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• Hjärtsvikt innebär
– Hög mortalitet, 50% avlider inom 5 år
– Hög symtombörda och låg livskvalitet 





Patienters tankar om hjärtsvikt

• 122 patienter, 45% >65 år, 83% haft hjärtsvikt >1 år

• Jag kommer att bli botad, 9%
• Jag kommer att kunna leva normalt men ha sjukdomen 

resten av livet, 51%
• Sjukdomen kommer troligen att förkorta mitt liv, 36%
• Ville ej svara, 4%



Sjukvårdens förväntningar

• Vårdtiderna är korta och en stor del av vården sker i 
hemmet med hjälp av anhöriga. 

• Anhöriga förväntas ge stöd och vård och bistå patienten 
med de egenvårdsåtgärder som är nödvändiga för att 
minska symtomen.  



• Praktiskt stöd
– Transport	till	sjukvården
– Hjälp med	kost,	inköp och	matlagning

• Personligt stöd
– Dusch,	på/avklädning

• Känslomässigt stöd
– Sällskap
– Samtala om	prognos

Clark et al., 2008, Luttik et al., 2007

6

Olika typer stöd



Betydelsen av socialt stöd

Jag är inte glad över många saker i livet idag, men en 
sak är jag alltid mycket glad över och det är stödet 
från min fru. Utan henne skulle jag inte leva ...



Paren hjälps åt att hantera 
sjukdomen

• Många hälsoproblem hanteras av patienter 
och partners utan att konsultera sjukvården.

• Hjälps åt att avgöra om åtgärder behövs vid 
symtom.

• Hjälps åt att vidta åtgärder och utvärdera 
resultatet.
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Partners perspektiv

Positiva känslor

Det här är något du bara gör för 
varandra, du tänker inte på det ...

Liljeroos et al 2013
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Partners perspektiv

• Negativa	effekter	som	känslomässig	stress,	
minskad	personlig	frihet,	ensamhet	och	
ekonomiska	problem.

• Vårdbördan	ökar	över	tid,	ju	längre	tid	
partners	vårdar,	ju	högre	skattar	de	
vårdbördan.

• Sorgen	uppstår	inte	bara	efter	ett	dödsfall	
utan	förekommer	långt	dessförinnan.	

Luttik 2006,	Rees	et	al.	2001,	Theobald	&	McMurray	2004,	Bakas	et	al.	2006,	Liljeroos	et	al.	2016



Vårdbörda
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Luttik	et	al.	Eur J	Heart	Fail	2007,	Saunders	MM.	West	J	Nurs Res	2008	,
Ågren	S	et	al.	Eur J	Cardiovasc Nurs 2010,	Hwang	et	al.	J	Card	Fail	2010,	Hwang	et	al.	Am	J	Crit Care	2011



Partnerns perspektiv

• At night, when I don't hear him breathing for a 
while, it gives me the nerves. Then I start 
counting and suddenly I hear him breathing 
again. Then I think, o dear, one day I will 
wake up and then his gone…..

Luttik et al, 2007

12





När palliativ vård?

Curative	care Palliative	care
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Derived	from	Jaarsma	T	et	al.	20091

1.	Jaarsma	T,	et	al.	Eur	J	Heart	Failure	2009;	11:433–443.



• 279 sjuksköterskor tillfrågades om hur ofta de diskuterar prognos och palliation med 
patienter vid mottagningsbesök.

• Skälen till att inte diskutera dessa ämnen var relaterade till kliniska rutiner, patientens 
tillstånd och sköterskans uppfattning vems om ansvarar för samtalen. 
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Upplevelse av stöd idag

• Fler patienter med cancer erhåller palliativ vård i jämförelse med andra 
kroniska sjukdomar så som hjärtsvikt, KOL och demens. 

• Stödet till anhöriga före och efter dödsfallet upplevs otillräckligt. 
• 39% av anhöriga tillfrågas om emotionell/ psykologisk oro och ångest före 

dödsfallet.
• 50% fick ett uppföljande samtal efter 3-6 veckor
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Vilket stöd önskar paren?

• Vill	ha	mer	stöd	från,	och	interaktion	med,	
vårdgivaren.

• Kontinuerlig	kontakt	och	enkel	tillgång	till	
vårdgivaren	är	nödvändiga	under	hela	
sjukdomsförloppet,	inte	bara	för	en	begränsad	tid	
efter	diagnos	eller	sjukhusvistelse.

• Utbildning	och	stöd	i	patient-partnergrupper	lyfts	
fram	som	ett	sätt	att	hjälpa	paren	att	hantera	sin	
livssituation.

• När	både	patienten	och	partnern	får	information	
och	stöd,	kan	bördan	delas	och	paren	kan	båda	
stödja	varandra	och	andra	par	i	liknande	situation.

Liljeroos	et	al.	J	Clin Nurs.	2014

17



• Psykosocialt stöd för att bibehålla en känsla av normalitet
• Stöd i vardagslivet
• Stöd att navigera i vården
• Anhörigas behov startar när patienten diagnostiseras och fortsätta 

under hela sjukdomen och under sorgearbetet.
• En helhetssyn och ett samarbete mellan palliativa team och 

hjärtsviktsvården behövs för att stödja anhöriga. 
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• Syftet var att beskriva familjemedlemmars erfarenheter av en 
intervention som integrerade palliativ vård i hemmet och hjärtsviktvård.

• Familjemedlemmar uttryckte tacksamhet när patienten kände sig 
bättre på grund av en god symptomlindring. 

• De kände sig också mindre oroliga, eftersom de var säkra på att 
patienten fick god vård och att deras eget ansvar för vården delades 
med vårdpersonal. 

• Vissa upplevde att de levde i skuggan av patientens sjukdom, utan att 
själva få något stöd.
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• Anhöriga ses huvudsakligen som vårdare till den sjuke av 
teamet och belastningen på dem är stor. 

• Trots att de får planerad och akut hjälp av teamet när den sjuke 
försämras är det tungt att vara den som i första hand är ansvarig 
för vården av den sjuke. 

• Frågan om avlastning i hemmet anpassat efter den närståendes 
behov och önskemål är en fråga som behöver lösas.
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Efter dödsfallet

• Upplevelsen av tiden innan dödsfallet påverkar 
sorgearbetet

• Att vårda en anhörig innebär en risk för 
depression, och symtomen är högst i slutet av 
vårdtiden.

• Depression vanligt de första 15 månaderna efter 
dödsfallet, men avtar därefter.

Kaufman et al 2018
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Hur kan vi förbättra 
omhändertagandet?
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• Både	patient	och	anhörig	behöver	stöd	
från	vården	under	hela	
sjukdomsförloppet

• Identifiera	anhöriga	som	löper	störst	risk	
att	drabbas	av	vårdbörda

• Tillgång	till	palliativ	vård
• Gruppträffar
• Online	supportgrupper



Tack!

Kontakt: maria.liljeroos@dll.se


