det att tillräcklig information och kontinuerligt stöd förstärkte 

relationen mellan de anhöriga och närstående och bidrog till att de lättare kunde hantera 

sjukdomen. Den slutgiltiga resultatdiskussionen baserades på familjerelaterad omvårdnad. 

Slutsats: Att inte bara inkludera den som fått diagnosen hjärtsvikt i informationen, utan även 

de anhöriga, visade sig vara av vikt. Att ge informationen till de anhöriga på ett begripligt sätt 

bidrog till att de kände sig delaktiga i vården. Vid utebliven information till de anhöriga kände 

de att de inte kunde hantera sin vardag och stötta sin närstående. Det var därför avgörande att 

sjuksköterskan även delgav anhöriga information.  

Nyckelord: Hjärtsvikt, information, anhöriga, upplevelse 

 

Tack!  
Författarna vill rikta ett tack till Pernilla Hedengård för all handledning vi fått under arbetet 

med denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 



	

Innehåll 
1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

     2.1 Patofysiologi ................................................................................................................... 2 
     2.2 Symtom ........................................................................................................................... 2 

     2.3 Sjuksköterskans roll relaterad till information ................................................................ 3 

     2.4 Anhörigas behov av information .................................................................................... 4 

     2.5 Begreppsdefinitioner ....................................................................................................... 5 

         2.5.2 Anhörig och närstående ........................................................................................... 5 

3 Teoretisk referensram .......................................................................................................... 5 

     3.1 Familjefokuserad omvårdnad och systemteori ............................................................... 6 

4 Problemformulering ............................................................................................................. 7 

5 Syfte ........................................................................................................................................ 7 
6 Metod ..................................................................................................................................... 7 

     6.1 Datainsamling ................................................................................................................. 7 

         6.1.1 Avgränsningar och Inklusions-/exklusionskriterier ................................................. 9 

         6.1.2 Urval ........................................................................................................................ 9 

     6.2 Analys ........................................................................................................................... 10 

7  Forskningsetiska överväganden ....................................................................................... 11 

8 Resultat ................................................................................................................................ 11 

     8.1 Behov av bekräftelse ..................................................................................................... 11 
     8.2 Behov av kunskap om sjukdomen ................................................................................ 13 

     8.3 Information relaterat till oro i vardagen ........................................................................ 14 

9 Diskussion ............................................................................................................................ 15 

     9.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 15 

     9.2 Resultatdiskussion ......................................................................................................... 18 

     9.3 Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 21 

10 Slutsats ............................................................................................................................... 21 

11 Referenser .......................................................................................................................... 22 
Bilagor ..................................................................................................................................... 26 

     Bilaga 1 Artikelmatris ......................................................................................................... 26 

     Bilaga 2 Exempel på analysförfarandet .............................................................................. 31 

     Bilaga 3 Redovisning av litteratursökning .......................................................................... 33 

     Bilaga 4 Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod .............................................. 37 

     Bilaga 5 Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod ............................................ 38



	 1 

1 Inledning 

Hjärtsvikt är en sjukdom alla kan drabbas av och sjukdomen går ofta inte att bota. I 

sjukvården är det en patientgrupp sjuksköterskan kan möta dagligen. I uppsatsen används 

begreppet anhöriga med betydelsen maken/makan. Begreppet närstående används med 

betydelsen den som diagnostiserats med hjärtsvikt. Närstående kommer på ett fåtal ställen i 

uppsatsen även benämnas som patient.  

 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU), i mötet med anhöriga till patienter med 

hjärtsvikt, kom det fram frågor kring sjukdomen. Frågorna inkluderade hur sjukdomen 

kommer påverka den närståendes vardagliga liv och hur de anhöriga kan hjälpa sin närstående 

i vardagen. De anhöriga uttryckte en osäkerhet kring situationen och beskrev att de hade ett 

behov av mer information. Därmed är det av vikt att sjuksköterskan kan ge information om 

sjukdomen till närstående och anhöriga. I uppsatsen har därav huvudsyftet varit att beskriva 

anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt. 

 

2 Bakgrund 

År 2016 beräknades två till tre procent av befolkningen i Sverige leva med hjärtsvikt, 

motsvarande cirka 250 000 individer som hade sjukdomen. Det är den hjärt- och kärlsjukdom 

som ökar mest i västvärlden. Hjärtsvikt drabbar ofta äldre individer och män insjuknar i 

sjukdomen tidigare i livet än kvinnor. Forskning kring sjukdomen har ofta fokuserat på att 

den drabbade ska få ett bättre och längre liv i jämförelse med om ingen behandling sätts in vid 

diagnostiseringen (Hjärt- och lungfonden, 2016). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2016) årliga rapport är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige. Även om många insjuknar i hjärt- och kärlsjukdom har antalet döda 

mer än halverats sedan 80-talet. De sjunkande dödssiffrorna speglar sannolikt forskningens 

framsteg med förbättrad diagnostik som följd. Det är inte bara generell hjärt- och kärlsjukvård 

som förbättrats, även hjärtsviktssjukvården har utvecklats de senaste 15 åren. Till följd av 

framstegen inom hjärtsviktsforskningen kan allt fler leva länge med hjärtsvikt utan att deras 

livskvalitet försämras avsevärt (Hjärt- och lungfonden, 2016). 
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2.1 Patofysiologi 

Hjärtsvikt innebär att hjärtat förlorat sin pumpförmåga och inte orkar pumpa ut tillräckligt 

med blod till kroppens vävnader. Orsaken till att sjukdomen uppstår kan bero på många olika 

saker och risken ökar med stigande ålder. Kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt och högt blodtryck 

är de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt (Hjärt- och lungfonden, 2016). 

 

2.2 Symtom 

Symtom på hjärtsvikt kan vara svåra att upptäcka i det tidigare skedet av sjukdomen då de 

många gånger kan vara diffusa. Exempel på symtom är andfåddhet, svullna ben, trötthet, stora 

urinmängder nattetid och nattlig hosta (Ericson & Ericson, 2012, Braun & Anderson, 2012). 

 

Utifrån det amerikanska hjärtsällskapet New York Heart Associations (NYHA) principer kan 

hjärtsvikt delas in i fyra klasser. Svårighetsgraden av hjärtsvikt ligger till grund för vilken 

NYHA-klass patienten får (American Heart Association, 2017). 

 

Grad Klinisk bild 

NYHA I Nedsatt pumpförmåga utan symtom 

NYHA II Symtom vid mer än måttlig ansträngning 

NYHA 

III 
Symtom vid lätt till måttlig ansträngning 

NYHA 

IV 
Symtom i vila. Ökade symtom vid minsta aktivitet. Individer blir sängliggande större 

delen av tiden. 

(American Heart Association, 2017) 
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2.3 Sjuksköterskans roll relaterad till information 

All sjukvård i Sverige utgår från Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enligt HSL ska patienten 

och de anhöriga få den informationen som krävs om den aktuella sjukdomen (SFS, 2017:30). 

Detta utvecklas ytterligare i Patientlagen (SFS, 2014:821), där det bland annat framgår att 

patienten ska få information om sin sjukdom, dess behandlingar och de hjälpmedel som finns 

tillgängliga. Om patienten själv inte kan ta emot informationen ska denna ges till anhöriga. 

Det framhålls även vikten av att de som ger informationen, i detta fall vårdpersonalen, är 

ansvariga för att patienten och de anhöriga har tagit informationen till sig. 

 

Ytterligare en del i detta är vikten av att, som sjuksköterska, vara öppen för de anhörigas och 

den närståendes tankar och frågor. Många gånger kan det vara så att sjuksköterskan inte 

uppmärksammar vad anhöriga och närstående redan vet eller vad de vill veta och det glöms 

bort att samtliga är experter på sig själva och har egna styrkor och svagheter (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2009). Med detta i åtanke är det sjuksköterskans uppgift att bedöma i 

vilken omfattning den närstående och deras anhörig har behov av en informations- eller 

utbildningsinsats. När det exempelvis gäller livsstilsförändringar krävs det att den närstående 

och de anhöriga får information och praktisk träning på de färdigheter som kan behövas 

(Tingström, 2014). Informations- eller utbildningsinsatser kan kräva både förberedelse och 

efterarbete. I en del situationer kan det räcka med att ge information och i andra situationer 

kan det behövas en större utbildningsinsats. Det krävs redskap för att kunna informera och 

utbilda närstående och anhöriga både enskilt och i grupp. Detta sätt att ge information är en 

viktig del i sjuksköterskans arbete (Tingström, 2014). 

 

En utmaning sjuksköterskan kan stå inför är faktumet att populationen blir äldre och att 

vårdplatserna minskar i dagens vårdorganisation. Det i sin tur kan leda till att det i framtiden 

är fler hjärtsviktspatienter som behandlas i hemmet av en anhörig. Om detta sker är det av 

vikt att sjuksköterskan hittar strategier för att kunna ge den information, exempelvis om 

symtom och egenvård, som de anhöriga upplever sig ha ett behov av (Carlsson & Wenman-

Larsen, 2014). Om denna information uteblir kan sjukdomen försämras hastigt, då tidig 

behandling är av stor vikt vid utvecklingen av hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Tidsbrist inom sjukvården är något som uppmärksammats i en studie av Gilmour, Strong, 

Hawkins, Broadbent och Huntington (2013) och det har framkommit att många 
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sjuksköterskor inte hinner ge tillräcklig information om symtom, egenvård och sjukdomens 

utveckling till patienter och anhöriga. Det har framkommit i samma studie att 

sjuksköterskorna spenderar mindre än 20 minuter per patient på att ge information under 

sjukhusvistelsen till följd av tidsbrist.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det ökade möjligheterna för dem att hinna ge information när det 

fanns lättillgängliga broschyrer och internetlänkar de kunde ge till anhöriga och patienter för 

att finna mer information. Ytterligare något som belystes i samma studie var att 

individanpassa information. Med individanpassad information menas att sjuksköterskan 

framför informationen på ett lättillgängligt språk, exempelvis beroende på de anhörigas 

bakgrund (Tingström 2014). De anhöriga med mer medicinsk kunskap kunde exempelvis 

förstå information om den gavs på ett mer avancerat sätt. De som inte hade tidigare medicinsk 

kunskap behövde få sjukdomen förklarad för sig på ett enklare sätt (Gilmour, Strong, 

Hawkins, Broadbent & Huntington, 2013).  

 

2.4 Anhörigas behov av information  

Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2014) påverkas även de anhöriga när en närstående 

drabbas av sjukdom. Vidare beskriver de att sjukdom ofta bidrar till en stor omställning i livet 

för hela familjen. De anhöriga kan exempelvis uppleva ett behov av mer stöd och information 

för att kunna hantera sjukdomen (ibid). I dagens samhälle sker den största delen av 

sjukvården och behandling i hemmet. Det kan handla om utvärdering av hur symtom visar 

sig, hantering av mediciner eller behandling av symtom. Eftersom de anhöriga utgör en stor 

del av de närståendes vardag är det av vikt att de får delta i informationen som sjuksköterskan 

ger (Carlsson & Wenman-Larsen, 2014).  

 

I en studie av Pattenden, Roberts och Lewin (2015) upplever de anhöriga sig själva som 

avgörande för deras närstående när det gäller egenvård. De anhöriga beskriver att 

medicinering och övervakning av symtom anses som områden där de upplever ett ökat behov 

av information. Till följd av bristande information om symtom och medicinering upplevde de 

en osäkerhet i att ge medicinerna som behövdes. Om information om medicinering ges kan de 

anhöriga känna sig säkrare när de ger medicinen och deras oro minskar. I längden förbättrar 

detta både den närståendes och de anhörigas situation (ibid). 
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Laursen, Kjaergaars Danielson och Rosenberg (2015) menar att de anhöriga kan ses som en 

viktig resurs i vårdandet av den närstående då den anhöriga känner den närstående bäst och är 

denne närmast. Det har dock visat sig att de anhöriga generellt upplever att sjuksköterskan 

inte förstår att de är en resurs som kan användas i vården av den närstående. De beskriver att 

sjuksköterskan inte har förståelse för att de anhöriga gärna vill vara involverade i 

informationen som ges för att kunna vara delaktiga i vården (ibid). När informationsbehovet 

hos de anhöriga uppfylls resulterar det i att de upplever ökad kunskap om sjukdomen. På så 

vis kan de skapa en förståelse för sin närståendes situation och känner att situationen blir 

hanterbar. När de anhöriga kan ta till sig informationen som ges och bearbetar den, först då 

har informationen övergått till kunskap (Tingström, 2014). När de anhöriga får information 

om egenvård och därav kunskap om sjukdomen upplever de att de finner sätt att stötta sin 

närstående på när symtomen framträder. Studien lyfter även fram att bristande information till 

de anhöriga kan påverka dem negativt. Denna negativa påverkan uttryckte sig i form av oro 

och stress hos de anhöriga (Pattenden, Roberts & Lewin, 2015).  

 

2.5 Begreppsdefinitioner 

2.5.2 Anhörig och närstående 

Enligt Socialstyrelsen (2004) är en anhörig någon som hör till de närmaste släktingarna eller 

familjen. Enligt Nationellt kompetenscentrum (NKA) (2014) definieras samma ord som “en 

person som vårdar en närstående, där närstående är den som behöver stöd”. I uppsatsen är det 

NKAs definition av anhörig och närstående som kommer användas, då denna ringar in syftet 

bäst. Anhörig kommer därmed att beskrivas som maken/makan till den som diagnostiserats 

med hjärtsvikt och närstående som den som fått diagnosen. 

 

3 Teoretisk referensram 

I uppsatsen kommer resultatet diskuteras med hjälp av familjerelaterad omvårdnad som är 

vanligt förekommande inom vårdvetenskap. Denna teoretiska referensram har valts för att det 

anses passa syftet då uppsatsen skrivs ur ett anhörigperspektiv. 
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3.1 Familjefokuserad omvårdnad och systemteori 

Systemteori är ett begrepp som innebär ett helhetstänkande; det är inte delarna som står i 

fokus utan helheten som delarna skapar. Samverkan mellan de olika delarna påverkar hur 

systemet, helheten, hanterar och påverkas av förändringar (Öquist, 2009). Det i sin tur 

förklarar familjen som en helhet och familjemedlemmarna är delarna av helheten. I detta är 

det dock av vikt att se individerna i familjen och dess specifika egenskaper (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2009. Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

Familjen anses vara av stor vikt för många och det övergripande begreppet för teorier kring 

familjen är familjefokuserad omvårdnad. Denna teori delas i sin tur upp i familjecentrerad 

och familjerelaterad omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009. Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015).  

 

Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjen ses som ett system och baseras på 

systemteori. Fokus ligger på familjen som en helhet vilket innebär att såväl närstående som 

dennes anhöriga samtidigt är av intresse. Frågor som det fokuseras på är att problem kan ses 

ur olika perspektiv och tolkas på olika sätt i förhållande till vilken del av familjen det utgås 

från. Ytterligare något som står i fokus är att sjukdom hos en familjemedlem även påverkar 

övriga delar i familjen. (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009).  

 

Familjerelaterad omvårdnad innebär att antingen den närstående eller de anhöriga sätts i 

centrum. De personer som inte är i centrum utgör kontexten. Detta sätt att se på familjen 

används ofta inom vården, då ofta med den närstående som drabbats av sjukdomen i centrum, 

med de anhöriga och det sociala sammanhanget som kontext (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015).  

 

Uppsatsen utgår från ett familjerelaterat perspektiv men till skillnad från ovan beskrivning är 

de anhöriga i centrum medan patienten och sjuksköterskan behandlas som kontext. 

 

 

 



	 7 

4 Problemformulering  

I dagens vård är personen som får en diagnos i fokus och anhöriga kan hamna i bakgrunden. 

Till följd av att de anhöriga hamnar i bakgrunden får de inte den information de behöver om 

sjukdomen. Anledningen till att information uteblir kan variera men det är vanligt att 

sjuksköterskan inte känner att denne har tid för att ge information. Det saknas även strategier 

för att sjuksköterskan ska kunna inkludera de anhöriga i den närståendes vård. När de 

anhöriga inte inkluderas bidrar det till att de inte kan ge stödet de vill till sin närstående. 

Bristen på information bidrar vidare till ökad oro i vardagen för de anhöriga. 

 

Genom att undersöka och lära sig mer om ovanstående faktorer kan sjuksköterskan få en 

bredare kunskap och förståelse för hur denne kan bemöta och informera anhöriga till patienter 

med hjärtsvikt på bästa sätt. 

  

5 Syfte 

Att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt. 

 

6 Metod 

Denna uppsats utgår från en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengströms 

(2015) beskrivning. Vetenskaplig forskning har erhållits genom att utföra en sökning i tre 

olika databaser. Sökningarna har gjorts på ett sätt som speglar problemområdet. 

Kvalitetsgranskning utfördes därefter på de artiklar som bedömdes vara relevanta. 

 

6.1 Datainsamling 

Utifrån uppsatsens syfte har en systematisk litteraturstudie gjorts i tre olika databaser. Största 

delen av sökningen har gjorts i databasen Cinahl som har fokus på omvårdnadsforskning. För 

att få en bredare sökning gjordes även sökning i PubMed, en databas där medicin och 

omvårdnad står i fokus. Samt sökning i databasen PsycInfo där forskningen har en tyngd på 

den psykologiska aspekten inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Utifrån uppsatsens syfte har relevanta sökord valts ut. I samtliga databaser har de 

huvudsakliga sökorden som använts varit hjärtsvikt (heart failure), familj (family) två 

tolkningar av anhöriga (spouses och caregiver) och information (information).  

 

För att enkelt kunna hitta sökord i de olika databaserna har ämnesordlistor använts. De sökord 

som valts ut i uppsatsen kan återfinnas i den aktuella databasen och återger hur databasen har 

valt att tolka sökordet. På så vis kan beslut tas om databasens tolkning av sökordet stämmer 

överens med uppsatsens syfte (Östlundh, 2012). I samtliga sökningar har 

kombinationssökning gjorts. Det innebär att sökorden i en fritextsökning kombineras med 

hjälp av sambandsorden AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 2015). I samtliga 

sökningar har AND använts och i Cinahl och PubMed har även sökningar med OR gjorts. 

 

I Cinahl har sökning i ämnesordlista Cinahl headings gjorts. Först utfördes en fritextsökning 

av sökord som är relevanta till uppsatsens syfte. Scope note, som definierar begrepp, 

användes för att se att databasens tolkning av sökordet var lämplig för uppsatsens definition 

av sökordet. Därefter gjordes en kombinationssökning med ordet AND för att få upp lämpliga 

artiklar. I databasen PubMed har en sökning i ämnesordlistan MeSh gjorts. Även här har 

sökord valts utifrån uppsatsens syfte och vilken definition databasen har av aktuellt sökord.  

I databasen PsycInfo gjordes sökning i Advanced search och med ämnessökning i 

ämnesordlistan Thesaurus.  

 

Fritextsökningen som gjordes vid sökningens början resulterade i få träffar, därmed 

påbörjades andra sätt att finna artiklar genom att undersöka referenslistor och förslag på 

liknande artiklar. Vid läsning av en artikel som var relevant påträffades tre nya artiklar genom 

att databasen gav förslag på artiklar med liknande innehåll och sökord. Denna typ av sökning 

kallas sekundärsökning. Det innebär att betydelsefull information tas tillvara på i de olika 

databaserna och att referenslistor studeras för att hitta andra relevanta referenser (Östlundh, 

2012). Två av dessa artiklar valdes ut till kvalitetsgranskningen, den tredje valdes bort 

eftersom den inte var relevant till uppsatsens syfte (se bilaga 3). 
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6.1.1 Avgränsningar och Inklusions-/exklusionskriterier 

Inom systematiska litteraturstudier används inklusionskriterier vid sökningarna, dessa hjälper 

författaren att finna artiklar som passar uppsatsens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). 

Inklusionskriterierna var anhöriga i egenskap av make/maka till den närstående. Både män 

och kvinnor har inkluderats i sökningen. En publiceringsålder avgränsad mellan år 2007-2017 

har använts i alla databaser. 

 

6.1.2 Urval 

I processen att välja ut artiklar har artiklar som blivit publicerade i vetenskapliga tidsskrifter 

använts vilket säkerställer dess kvalitet. För att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift krävs 

det att studien har blivit peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att det är andra forskare inom 

samma område som granskat artiklarna, vilket ytterligare säkerställer kvaliteten på studierna 

(Östlundh, 2012). 

Urvalsprocessen inspirerades av Forsberg och Wengströms (2015) tillvägagångssätt. Första 

steget i urvalsprocessen var titelgranskning och läsning av abstract. Utifrån titelgranskningen 

försökte författarna avgöra vilka artiklar som bedömdes passa uppsatsens syfte. Efter 

titelgranskningen lästes artiklarnas abstract vilket gav en klarare bild av innehållet. Läsningen 

av abstract gjordes var för sig för att därefter lägga grund för den fortsatta diskussionen om 

vilka av artiklarna som speglade syftet. När abstracten var lästa och artiklar valts ut lästes de 

fullständiga artiklarna för att ytterligare kunna exkludera de artiklar som inte passade syftet. 

Det ursprungliga syftet i uppsatsen var att undersöka hur anhörigas livssituation påverkas 

efter att en familjemedlem diagnostiserats med hjärtsvikt. Vid sökning efter artiklar framkom 

det att det var få artiklar som passade syftet. Istället handlade majoriteten av artiklarna om 

information till anhöriga om hjärtsvikt. Till följd av detta ändrades syftet i uppsatsen till att 

istället beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med 

hjärtsvikt. När de valda artiklarna hade lästs i sin helhet valdes 28 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utgick från två bedömningsmallar av Carlsson och Eiman 

(2003). De två bedömningsmallarna innefattade en för kvalitativ metod och en för kvantitativ 
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metod (se bilaga 4 och 5). I båda bedömningsmallarna som användes var ett av 

bedömningskriterierna “Patienter med lungcancer”, detta var inte relevant för syftet och 

ströks. Det innebar att totalpoängen räknades om. 

I första steget av kvalitetsgranskningen lästes och granskades artiklarna individuellt utifrån 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar. Enligt bedömningsmallarna fanns det tre 

grader av trovärdighet. De olika graderna var grad I (hög nivå), grad II (medelbra nivå) och 

grad III (låg nivå). När de individuella kvalitetsgranskningarna hade gjorts diskuterade 

författarna tillsammans granskningarna och vilken grad artiklarna bedömdes ha. 

Av de 28 artiklar som ursprungligen kvalitetsgranskades var det 9 artiklar som användes i 

resultatet. De 9 artiklar som valdes ut var av grad I och grad II. Resterande som togs bort var 

av grad III. Efter detta skrevs en artikelmatris med alla inkluderade artiklar som även visar 

vilken kvalitetsgrad de har. 

 

6.2 Analys 

Analysmetoden grundar sig i en innehållsanalys vilket innebär att mönster i artiklarna 

identifieras utifrån vad texten säger. Det innebär att valda artiklar i uppsatsen bryts ner och 

skapar delar som sedan sätts ihop till en ny helhet. Genom identifiering av utsagor, koder och 

kategorier kan mönster, likheter och skillnader i artiklarna upptäckas (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör texten läsas igenom flera gånger för att få en 

uppfattning om innehållet. Till att börja med lästes de utvalda artiklarna individuellt flera 

gånger. Under tiden skrevs centrala utsagor och meningar ned som sedan diskuterades mellan 

författarna för att utläsa och avgöra artiklarnas innehåll. När diskussionen var klar valdes 

gemensamt 33 utsagor ut från artiklarna. Varje utsaga fick en egen siffra för att urskilja 

likheter och skillnader i de olika artiklarna. De utsagor som liknade varandra i innehåll fick 

samma siffra för att kunna se likheter. De utsagor som hade annat innehåll fick andra siffror 

för att kunna se skillnader och jämföra med tidigare utsagor.  

 

När detta var gjort sattes utsagorna in i en tabell för att få en överblick och därefter kunde 

kondensering av materialet påbörjas. Kondensering innebär att materialet förkortas för lättare 

läsning och tolkning, men att centrala meningar i texten behålls (Forsberg & Wengström, 
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2015). I första steget kondenserades de första utsagorna ner till kortare utsagor. Detta gjordes 

utan att ändra innehållet i originalartiklarna och det erhölls då 14 kondenserade utsagor. Nästa 

steg var att kondensera dessa 14 utsagor till koder. Koder beskrivs som ett sätt att behålla 

innehållet på ett kortfattat sätt. Koderna användes sedan för att göra kategorier av materialet. 

Kategorier är större områden som kan innehålla flera koder. De koder som liknar varandra 

kan då sättas ihop i samma kategori (Forsberg & Wengström, 2015). Det erhölls 14 koder och 

3 kategorier. För att se exempel på analysförfarande se bilaga 2. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

En litteraturstudie kräver inget etiskt tillstånd för att få utföras även om ett etiskt 

förhållningssätt ska finnas i de studier som utförs. Författarna till uppsatsen har försäkrat att 

artiklarna som inkluderats i uppsatsen har redovisat tillstånd från etisk kommitté eller haft ett 

etiskt övervägande. Vid en litteraturstudie bör alla artiklar ha detta för att öka trovärdigheten i 

studien (Forsberg & Wengström, 2015). De etiska övervägandena har varit i form av 

medgivande från de som deltagit i studien, anonymitet för deltagarna och tydlig information 

till deltagarna om studiens tillvägagångssätt. Författarnas förförståelse har lagts åt sidan vid 

presentationen av artiklarnas resultat. Det är av vikt för att inte presentera artiklar som stödjer 

författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

8 Resultat 

Resultatet delades upp i tre kategorier; behov av bekräftelse, behov av kunskap och 

information relaterat till oro i vardagen. Dessa tre kategorier presenteras nedan och beskriver 

innehållet i de artiklar som använts i uppsatsen. 

 

8.1 Behov av bekräftelse 

Under denna kategori framkom det att anhöriga många gånger upplevde att sjuksköterskan 

inte var tillgängliga för att ge information och svara på frågor. De skulle uppskatta att ha 

lättare tillgänglighet till sjuksköterskan för att få den information de kände att de behövde. 

Här beskrevs även hur anhöriga upplevde att bristen på information påverkade hur delaktiga 
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de kände sig i vården av sin närstående. Slutligen berörde kategorin hur anhöriga upplevde att 

sjuksköterskan bemötte dem gällande information när en närstående drabbats av hjärtsvikt. 

 

Anhöriga beskrev att tillgänglighet i form av telefonkontakt var något de uppskattade för att 

kunna få information. De beskrev även att det underlättade för dem i deras vardag när de hade 

möjlighet att kontakta någon som kunde svara på frågor. De som fick uppföljning i form av 

information via telefon av sjuksköterskan upplevde en ökad säkerhet i sin situation. De 

upplevde att detta minskade bördan och ansvaret som de kunde känna när de inte fick den 

informationen de ville ha (Cameron, Rhodes, Ski & Thompson, 2016. Harding et. al, 2007). 

Tillgänglighet och tid för att få information av sjuksköterskan var ytterligare något de 

anhöriga uppskattade under tiden på sjukhuset. De upplevde att det var viktigt att kunna ställa 

frågor för att de skulle känna sig uppmärksammade av sjuksköterskan. De anhöriga beskrev 

dock att tiden de ville ha för att ställa frågor sällan fanns då sjuksköterskan ofta var upptagen. 

De beskrev vidare att tidsbristen hos sjuksköterskan bidrog till att de kände sig ignorerade 

(Harding et. al, 2007. Imes, Dougherty, Pyper & Sullivan, 2010). 

 

De anhöriga upplevde att sjuksköterskan pratade över deras huvud och använde svåra ord som 

de inte förstod, något som gjorde att de inte kände sig delaktiga i vården (Harding et. al, 

2007). Däremot beskrev anhöriga att de upplevde att sjuksköterskan på hjärtkliniken var 

bättre än andra avdelningar på att delge dem information. När de fick information kände de 

sig mer delaktiga i vården av den närstående vilket de uppskattade. Ytterligare något som de 

anhöriga upplevde var att informationen de fick i början, när deras närstående först fick 

diagnosen, var bra och viktig. De närstående beskrev det som svårt att komma ihåg den 

information de fick i början och uppskattade därför att de anhöriga också blev 

uppmärksammade och fick ta del av informationen som gavs (Liljeros, Ågren, Jaarsma & 

Strömberg, 2014). 

 

De anhöriga som fick information om prognosen upplevde att informationen inte var särskild 

användbar. Det berodde exempelvis på att informationen de fick om hur fort sjukdomen 

utvecklades inte stämde med verkligheten. Ofta levde deras närstående längre än vad 

prognosen hade visat. Detta gjorde att både den anhöriga och deras närstående kände en 

osäkerhet inför framtiden. Osäkerheten för framtiden gällde inte alla som fick informationen 

utan ofta ingav även prognosen och den förväntade livslängden hopp för anhöriga och deras 
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närstående. När de anhöriga kände mer hopp underlättade det planeringen inför framtiden 

(Imes, Dougherty, Pyper & Sullivan, 2010).   

 

Anhöriga beskrev att de tyckte det var viktigt att få vara med på ronder. De kände ofta att 

sjuksköterskan inte tänkte på att de ville vara delaktiga och få samma information som 

patienten vilket de upplevde som problematiskt. Anhöriga beskriver att det hade underlättat 

om sjuksköterskan tog in hela familjen och pratade med både dem och deras närstående. På så 

vis kunde alla få samma information och de kunde få svar på frågor som de hade (Cameron, 

Rhodes, Ski & Thompson, 2016. Harding et al, 2007). När även de anhöriga fick delta på 

ronder och vid återbesök fick de chansen att ställa frågor. Det bidrog till att båda parterna fick 

samma information.  

Genom att även få möta andra par i samma situation och dela sina erfarenheter i grupp med 

varandra blev det ett tillfälle att kunna ge stöd till varandra (Hellesø, Eines & Fagermoen, 

2012. Liljeroos, Ågren, Jaarsma & Strömberg, 2014). 

 

8.2 Behov av kunskap om sjukdomen 

Under denna rubrik framkom det att anhöriga generellt sett hade dåliga kunskaper om 

hjärtsvikt, dess utveckling och symtom. På grund av bristande information upplevde de 

anhöriga att de inte kunde vara ett stöd till sin närstående som de önskade. Behovet av 

information har visat sig vara av stor betydelse för att både anhöriga och dess närstående ska 

kunna hantera sjukdomen. 

 

Anhöriga saknade kunskap om hjärtsvikt främst gällande vad symtomen för sjukdomen är och 

hur prognosen ser ut. Många gånger förstod de inte heller allvaret i sjukdomen och insåg inte 

att sjukdomen var obotlig (Clark, Reid, Morrison, Capewell, Murdoch & McMurray, 2008. 

Harding et. al, 2007). De anhöriga upplevde att de behövde mer kunskap om vilka symtom 

deras närstående kan uppvisa när de drabbats av hjärtsvikt. Vikten av att ha kunskap om 

symtomen innebar att i tidigt skede kunna se hur allvarliga symtomen var för deras 

närstående. De ville även få information om hur prognosen för sjukdomen kunde utvecklas. 

Bristen på information och kunskap bidrog till oro och stress för de anhöriga (Harding et al, 

2007. Imes, Dougherty, Pyper & Sullivan, 2010. Liljeros, Ågren, Jaarsma & Strömberg, 

2014.). 
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Det har framkommit att information om symtom och åtgärder behövdes för att de anhöriga 

skulle kunna ta beslut om vad som ska ske. Informationen till de anhöriga ökade förståelsen 

för vad det innebar att leva med hjärtsvikt. Anhöriga kände att de inte fick tillräcklig 

information från sjuksköterskan om hur deras närståendes prognos kunde förändras och hur 

framtiden kunde se ut. De anhöriga hade uppskattat den informationen för att kunna förbereda 

sig och sin närstående för framtiden (Sanford, Townsend-Rocchiccioli, Horigan & Hall, 

2011). Bristen på information bidrog till att de anhöriga ofta fick söka information om 

sjukdomen själva. De upplevde att det var svårt att finna informationen på egen hand. De 

beskrev att de önskade stöd och tips på var de kan hitta information själva om hjärtsvikt och 

hur prognosen ser ut. Det framkom även att de fann det svårt att sortera och finna information 

på internet då denna ofta var överväldigande och skrämmande att hantera. De beskrev att stöd 

med informationssökning skulle underlätta för dem när de ville söka information i framtiden. 

(Cameron, Rhodes, Ski & Thompson, 2016. Imes, Dougherty, Pyper & Sullivan, 2010. 

Liljeroos, Ågren, Jaarsma & Strömberg, 2014).   

 

Individanpassad och mer omfattande information var något som visade sig kunna underlätta 

för anhöriga och deras närstående när det gäller egenvård. Vid mer individanpassad 

information kunde sjukdomen hanteras bättre och den närstående försämrades inte lika fort 

(Liljeroos, Ågren, Jaarsma, Årestedt & Strömberg, 2015). Det har även visat sig att relationen 

mellan de anhöriga och den närstående blev bättre efter de fick information relaterad till deras 

sjukdom och vardag (Piette et. al, 2015.) 

 

8.3 Information relaterat till oro i vardagen 

Under denna rubrik presenterades anhörigas upplevelse av otillräcklig information. Det har 

visat sig att otillräcklig information bidrog till att anhöriga kände oro över sin närstående. Det 

har även framkommit att många anhöriga uppskattade mer stöd även i eftervården. När de 

fick tillräckligt med stöd efter diagnosen och hade en kontinuerlig kontakt med 

sjuksköterskan kände de sig tryggare med sjukdomen. De upplevde då att de kunde slippa oro 

i vardagen.  

 

I en studie av Sanford, Townsend-Rocchiccioli, Horigan & Hall (2011) framkom det att 

otillräcklig information påverkade de anhörigas liv negativt. Speciellt när det gällde att ta 
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beslut för både dem själva och deras närstående. När de inte fick tillräcklig information ökade 

deras oro och stress för att kunna ta vad de anser som rätt beslut i sin vardag.   

De anhöriga upplevde att de fick anpassa sin vardag till deras närståendes sjukdom. De 

upplevde att de fick leva efter att ta dagen som den är. Deras sociala liv blev påverkat 

eftersom de vissa dagar inte kunde lämna huset tillsammans med sin närstående. De upplevde 

att de saker de kunde göra tillsammans tidigare hade de inte möjlighet att göra nu (Imes, 

Dougherty, Pyper & Sullivan, 2010). Anhöriga beskrev att de kände sig osäkra på hur 

sjukdomen utvecklas vilket bidrog till deras oro (Cameron, Rhodes, Ski & Thompson, 2016). 

Anhöriga upplevde vidare att deras närstående inte informerade dem om sitt tillstånd. Det 

bidrog till att de undvek att prata om framtiden och vad som kunde ske (Imes, Dougherty, 

Pyper & Sullivan, 2010). Det har framkommit i en studie av Harding et al (2007) att bristande 

information bidrog till oro för den närstående som drabbats av hjärtsvikt. Det i sin tur ökade 

även de anhörigas oro.  

 

Något annat som tagits upp är behovet av mer långvarig information och stöd. De anhöriga 

fann att informationen under sjukhustiden var bra men att de önskade mer information även 

efter vårdtiden. De som upplevde att de fick den information de hade behov av kände hopp 

och kunde se på sjukdomen mer positivt. Detta bidrog även till att de kunde planera sin 

framtid bättre (Imes, Dougherty, Pyper & Sullivan, 2010. Liljeros, Ågren, Jaarsma & 

Strömberg, 2014). 

 

De anhöriga uttryckte även vikten av att ha en mer långvarig relation med samma 

sjuksköterska. När en vårdrelation hade byggts upp mellan personalen, de anhöriga och dess 

närstående kände de sig tryggare och ett förtroende byggdes upp. Detta resulterade i att de 

anhöriga var med öppna och vågade ställa frågor i större utsträckning. När de vågade ställa 

frågor om sjukdomen fick de informationen de efterfrågade och kände att de förstod 

situationen bättre (Liljeroos, Ågren, Jaarsma & Strömberg, 2014).   

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2012) är det en styrka att söka information om det valda ämnet i flera 

databaser. Då flera databaser har använts i uppsatsen ökar chansen att finna relevanta artiklar, 
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vilket ökar trovärdigheten i uppsatsen. Författarna har därför valt att utföra en systematisk 

litteratursökning i tre olika databaser, Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Cinahl och Pubmed 

innehåller artiklar inom omvårdnad vilket har ökat möjligheten att finna relevanta artiklar som 

speglar uppsatsens syfte. PsycInfo innehåller artiklar om omvårdnad, men även artiklar inom 

närliggande områden som exempelvis psykologi, sociologi och medicin. Att sökningar ändå 

har utförts i PsycInfo är något som kan ses som en styrka då omvårdnad i många fall även 

berör dessa ämnen. 

 

När sökningar i olika databaser utförs används så kallade booleska operatorer i form av “OR” 

och “AND” som binder ihop sökord på olika sätt. I två av sökningarna användes “OR” vilket 

ger en bredare sökning och enligt Forsberg och Wengström (2015) ses det som en styrka. 

Mellan de olika sökorden har även “AND” använts för att begränsa sökningen och erhålla ett 

smalare resultat som passar syftet, vilket ytterligare ses som en styrka (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

 

I sökningarna granskades artiklarnas titlar i ett första steg och utifrån dessa valdes ett antal ut 

som verkade passa syftet. Att utgå från titelgranskningen ses som en svaghet då titlar inte 

beskriver det egentliga innehållet i artiklarna. Detta har bidragit till att relevanta artiklar kan 

ha missats i sökningarna. Vi kunde istället valt att läsa fler av artiklarnas abstract då dessa ger 

mer övergripande information om artiklarnas innehåll. Möjligheten att finna artiklar som 

svarar mot uppsatsens syfte hade på detta sätt kunnat bli större (Forsberg & Wengström, 

2015). 

 

I Cinahl och Pubmed har det uppkommit dubbletter vid flera av sökningarna. Det kan tolkas 

som att de utvalda sökorden fångat syftet bra och stämmer överens med hur databaserna 

indexerat artiklarna vilket kan ses som en styrka. Detta är rimligt då både Cinahl och Pubmed 

innehåller artiklar om omvårdnad till skillnad från PsycInfo. 

 

I denna litteraturstudie har både män och kvinnor inkluderats i sökningen. Det valdes för att få 

en bredare sökning och för att kunna fånga upp båda parternas upplevelse. Det har visat sig att 

i majoriteten av artiklarna som valts ut är de anhöriga kvinnor. Detta kan anses som rimligt då 

det visat sig att män drabbas av hjärtsvikt tidigare i livet än kvinnor (Hjärt- och lungfonden, 

2016). Att artiklarna beskriver detta bidrar till möjligheten att uppsatsens resultat speglar 

samhället och ökar möjligheten för överförbarhet. Möjligheten för överförbarhet kan dock 
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påverkas negativt när det mestadels var kvinnor i studierna och uppsatsens syfte var att 

undersöka både män och kvinnor. 

 

Vi har valt att göra ett etiskt övervägande gällande artiklar som inkluderats i uppsatsen. 

Genom att välja att exkludera artiklar som inte har etiskt resonemang eller tillstånd från etisk 

kommitté stärks uppsatsens kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015). Det i sin tur bidrar till att 

överförbarheten av uppsatsens resultat till den kliniska verksamheten blir tillförlitlig. 

 

Artiklar med avgränsning mellan tre till fem år bör inkluderas i en uppsats för att fånga upp 

den senaste forskningen (Forsberg & Wengström, 2015). Den rekommenderade 

avgränsningen på tre till fem år resulterade dock i för få artiklar för denna uppsats. Vi har 

därför valt att göra en avgränsning på tio år, mellan år 2007-2017, i databaserna för att fånga 

upp ett större antal artiklar. Detta kan även bidra till att finna den senaste forskningen och öka 

chansen för överförbarhet i dagens kliniska verksamhet. Denna avgränsning kan även tolkas 

som en svaghet än vid en större åldersavgränsning då det bidrar till att ett mindre antal artiklar 

framkommer och att viktig forskning därmed kan ha missats. 

 

Språkliga avgränsningar kan bidra till att relevanta artiklar utelämnas (Forsberg & 

Wengström, 2015). Språkliga avgränsningar har därför valts bort vid sökningarna. Dock har 

både Cinahl och PubMed engelska som sökspråk även om artiklarna är skrivna på andra 

språk. Det har bidragit till att vi inte har varit medvetna om vilket språk de utvalda artiklarna 

har varit på. Det resulterade i att en artikel på franska fanns bland de artiklar som valts ut till 

uppsatsen. Den franska artikeln valdes bort på grund av bristande språkkunskaper och 

tidsbrist för översättning. Detta kan ses som en svaghet i uppsatsen då relevant innehåll kan 

förbisetts. Dock anses exkluderingen av artikeln vara en styrka då analysen av artikeln kunde 

bli felaktig på grund av bristande språkkunskaper. Till följd av detta skulle språkliga 

avgränsningar till engelska gjorts från början i uppsatsen då artikeln på ett annat språk än 

engelska ändå valdes bort. 

 

Kvalitetsgranskning av samtliga artiklar har utförts enskilt vilket ses som en styrka. Efter de 

enskilda granskningarna har de individuella funderingarna och tankarna kring artiklarna sedan 

kunnat diskuteras (Forsberg & Wengström, 2015). De granskningsmallar som använts vid 

kvalitetsgranskningen av artiklarna visade att majoriteten av alla artiklar som granskades var 

av grad I och grad II, det var ytterst få som var grad III, vilket resulterade i många inkluderade 



	 18 

artiklar. Det kan därför tolkas som att de använda mallarna är för generösa i sin poängsättning 

då de olika artiklarna, trots sina höga poäng, var av varierande kvalitet. Att inget ytterligare 

mätinstrument, eller en mer djupgående granskningsmall, använts kan ha påverkat resultatet 

och kan ses som en svaghet i kvalitetsgranskningen. 

 

Under dataanalysen skrev vi individuellt ner utsagor från artiklarnas innehåll. Att skriva ner 

utsagorna enskilt anses vara en styrka då det innebär att vi inte har påverkat varandras åsikter 

och tankar om artiklarna. De enskilda utsagorna har sedan presenterats och diskuterats med 

varandra för att minska risken att utsagor missats. Under arbetets gång har uppsatsen även 

presenterat för externa granskare. Detta sätt att arbeta på benämns triangulering och ökar 

trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). Triangulering ökar chansen för att ge varandra nya idéer 

och tankar, något som kan nyansera och ge flera perspektiv, och ses som en styrka. 

 

Innehållsanalysen är manifest vilket innebär att utläsa det innehållet säger. Därav bör 

förförståelsen sättas åt sidan (Forsberg & Wengström, 2015). Vi har sedan tidigare 

föreställningar om hur anhöriga upplever information av sjuksköterskan vilket även innebär 

att det finns en förförståelse om ämnet. Att sätta förförståelsen åt sidan kan anses som svårt. 

Det finns därför inga garantier att detta gjorts på ett fullständigt sätt även om författarna har 

haft det som målsättning. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigas behov av information när en närstående 

diagnostiserats med hjärtsvikt. Resultatet visade att många anhöriga upplevde en okunskap 

om sjukdomen och att de inte kunde stötta sin närstående. De upplevde ett behov av mer 

information om sjukdomen av sjuksköterskan för att kunna hantera den. De var i behov av 

mer specifik information om symtom och utveckling av sjukdomen. De beskrev även att de 

inte kände sig delaktiga i vården av sin närstående. Bristen på information bidrog till en oro 

och stress i tillvaron för de anhöriga som påverkade dem negativt.    

 

Majoriteten av artiklarna i resultatet uppvisade liknande resultat; att de anhöriga upplever att 

information behövs. Ingen av de artiklar som funnits har hävdat motsatsen. Det i sin tur 

behöver inte betyda att information alltid saknas till de anhöriga. Även om sjuksköterskan ger 
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information kanske de anhöriga inte uppfattar den informationen. Därför bör informationen 

ges utifrån de anhörigas upplevelse och utifrån hur de som enskilda individer uppfattar 

informationen av sjuksköterskan. Resultatet visar att sjuksköterskan ofta inte delger 

information till de anhöriga vilket anses vara ett problem inom vården. Detta bör förbättras 

för att förstärka sjuksköterskans professionella yrkesroll.  

 

En stor del av sjuksköterskans arbete är att ge information om olika omvårdnadsåtgärder som 

kan underlätta den närståendes och de anhörigas vardag. När detta inte uppfylls verkar det 

uppenbart att de anhöriga känner att bristen på information bidrar till att de inte känner sig 

bekräftade av sjuksköterskan. Varför sjuksköterskan inte inkluderar de anhöriga i information 

kan vara svårt att besvara, då det säkerligen finns mer än en orsak och att orsakerna varierar 

beroende på vem sjuksköterskan är. Något som dock framkommer tydligt är att 

sjuksköterskan behöver inkludera de anhöriga i informationen om sjukdomen. Detta stärks av 

Wright, Watson och Bell (2002) som beskriver att familjen är en grupp människor som lever i 

samspel med varandra. Både de anhöriga och de närstående har en viktig roll i familjen. Från 

ett familjerelaterat perspektiv då de anhöriga är i centrum bör sjuksköterskan skapa ett 

intresse för de anhöriga och bjuda in dem i deras närståendes vård. På så vis kan viktiga 

resurser tas tillvara på. Dessa resurser kan vara av vikt då de anhöriga upplever sig vara en 

viktig del i sin närståendes omvårdnad och ser sig själva som ett stöd för sin närstående vilket 

Whittingham och Pearce (2011) belyser i sin studie. De resurser de anhöriga besitter kan vara 

svåra att uppmärksamma av sjuksköterskan. Därav är det viktigt att bjuda in de anhöriga i 

vården för att sjuksköterskan ska kunna få en uppfattning om vilka resurser de anhöriga har. 

De resurser de anhöriga har kan vara undangömda eller bortglömda. Sjuksköterskan kan då 

vara ett stöd för de anhöriga och påminna dem om de resurser de besitter (Wright, Watson & 

Bell, 2002).   

 

Resultatet i uppsatsen visar vidare att bristande information om sjukdomens prognos påverkar 

de anhörigas beslut i vardagen. Att enkelt kunna hantera vardagen kan ses som en självklarhet 

för de flesta. Detta är något som inte alltid stämmer när det gäller sjukdom, speciellt med 

bristande information och bristande kunskaper om sjukdomen. Bristande information har visat 

sig leda till att de anhöriga har svårigheter att planera för framtiden, och ibland bara för 

dagen, till följd av att de inte har kunskaper om sjukdomen. När den närstående drabbas av 

sjukdom tar de anhöriga ett stort ansvar gällande omvårdnaden och vardagen kan komma att 

förändras. Hur förändringen ser ut kan variera, men om sjuksköterskan informerar om hur 
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sjukdomen kan komma att förändra vardagen, kan det i längden underlätta de anhörigas 

beslutsfattande. Detta är något som bekräftas i en studie av Jones, Nowels, Sudore, Ahluwalia 

och Bekelman (2015) där de anhöriga beskrev hur viktigt det var för dem att få information 

för att kunna planera för framtiden. För att ytterligare utveckla detta beskriver Benzein, 

Hagberg och Saveman (2009) att de anhöriga inte alltid är medvetna om förändringarna som 

sker och hur de sker. Det är då viktigt att kunna se nya möjligheter och vara öppen för 

förändring. Utifrån detta är det av vikt att de anhöriga får information om dessa förändringar 

så att de kan anpassa sin vardag och lättare lära sig hantera sjukdomen. Om sjuksköterskan 

gör dem uppmärksamma på dessa förändringar ökar kvaliteten på omvårdnaden vilket gynnar 

både den närstående och de anhöriga. Det kan handla om att ge information om symtom och 

hur de anhöriga kan hjälpa sin närstående med medicinering. Denna information kan bidra till 

att göra de anhöriga uppmärksam på de förändringar som sker.  

 

Resultatet har slutligen visat att bristen på information kan försämra relationen mellan den 

närstående och de anhöriga. Att detta sker kan tolkas som problematiskt då den närstående 

ofta behöver stöd av sin anhöriga vid sjukdom. Om då sjukdomen försämrar denna relation 

bidrar det till att både den närstående och den anhöriga upplever ökad ensamhet och ökad 

svårighet att hantera sjukdomen. Att relationen mellan de anhöriga och den närstående 

påverkas är något som styrks i en studie där det beskrevs att informationsbristen hos de 

anhöriga bidrog till att den närstående inte litade på den anhöriga och därför kände sig mer 

osäker i vardagen och i relationen (Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi & Ahmedi, 2016). Enligt 

Wright, Watson och Bell (2002) kan sjukdom både förena och splittra familjer. Genom att 

utgå från ett familjerelaterat perspektiv med de anhöriga i centrum kan informationen 

sjuksköterskan ger de anhöriga ha betydelse för sammanhållningen i familjen. Genom att 

informera om och lyfta fram de positiva aspekterna med sjukdomen, exempelvis att deras 

vardag inte behöver förändras avsevärt, kan de anhöriga känna att de vågar umgås med sin 

närstående på samma sätt som tidigare. Att de kan fortsätta umgås och göra liknande saker 

som innan den närstående fick diagnosen förbättrar deras relation.  

 

För att de anhöriga ska kunna hantera sin vardag och behålla sin relation med den närstående 

krävs det alltså att sjuksköterskan sätter sig in i, och försöker förstå, hur bristen på 

information kan försvåra de anhörigas vardag och påverka deras relation. Dessutom är det av 

vikt att sjuksköterskan förstår och har en insikt i den stora betydelsen relationen har för de 
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båda parternas välmående. Om detta görs och de anhöriga får informationen det behöver 

bidrar det till ökad trygghet och förbättrad relation mellan de anhöriga och den närstående. 

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

Majoriteten av den forskning som hittats under litteraturstudien har inkluderat flera olika 

perspektiv. Det var svårt att finna forskning som endast hade ett anhörigperspektiv. I 

uppsatsen har fokus legat på maken/makan till patienten. I framtiden skulle fler studier kunna 

göras som även inkluderar andra anhöriga, som barn eller föräldrar till patienten. Ytterligare 

forskning med anhörigperspektiv kan vara av vikt för att vidare fördjupa sig i problematiken 

om anhörigas upplevelse av information. Kvalitativa studier där de anhöriga får beskriva och 

berätta sina tankar och erfarenheter kan bidra till ökad kunskap för sjuksköterskan om hur 

information upplevs av de anhöriga.  

 

10 Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva anhöriga behov av information när en närstående 

drabbats av hjärtsvikt. Resultatet som framkommit i denna uppsats riktar sig till 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Någon som har genomsyrat resultatet i uppsatsen 

är hur viktigt det är att sjuksköterskan inkluderar de anhöriga i informationen om deras 

närståendes vård. Vår utgångspunkt grundar sig i systemteori där alla lever i samspel med 

varandra. Genom att sjuksköterskan bjuder in till samtal med de anhöriga kan de anhörigas 

resurser tas tillvara på. Med ett öppet och följsamt förhållningssätt gentemot de anhöriga kan 

sjuksköterskan ta till sig de funderingar och frågor de anhöriga har. På så vis kan 

sjuksköterskan bidra till anhörigas delaktighet i information och de närståendes vård. 

Resultatet av denna studie kan förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskan ser till att de 

anhöriga blir delaktiga i informationen och vården av deras närstående.     
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Patients and 

Their 

Informal 

Caregivers: A 

Randomized 

Comparative 

Effectiveness 

Trial 
 

Att utforska om 

ett ingripande 

med mer 

djupgående 

information 

förbättrar 

informella 

vårdares stöd för 

hjärtsviktspatient

er än mer 

generell 

information om 

sjukdomen.    

Kvantitativ ansats. 

En randomiserad, 

jämförande studie. 

Information 

samlades in via 

telefon och internet. 
 
331 personer 

deltog, både 

patienter och 

vårdare 

Resultatet visade 

att de vårdare 

som fick 

kontinuerlig 

feedback via 

telefon om 

sjukdomen fick 

en starkare 

relation till 

patienten. 

Hög (Grad 

I) 

9 Sanford, 

Townsend-

A process of 

decision 

Att utforska hur 

anhöriga i 

Kvalitativ ansats. 

Grounded Theory. 

Resultatet visade 

att information 

Medel 

(Grad II) 
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Rocchicciolli

, Horigan & 

Hall (2011). 

USA. 

Research & 

Theory For 

Nursing 

Practice 

making by 

caregivers of 

family 

members with 

heart failure. 

familjer med 

hjärtsvikt tar 

beslut.  

Ostrukturerade 

frågor 

användes.Memos 

skrevs under 

intervjuerna. 
 
20 anhöriga deltog i 

studien.  

underlättade 

beslutstagandet 

hos de anhöriga. 

De anhöriga 

beskrev även att 

de önskade mer 

information om 

hjärtsvikt för att 

få förståelse för 

sjukdomen. De 

beskriver också 

att de gärna vill 

vara mer 

delaktiga i 

informationen 

sjuksköterskan 

ger.  
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Bilaga 2 

Exempel på analysförfarandet 

Original Utsagor/Översättning Kondenserad 

text 
Kod Kategori 

Partners desired more 

information from 

healthcare providers 

in several areas: how 

to treat symptoms, 

where partners could 

find more 

information about HF 

and how HF 

progresses as an 

illness. Partners who 

did not receive life 

expectancy 

information felt that 

such information 

would have been 

helpful in putting the 

patient’s affairs in 

order and to prepare 

for the future. 

Anhöriga upplever att de vill 

ha information om hur 

symtom kunde behandlas, 

vart de själva kunde hitta 

information och hur 

prognosen kan se ut. Den typ 

av information hade varit 

hjälpsam för att de anhöriga 

ska kunna stötta sin 

närstående och planera 

framtiden tillsammans. 

Utebliven 

information 

bidrar till 

minskad 

kunskap och 

svårigheter att 

kunna ge stöd 

till sin 

närstående. 

Bristande 

information 

minskar 

kunskap 

Behov av 

kunskap. 

Providers conveyed a 

sense that they were 

busy, and partners 

said they had few 

opportunities to ask 

questions. 

De anhöriga upplever att 

sjuksköterskan inte har tid att 

svara på deras frågor och ge 

information. 

De anhöriga 

upplever att 

sjuksköterskan 

inte har tid att 

informera. 

Ej hörd Behov av 

bekräftelse 
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Partners were unsure 

of how to help with 

breathing difficulties 

or how to help the 

patient manage this 

symptom. One 

partner commented, 

“I couldn’t sleep 

because I was 

listening for him to 

make sure he was 

breathing.” 

Anhöriga var osäkra på hur 

de kunde hjälpa sin 

närstående hantera symtom. 

En av dem kunde inte sova 

på natten för att denne var 

orolig för att den närstående 

skulle sluta andas. 

Bristande 

information 

bidrar till oro 

och osäkerhet 

som påverkar 

den anhöriga i 

vardagen. 

Brist på 

information 

ökar oro. 

Information 

relaterat till 

oro i 

vardagen. 
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Bilaga 3 
Redovisning av litteratursökning  
Tabell. 1 CINAHL sökning 2017-03-13 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Artiklar som är 

inkluderade i 

studien 

S1 (MH ”Heart 

Failure”) 

20,371      

S2 (MH 

”Spouses”) 

5,892      

S3 S1 AND S2 61 61 55 10 10 5 
(4)(5)(6)(7)(9) 

S4 (MH ”Family”) 23,808      

S5 Experiences 

OR perceptions 

OR attitudes 

OR views 

365,754      

S6 S1 AND S4 

AND S5 

46 46 37 3 3 1 
(2) 

S7 (MH 

”Caregivers”) 

19,413      

S8 ”Information” 254,254      

S9 S1 AND S7 

AND S8 

Limiters – 

Published 

Date: 2007-

18 18 6 4 1 0 
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2016 

“ “ Frassökning  MH = Major Heading () = Artikeln i artikelmatrisen  

 

Tabell. 2 Pubmed sökning 2017-03-13 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Artiklar 

som 

inkluderas 

i studien 

S1 ”Heart Failure” 

(Mesh) 

10,0514      

S2 ”Family” (Mesh) 27,0097      

S3 ”Spouses” (Mesh) 8,201      

S4 ”Life Change 

Events” (Mesh) 

20,815      

S5 (”Heart Failure” 

(Mesh)) AND 

”Family” (Mesh) 

Filters: published in 

the last 10 years. 

158 158 100 26 3 0 

S6 (”Heart Failure” 

(Mesh)) AND ” 

Spouses”(Mesh) 

Filters: published in 

the last 10 years. 

41 41 39 4 1 0 

S7 ”Caregiver” (Mesh) 26,814      

S8 ”Caregiver” (Mesh) 

Filters: published in 

15,927      
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the last 10 years 

S9 (”Heart Failure” 

(Mesh)) AND 

”Caregivers” (Mesh) 

229      

S10 (”Heart Failure” 

(Mesh)) AND 

”Caregivers” (Mesh) 

Filters: published in 

the last 10 years 

187 187 150 8  8 3  
(1)(3)(8) 

S11 (“Heart 

Failure”(Mesh)) 

AND (“Information 

Literacy”(Mesh)) 

OR “Consumer 

Health 

Information”(Mesh) 

OR “Information 

Dissemination” 

(Mesh) OR “Access 

to Information” 

(Mesh) OR 

“Information 

Seeking 

Behavior”(Mesh)) 

78      

S12 (“Heart 

Failure”(Mesh)) 

AND (“Information 

Literacy”(Mesh)) 

OR “Consumer 

Health 

Information”(Mesh) 

61 61 16 2 1 0 
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OR “Information 

Dissemination” 

(Mesh) OR “Access 

to Information” 

(Mesh) OR 

“Information 

Seeking 

Behavior”(Mesh)) 

Filters: published in 

the last 10 years 

“ “ Frassökning MeSH = Medical Subject Headings () = Artikeln i artikelmatrisen  

 

Tabell. 3 PsycINFO Sökning 2017-03-24 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Artiklar som 

är 

inkluderade i 

studien 

S1 (heart failure) 4,486      

S2 SU.EXACT 

(”Family”) 

61,131      

S3 S1 AND S2 59      

S4 S1 AND S2 

publication date 

2007-2016 

44 44 29 2 2 0 

S5 all(Information)  420,879      

S6 S1 AND S2 

AND S5 

7 7 7 0 0 0 
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Bilaga 4 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 
 
Abstrakt (Syfte, metod, resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 
Introduktion 

Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 
Syfte 

Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 
Metod 

    

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
  Metodbeskrivning 
  (repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

  Triangulering Saknas Finns   
  Urval (antal, beskrivning,    
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

  Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
  Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ja 
Nej   

  Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
  Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

  Frågeställning besvarad Nej Ja   
  Resultatbeskrivning 
  (redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Tolkning av resultatet 
  (citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
  Diskussion av  
  egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

  Överenstämmelse med resultat 
  (resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

  Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 

Total poäng (max 45p) p p p p 

    p 
Grad I: 80%    % 
Grad II: 70%    Grad 
Grad III: 60%     
 
Titel 

    
 

Författare     

 



	 38 

Bilaga 5 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

 

Poängsättning 0 1 2 3 
 
Abstrakt (Syfte, metod, resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 
Introduktion 

Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 
Syfte 

Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 
Metod 

    

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
  Metodbeskrivning 
  (repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

  Urval (antal, beskrivning,    representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
  Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
  Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ja 
Nej   

  Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

  Frågeställning besvarad Nej Ja   
  Resultatbeskrevning 
  (redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Statistisk analys 
  (beräkningar, metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

  Tolkning av resultatet 
  (citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
  Diskussion av  
  egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

  Överenstämmelse med resultat 
  (resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

  Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 

Total poäng (max 43p) p p p p 

    p 
Grad I: 80%    % 
Grad II: 70%    Grad 
Grad III: 60%     
 
Titel 

    
 

Författare     

	


