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Sykepleie i hjemmet til gamle med hjertesvikt og risiko for reinnleggelse 

Eldre pasienter med hjertesvikt har ofte ulike problemer etter et sykehusopphold og vi vet at denne 

pasientgruppen reinnlegges hyppig. Ulike modeller er prøvd ut for oppfølging for å unngå uheldig 

utvikling etter utskrivelse. Sykepleiere, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, har 

viktige roller i denne oppfølgingen.  

Hensikt: Å undersøke hva vi vet om hvilke tiltak som er prøvd ut for oppfølging av eldre (75+) 

hjemmeboende som har vært innlagt sykehus grunnet hjertesvikt, samt å få en grov oversikt over hvilke 

erfaringer man har med ulike former for oppfølging.  

Metode: Systematisk litteratursammenstilling basert på søk i databasene PubMed, Cinahl, British 

Nursing Index, PsycInfo og SveMed+. Søket ble gjennomført i januar 2017. Tilnærmingen var 

inkluderende. Arbeidsprosessen foregikk etter «oppgaveflyt i en litteratursammenstilling».   

Resultat: Totalt ble 11 artikler inkludert. Forskningsdesign og forskningskvalitet varierte. Studiene var 

relativt små og de fleste var fra USA. Alle studiene omhandlet pasienter som hadde vært innlagt sykehus 

grunnet hjertesvikt og som ble fulgt opp i hjemmet. Grad av hjertesvikt og fysisk funksjon varierte. 

Intervensjonsmodellene var noe ulike, men de fleste var bygd på prinsipper som tverrfaglighet, tidlig 

intervensjon og koordinert oppfølging i hjemmet. Medikamentetterlevelse, selvbevissthet, 

sykdomskontroll, egenomsorg og opprettholdelse av livskvalitet var sentralt i modellene. Erfaringer med 

modellene var at tverrfaglige team og oppfølging i hjemmet hadde god virkning på reinnleggelser, 

livskvalitet og selvstendighet. Fysisk funksjon, symptomfrekvens og egenomsorg ble også bedret.  

Konklusjon: Litteratursammenstillingen viser positive erfaringer og noe bedring av alle 

intervensjonsmodellene, men gir ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om en bestemt modell. 

Man kan likevel se at noen prinsipper, som tverrfaglige team, tidlig intervensjon og oppfølging i 

hjemmet er fundamentale for å unngå uønsket utvikling. Det trengs mer forskning med fokus på eldres 

spesifikke behov, særlig innen konteksten av Skandinavisk/Europeisk helsevesen og med fokus på hva 

pasientene selv mener er viktig i oppfølgingen. 

Nøkkelord: Litteraturgjennomgang, hjertesvikt, reinnleggelse, gamle 80 år og over, sykepleie i 

hjemmet 
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Title: 

Nursing in the home of elderly with heart failure and with a risk of readmission 

Elderly patients with heart failure often have different problems after a hospital stay. We know that this 

group of patients often are readmitted. Different models of follow-up have been tried after an admission 

in the hospital. Nurses, both in the primary and secondary health care have important roles in this follow-

up.  

Objective: To find out which measures have been tried out in the follow-up of elderly (+75) home 

dwelling patients who have been admitted to a hospital because of heart failure. The purpose is also to 

get an overview of what kind of experiences that have been made with the different kinds of measures 

that have been taken.   

Method: Systematic literature search in the databases PubMed, Cinahl, British Nursing Index, PsycInfo 

and SveMed+. The search was done in January 2017. The approach was including. The work process 

was done as a flow of tasks in a literature review.  

Results: 11 articles were included. Research design and research quality varied. The studies were 

relative small and most of them were from the United States.  All studies were about patients who had 

been admitted to the hospital because of heart failure and who got a follow-up at home. The level of 

heart failure and physical function varied. Intervention models varied, but most were based on the 

principle of multidisciplinary approach, early intervention and coordinated follow up at home.  

Medication adherence, self-awareness, disease control, self-care and preservation of life quality were 

central measures in the models. Experiences with the models were that multidisciplinary teams and 

follow-up at home had a good effect on readmissions, life quality and independence. Physical function, 

the frequency of symptoms and self-care were also improved.   

Conclusion: The literature review show positive experiences and some improvement in all intervention 

models. But it does not give enough grounds to make a conclusion of which model should be chosen. 

Nevertheless, it is possible to say that some principles so as multidisciplinary teams, early intervention 

and follow-up at home are fundamental to avoid an unwanted development. More research is needed 

with the focus on the specific needs of elderly home dwelling people, especially in the 

Scandinavian/European health care system and with a focus on what the patients themselves find 

important in the follow-up. 

Key words: Literature review, heart failure, patient readmission, aged 80 and over, home care 

services/home health nursing/nurses community health  



 



Forord 

I en årrekke har jeg som sykepleier arbeidet med eldre pasienter. De er min viktigste 

motivasjonsfaktor for utvikling av eget faglig nivå. De har levd lange liv, har mye bagasje i 

ryggsekken og har etter min erfaring en tendens til å vise stor takknemlighet uansett hvordan 

helsevesenet møter dem.  

Jeg vil på tampen av studiet rette en stor takk til medstudenter, og til alle involverte 

undervisere og administratorer for studiet Avansert geriatrisk sykepleie ved Universitetet i 

Oslo. En spesiell takk til masteroppgaveveileder Ingrid Christina Foss som ga meg 

konstruktive tilbakemeldinger og motiverte meg under arbeidet. Videre takk til bibliotekarene 

ved sykehuset Østfold som har bistått under alle tre studieårene, og til kollegaer ved 

Geriatrisk poliklinikk.  

Aller mest vil jeg takke nær familie og venner for tålmodighet og tilbakemeldinger.  
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INTRODUKSJON 

Nesten en fjerdedel av alle pasienter innlagt sykehus med hjertesvikt i Europa og USA blir 

reinnlagt innen 30 dager (1). Dersom reinnleggelsen er en følge av utvikling hos pasienten 

som kunne vært unngått er reinnleggelse en uønsket belastning for primært pasient og 

pårørende, men også for helsevesenet (2).  

Hjertesvikt er en aldersrelatert lidelse. Normal aldring endrer fysiologiske forhold i kroppen, 

som gir mer sårbarhet for uheldige virkninger av potent medisinsk hjertesviktbehandling, som 

blodtrykksendringer, elektrolyttforstyrrelser og dehydrering (3, 4). Forekomsten av hjertesvikt 

vil øke markert for de over 75 år fram til år 2030 grunnet demografiske endringer med flere 

eldre (5). 

Sykepleiere har en sentral rolle i oppfølging av gamle med hjertesvikt (6). Målene med 

hjertesviktoppfølging er å redusere symptomer, forbedre livskvalitet, redusere akutte 

forverringer som krever sykehusinnleggelse, og øke overlevelse (7). Det er nødvendig med 

tidlig intervensjon, optimal oppfølging av medikamentell behandling, undervisning og 

psykososial støtte (4, 8). Samhandlingsreformen som ble innført i Norge i 2012 har gitt 

kommunene større ansvar for oppfølging og behandling av pasienter generelt, samtidig som 

det forventes økt samhandling mellom forvaltningsnivåene (9). Det er grunn til å tro at 

sykepleie i hjemmet til gamle som nylig har vært innlagt for hjertesvikt spiller en vesentlig 

rolle for å forebygge reinnleggelser og unødvendig belastning for pasient og helsevesen.  

Reinnleggelser er en kvalitetsindikator. Uønsket reinnleggelse er et uttrykk for dårlig kvalitet. 

Målet om god kvalitet av helsetjenester innebærer at tjenestene er virkningsfulle, trygge og 

sikre, samordnet og preget av kontinuitet, tilgjengelig og rettferdig fordelt, at brukere 

involveres og får innflytelse og at ressursene utnyttes på en god måte (10).  

Hjertesvikt kan generelt gi plagsomme symptomer, som pustebesvær ved anstrengelse, 

tretthet, mangel på energi, redusert fysisk yteevne, angst og depresjon. Hos gamle er ofte 

symptomene uspesifikke og sammensatte (6, 7). Normal aldring kan føre til klaffepatologi, 

spesielt aortastenose, da hjertets ventrikler blir stivere med alderen. Det øker tilbøyeligheten 

for utvikling av diastolisk hjertesvikt. Normal aldring fører også til at homeostatiske reserver 
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svekkes, derfor må den medisinske behandlingen gjøres mindre intensiv i takt med aldringen. 

Særlig har sårbare og multimorbide gamle redusert evne til å korrigere fysiologiske avvik som 

dehydrering, elektrolyttforstyrrelse, syre-base-forstyrrelser, anemi og hypoksemi (3). 

Hjertesvikt krever livslang medikamentell behandling (4). Forskning har vist at eldre med 

hjertesvikt bruker flere medikamenter og at feil medikamentbruk er en hyppig årsak til 

reinnleggelse (11, 12). 

Flere faktorer kan disponere for reinnleggelse hos eldre: medisinske faktorer som 

multimorbiditet (11, 13, 14), psykiatrisk relaterte sykdommer (15), grad av symptomer som 

dyspne (14), hud- eller sårproblemer (14, 16), dehydrering (14), alvorlig smerte (16) og fysisk 

funksjonsevne (16). Sosiodemografiske faktorer som det å bo alene (16), eller ha liten 

kunnskap (17) er også påvist å øke risikoen for reinnleggelse, og betydningen av familie eller 

sosial støtte er vist å være viktig (18). Litteraturen viser også at pasientens tiltro til 

behandlingen har betydning for hyppigheten av reinnleggelser (12).  

Det er utviklet ulike intervensjonsmodeller for pasientoverganger. Begrepet 

«pasientoverganger» kan brukes for å betegne intervensjoner som er designet for å forhindre 

reinnleggelse i overgangssituasjoner fra en omsorgssetting til en annen. Pasientoverganger 

fokuserer på pasient- eller omsorgsgiveropplæring, medisineringsforståelse, og koordinering 

blant helsetjenesteutøvere involvert i pasientovergangene (1). På engelsk brukes betegnelsen 

«transitional care». En systematisk oversiktssstudie og metaanalyse av 47 randomiserte 

kontrollerte studier (RCT), som undersøkte sammenhengen mellom intervensjonsmodeller for 

pasientoverganger og reinnleggelser/dødelighet for personer med hjertesvikt (1), kategoriserer 

modellene i 6 grupper: hjemmebesøksprogram (inkludert hjemmebesøksprogram med 

tverrfaglige team), strukturert telefonstøtte, fjernovervåking/telemonitorering, 

poliklinikkbasert, pasientopplæring og andre. Sammenligningen viste at 

hjemmebesøksprogram inkludert tverrfaglig team og tverrfaglige hjertesviktklinikker 

reduserte antall alle-årsaks reinnleggelser, og at strukturert telefonstøtte reduserte 

reinnleggelser som skyldtes hjertesvikt. Grunnlaget for sammenligning av intervensjonene var 

vanskelig, fordi studiene var ulike både med type intervensjon og definisjon på reinnleggelse. 

Resultatene i denne studien kan være mindre aktuelle for pasienter med komorbide tilstander 

da disse vanligvis ble ekskludert, særlig ekskluderte flere av studiene pasienter med 

langtkommet nyresvikt og alvorlig kardiovaskulær sykdom (1). De fleste RCTene i denne 

studien var fra USA og totalt var pasientenes gjennomsnittsalder 70 år. 
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Litteratursammenstilling inkluderte mange pasienter fra et vidt aldersspenn til tross for at det 

er grunn til å tro at gamle er en spesiell utsatt gruppe (7). Jeg ønsker derfor å gjøre en 

litteratursammenstilling som samler erfaringer fra intervensjoner som er prøvd ut på gamle 

pasienter med hjertesvikt (75+).  

Hensikten med litteratursammenstillingen er å undersøke hva vi vet om hvilke 

intervensjoner/tiltak som er prøvd ut for oppfølging av gamle hjemmeboende som har vært 

innlagt sykehus grunnet hjertesvikt og som skrives ut til hjemmet, samt å få en grov oversikt 

over hvilke erfaringer man har med ulike former for oppfølging.   

 

METODE 

Systematisk litteratursammenstilling (19) ble valgt som metode, med detaljert søkemetode og 

kvalitetsvurdering for inkludering av artikler i sammenstillingen (20). Jeg valgte å bruke en 

inkluderende tilnærming, med ønske om å fange opp studier med både kvantitative og 

kvalitative design. Litteratursammenstillingens fokus som var på virkning av intervensjoner la 

føringer for at studier som ble inkludert i stor grad ville ha kvantitative design. Begrunnelsen 

for at jeg også ønsket kvalitative design var for å søke en bredere forståelse av erfaringer (19, 

21) med ulike intervensjoner for pasientoverganger. Arbeidsprosessen i oppgaven ble lagt opp 

etter Polit & Bech (figur 5.1 s. 96) sin oppgaveflyt i litteratursammenstilling (19). I analysen 

av funnene la jeg vekt på temaer som var sentrale i intervensjonene (19).  

Systematiske søk ble gjennomført januar 2017, i samarbeid med bibliotekar. Søkene ble 

foretatt i databasene PubMed, Cinahl, British Nursing Index (BNI), PsycINFO og i SveMed+. 

Søkeordene «patient readmission», «heart failure», «home health nursing» og «aged, 80 and 

over» ble kombinert med AND og benyttet for å finne studier som omhandlet gamle med 

hjertesvikt som er i risiko for reinnleggelse, og for å finne studier som omhandlet 

helsetjenester i hjemmet. For å få med alle relevante studier ble søkene utvidet med 

medisinske emneord (MeSH) i PubMed og SveMed+, og med Major Headings i Cinahl. De 

alternative emneordene ble kombinert med OR. Søkene ble begrenset til primærstudier. Det 

var krav til utgivelsesspråk på engelsk, norsk, svensk eller dansk, og til publikasjon innenfor 

10 siste år.  
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Inklusjonskriterier var at artiklene omhandlet en intervensjon i pasientens hjem etter et 

sykehusopphold grunnet hjertesvikt. Artiklene skulle måle eller beskrive erfaring av 

intervensjonen. I utgangspunktet var det planlagt at de undersøkte pasientenes alder skulle 

være fra 80 år og over. Dette ble imidlertid justert til gjennomsnittsalder fra og med 75 år, da 

få artikler kun inkluderte pasienter 80 år og over. Pasientene måtte ha en eller annen form for 

hjertesvikt, men kunne ha andre sykdommer i tillegg. Artikler som hadde annet diagnosefokus 

enn hjertesvikt, åpenbart ikke omhandlet primærhelsetjenesten eller ikke vurderte 

intervensjonen, ble ekskludert. En fagartikkel, og en artikkel som var utgått fra tidsskriftet 

grunnet utdatert medisinkunnskap ble ekskludert.  

Kvalitetsvurdering av de inkluderte artiklene ble foretatt etter sjekklister for ulike kvantitative 

studier fra «The Critical Appraisal Skills Programme (CASP)», som er utviklet av Oxford 

University Public Health Resources Unit (20, 22). I tabell 1 viser jeg hovedspørsmål for 

kvalitetsvurdering av kvantitative studier etter disse sjekklistene. 

(Tabell 1: «Hovedspørsmål for kvalitetsvurdering av artiklene» kan plasseres her) 

Det er ingen etiske forhold som det må søkes om i Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK) i en litteratursammenstilling, da studiet ikke direkte 

berører pasienter. Det er imidlertid viktig at jeg referer riktig til studiene. Jeg har derfor så 

langt som mulig brukt forfatternes egne ord når jeg refererer. 

 

RESULTAT 

Litteratursøket resulterte i totalt 56 artikler. Utvelgelsen vises i flytdiagrammet 

«Artikkelutvelgelse» (figur 1).  

(Figur 1: «Artikkelutvelgelse» kan plasseres her) 

Totalt ble 11 artikler inkludert i litteraturgjennomgangen (tabell 2). De inkluderte studienes 

design var kvantitative. To (23, 24) var randomiserte kontrollerte studier (RCTer), en hadde et 

randomisert prospektivt design (25) og åtte (26-33) var eksperimentelle (19) på andre måter. 

Jeg kategoriserte de inkluderte studiene med god, middels og dårlig forskningskvalitet etter 

gjennomgang av hver studie med tidligere nevnte sjekklister for kvantitativ forskning (tabell 

1). Seks artikler ble vurdert å ha god- (23, 25, 26, 29, 30, 32), fire middels- (24, 27, 28, 31) og 
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en dårlig forskningskvalitet (33). Flere studier brukte pasientutfylte kartleggingsverktøy for å 

måle blant annet livskvalitet og funksjonsnivå, noe som ble beskrevet som en studiesvakhet 

selv om verktøyene var validerte. Det er kjent at kartleggingsverktøy spesielt til eldre gir 

metodologiske utfordringer, og at det stilles store krav til de som bruker verktøyet og til de 

som vurderer resultatene (6).  

Kun tre europeiske studier, to fra Sverige (23, 26) og en fra Frankrike (31), er publisert siste 

10 år av eldre som har prøvd ut intervensjon i hjemmet til pasienter utskrevet etter 

sykehusopphold grunnet hjertesvikt, der reinnleggelse var vurdert. De fleste studiene var fra 

USA, der helsevesenet er organisert annerledes enn i Europa. Mange av studiene hadde få 

inkluderte pasienter.  

Alle undersøkte en intervensjon på eldre med gjennomsnittsalder fra og med 75 år, som hadde 

vært innlagt sykehus for hjertesvikt og som bodde hjemme. I fire studier ble pasientenes 

alvorlighetsgrad av hjertesvikt i forhold til fysisk funksjon oppgitt med New York Heart 

Association Functional Class (NYHA-klasse), to viste klasse II-IV (23, 27) og to viste klasse 

III-IV (26, 28). Det vil si at hjertesviktsymptomer varierte fra dyspne, takykardi og tretthet 

kun ved større fysiske anstrengelser som rask gange i motbakke, til hjertesviktsymptomer i 

hvile eller ved minimal aktivitet som personlig stell (7). Pasientene i studiene hadde 

varierende fysisk funksjon, fra gode muligheter for fysisk opptrening til å være i 

livsavsluttende fase.  

(Tabell 2: «Funn i litteraturgjennomgangen» kan plasseres her) 

 

Prinsipper som modellene var bygd på  

Ingen studier beskrev teoretisk tilnærming i dybden. To studier (26, 33) oppga at modellene 

hadde overordnet fokus på pasientsentrert tilnærming, og en av dem fokuserte også på 

palliasjon (26). Fokus som eksplisitt ble beskrevet for modellene var tverrfaglighet, tidlig 

intervensjon og koordinert oppfølging i pasientens hjem. Selvbevissthet, sykdomskontroll, 

egenomsorg og opprettholdelse av livskvalitet var også sentralt i oppfølgingen.  
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Tverrfaglige team 

De fleste modellene var basert på tverrfaglige team. Sykepleier og lege dannet fundamentet i 

de fleste tverrfaglige teamene. Leger og sykepleiere kunne være spesialisert på ulike måter. 

Leger kunne være kardiologer, geriatere eller allmennleger, sykepleiere kunne ha 

spesialkompetanse innenfor kardiologi, telemonitorering, geriatri eller palliasjon. 

Fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, sosialarbeider og prest var i ulik 

grad tilknyttet teamene. I en intervensjonsmodell der samstemming og etterlevelse av 

medikamenter var hovedfokus var farmasøyt den som ledet, utførte og koordinerte oppgavene 

(32).  

Oppfølging i hjemmet  

Studiene viste god erfaring med hjemmebesøk, noe som kan indikere at det vante miljøet gir 

økt trygghet. Fremmedgjøring og belastning kan minimaliseres. Praktiske oppgaver som ble 

utført under hjemmebesøk var oppfølging av medikamenter, observasjon og fysisk 

undersøkelse med tanke på hjertesviktsymptomer, pasient- og pårørendestøtte, og 

opplæring/veiledning/råd om hjertesvikt, hjertesviktsymptomer, livsstil, kosthold og fysisk 

aktivitet. Noen studier beskrev at sykepleier og pasient/pårørende lagde oppfølgingsplan 

sammen, etter pasientens egne mål (26, 33).  

Den teknologiske utviklingen er for tiden stor, noe som stadig gir flere og mer brukervennlige 

telebaserte helseløsninger. Tre intervensjonsmodeller (25, 27, 29) hadde fokus på 

telemonitorering. Pasienten mottok råd/veiledning og helsepersonell mottok informasjon om 

pasienten, uten fysiske hjemmebesøk. Telefonkontakt var inkludert i disse modellene. Alle tre 

studiene viste reduksjon av reinnleggelser og to viste bedret livskvalitet. Pasienter som ikke 

forsto eller av andre grunner ikke kunne bruke det tekniske utstyret, kunne ikke ta tjenesten i 

bruk. En annen studie med dataintervensjonssystem i hjemmet (23) ekskluderte også pasienter 

som av ulike grunner ikke kunne bruke utstyret.  

Koordinert oppfølging med tidlig oppstart 

Tidlig intervensjon etter utskrivelse fra sykehus var fokus i alle modellene, og ble beskrevet 

som viktig for å sikre kontinuitet. En modell (33) vektla å hindre uklare ansvarsområder og 

fragmentering av helsetjenester. I flere av modellene startet kontakten mellom pasient og 

oppfølgingspersoner under sykehusoppholdet (23, 24, 28, 33). Sykepleier hadde gjerne 
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koordinerende ansvar og gjorde avtaler med ulike fagpersoner som var involvert i 

oppfølgingen. Flere modeller hadde hyppigst kontakt den første uken og måneden etter 

utskrivelsen, deretter månedlig og ved behov. Pasienten ble opplært til å vurdere symptomer 

på forverret hjertesvikt og til å ringe sykepleier/lege ved endring. Noen studier vurderte 

prosjekter med oppfølgingsvarighet fra 3 til 6 måneder, andre var etablerte 

intervensjonsmodeller som fortsatte etter at studien var avsluttet. Noen studier oppga ikke 

varighet på oppfølgingen.  

Personsentrert tilnærming og palliasjon 

To studier (26, 33) oppga, som tidligere nevnt, at modellene hadde fokus på personsentrert 

tilnærming. Kitwood utviklet teorien om «personhood» i 1997 som dannet grunnlaget for 

senere utvikling av personsentrert omsorg. Det er diskutert om ikke all pleie og omsorg har 

vært rettet mot pasientens særegne behov og dermed er personsentrert (6).  

En modell hadde palliasjon og personsentrert tilnærming som fokus, denne var fra Sverige 

(26). Palliasjon i livets sluttfase ved hjertesvikt innebærer smertekontroll, effektiv behandling 

av andre symptomer, tilstedeværelse av helsepersonell, klar kommunikasjon om tilstanden, 

bevare pasientautonomi og kontroll, unngå å forlenge lidelse/dødsprosess, minimere 

familiebelastning, styrke relasjoner til pårørende, ta opp åndelige spørsmål, diskutere hvor 

vedkommende ønsker å dø, og terminal sedering ved behov (5).  

 

Erfaringer med intervensjonsmodellene 

Alle studiene undersøkte en eller flere virkninger av oppfølgingen. Ingen undersøkte hva 

pasientene selv mente var viktig. Alle viste noe bedring av intervensjonen, men det kan ikke 

trekkes noen sikker slutning av funnene. De viste redusert bruk av sykehusressurser, ni med 

redusert hyppighet av reinnleggelser, to med redusert antall sykehusdager. I noen studier var 

resultatene signifikante, andre viste en tendens. Livskvalitet og/eller selvstendighet ble økt 

med intervensjonen i alle studiene som undersøkte det (23-25, 28, 30, 31). En oppga økt 

pasienttilfredsshet (33).  

Erfaringer med fysisk funksjon og hyppighet av hjertesviktsymptomer var mer ulike i 

studiene. De fleste viste bedret fysisk funksjon, symptomfrekvens og egenomsorg med 
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intervensjonen. En viste signifikant bedring av funksjonsevne (30). En studie der pasientene 

bodde i et område med dårlig organisert primærhelsetjenesten, viste ingen forskjell på 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen angående fysisk funksjon. Men selvstendigheten var 

signifikant økt for intervensjonsgruppen (24). I denne modellen ga helsepersonellet råd om 

livsstil, men fysioterapeut var ikke med i teamet. En annen studie (29) som viste bedret total 

fysisk funksjon for pasientene i intervensjonsgruppen registrerte at pasientene oftere var 

kortpustet sammenlignet med kontrollgruppen. I denne studien hadde intervensjonsgruppen 

telemonitorering og ble sammenlignet med pasienter med vanlige helsetjenester i hjemmet. 

Dersom telemonitoreringen alarmerte uønskede verdier tok hjemmesykepleier telefonkontakt 

med pasienten.  

Medikamentetterlevelse ble målt i tre studier der alle viste bedring med intervensjonen (29, 

30, 32), to av dem signifikant bedring (30, 32). I en studie som viste signifikant bedring var 

det farmasøyt som gjorde hjemmebesøk med medikamentsamstemming og 

medikamentopplæring (32). I flere studier ble farmasøytens rolle i det tverrfaglige teamet pekt 

på som viktig. I en studie ble det diskutert at farmasøyter ofte ikke har naturlig plass i 

oppfølgingen, selv om behovet er stort.   

Opplæring var fokus i de fleste intervensjonene, men det var få studier som konkret beskrev 

opplæringens virkningen med annet enn medikamentetterlevelse, egenomsorg og livskvalitet. 

En randomisert kontrollert studie (23) viste ingen forskjell i sykdomsspesifikk kunnskap 

mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, selv om egenomsorg, fysisk funksjon og 

livskvalitet var signifikant forbedret og selv om intervensjonen hadde fokus på 

pasientopplæring. Studien brukte validert kartleggingsverktøy blant annet for å vurdere 

pasientens kunnskap om hjertesvikt. Intervensjonen var hovedsakelig basert på datateknologi, 

ikke på hjemmebesøk.  

 

DISKUSJON 

Erfaringer som oppsummeres av hva vi vet om intervensjoner/tiltak prøvd ut for oppfølging 

av gamle hjemmeboende etter sykehusopphold på grunn av hjertesvikt, var at tverrfaglig team 

og oppfølging i hjemmet hadde god virkning. Dette stemmer med annen oppsummert 

forskning på feltet (1) der pasientenes gjennomsnittsalder var litt yngre (70 år) og der kun 
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RCTer var inkludert. Innholdet i de ulike intervensjonene fra denne tidligere 

sammenstillingen besto av pasient- og pårørendeopplæring, fokus på medikamentetterlevelse 

og koordinering blant helseutøvere som var involvert i pasientovergangen. Dette innholdet var 

hovedprinsipper også i min studie.  

Intervensjonsmodeller for pasientoverganger har vist å gi reduksjon i antall reinnleggelser (1). 

Denne litteratursammenstillingen med spesifikt fokus på eldre pasienter (75+) viser også at 

intervensjoner etter utskrivelse er nyttig tiltak, selv om resultatene ikke kan generaliseres. 

Modellene tok i stor grad høyde for kjente risikofaktorer for reinnleggelse (se innledning) i 

måten de var bygd opp på.  

Medikamentetterlevelse var et sentralt fokus i de fleste studiene, og tyder på at gamle med 

hjertesvikt utskrevet til hjemmet har behov for medikamentoppfølging. Dårlig 

medikamentetterlevelse er en kjent risikofaktor for reinnleggelse for eldre (11, 15). 

Noen av modellene fokuserte på oppfølgingsplaner ut fra pasientens egne mål. Forskning har 

vist at gamle i stor grad mestrer å være medvirkende til egen helseplanlegging. I en norsk 

undersøkelse der 330 pasienter med gjennomsnittsalder 85,8 år ble intervjuet om erfaringer 

med utskrivelse fra sykehus fremsto de med klare meninger og preferanser, og at de ønsket å 

bli hørt (34).   

Fokus i modellene samstemmer med flere kvalitetsmål for helsetjenester, som at tjenestene 

skal være virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, at brukerne 

involveres og får innflytelse, og at ressursene utnyttes på en god måte (10).  

Begrensninger/svakheter 

Det var en svakhet ved denne studien at kvalitetsvurderingen kun ble utført av en person, noe 

som forklares med begrenset tilgang på ressurser i en masteroppgave. En annen svakhet ved 

sammenstillingen var at inkluderte studier undersøkte relativt få personer, hadde ulike 

intervensjoner og ulike utfallsmål, noe som gjør sikre konklusjoner vanskelig.  
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KONKLUSJON 

Denne litteratursammenstillingen viser positiv erfaring og noe bedring av alle 

intervensjonsmodellene, men det kan ikke trekkes slutninger. Man kan likevel se noen 

betydningsfulle prinsipper. De viktigste ser ut til være tverrfaglige team, tidlig intervensjon 

og oppfølging i hjemmet. Forståelse for og etterlevelse av medikamentell behandling virker å 

være en spesiell viktig del av oppfølgingen for gamle.     

Nurse Practitioner (NP) spesialisert for eldre pasienter var i flere studier fra USA en sentral 

fagperson for intervensjonsmodellene. I Norge ble de første med slik kompetanse 

uteksaminert i 2014, med tittel Avansert geriatrisk sykepleier. Foreløpig er det få med denne 

kompetansen i Norge, men antallet øker årlig. I et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste 

(hjertesviktpoliklinikker, andre enheter i sykehus) og primærhelsetjeneste (hjemmesykepleie, 

fastleger/primærleger, kommunal akutt døgnenhet, helsehus og annet), kan denne nye 

gruppen av spesialiserte sykepleiere, ansatt i kommune eller sykehus, bidra med sykepleie i 

tverrfaglige team til gamle med hjertesvikt.   

De fleste studiene på feltet er fra USA, der oppbyggingen av helsevesenet er annerledes enn i 

Norge og Europa. Det er behov for flere og større forskningsstudier på oppfølging til gamle 

med hjertesvikt i Norge og sammenlignbare land. Spesielt er det behov for å undersøke hva 

pasientene selv mener er viktig med oppfølgingen. 
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Figur og tabeller  

Tabell 1: Hovedspørsmål for kvalitetsvurdering av artiklene  

Figur 1: Artikkelutvelgelse 

Tabell 2: Funn i litteratursammenstillingen 

 

Tabell 1: Hovedspørsmål for kvalitetsvurdering av 

artiklene 

Fra «Critical Appraisal Skills Programme» for vurdering av 

kvantitative studier 

- Har studien et fokusert problem?  

- Brukte forfatterne en passende metode for å besvare 

spørsmålene? 

- Ble deltagerne rekruttert på en akseptabel måte? 

- Har forfatterne identifisert og tatt hensyn til eventuelle 

forvirrende faktorer? 

- Hva var studiens resultat? 

- Hvor presise var resultatene? 

- Var resultatene overførbare til praksis? 
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Figur 1: Artikkelutvelgelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiserte artikler etter søk i databaser (n=56) 

CINAHL (n=20)         PubMed (n=23)         British Nursing Index (=11)         SveMed+ (n=1)         PsycINFO (n=1)      

Ekskluderte artikler (n=25) 

 

Begrunnelse: 

Fyller ikke inklusjonskriteriene 

  Ikke fokus på hjertesvikt (n=6) 

  Ikke primærhelsetjeneste (n=5) 

Ikke intervensjon (n=8) 

  Fagartikkel (n=1) 

Medisinsk utdatert (n=1) 

  Ikke primærstudie (n=2) 

  Ikke engelsk, norsk, svensk eller 

dansk fulltekst språk (n=2) 

 

 

Artikler inkludert i litteraturgjennomgang 

(n=11) 

 

Relevante fulltekstartikler  

(n=23) 

Artikler etter fjerning av duplikater  

(n= 48) 

Ekskluderte relevante fulltekstartikler 

(n=12) 

Begrunnelse: 

 Gjennomsnittsalder < 75 år (n=5) 

Ikke beskrevet gjennomsnittsalder 

(n=3)

Casestudier (n=3)   

Ikke fokus på intervensjonens 

innhold (n=1) 

 

 

Screening 

Inkludert 

Relevant 

Duplikater (n=8) 

Identifikasjon 
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Tabell 2: Funn i litteratursammenstillingen 

Artikkeltittel 
Årstall/Land 

Referansenummer 

Design  
 

Personer 

undersøkt 
Alder/Antall  

Intervensjonen Hva er målt? Erfaringer  

   Fagpersoner Fokus Kontakt   

 

Erfarenheter av palliativ 

avancerad hemsjukvård 

för patienter med svår 

kronisk hjärtsvikt  

2006, Sverige (26) 

 

Pilotstudie. 

AEDR. 

 

Gjennom-

snittsalder  
77 år 

N=26  

 

SPL, lege, ergo- og 

fysioterapeut. 
Samarbeid med 

sykehusklinikker og 

primærhelsetjeneste.  

 

Medisinsk oppfølging, 

veiledning, rådgiving, 
støttesamtaler. 

Pasientsentrert, palliativt 

fokus. Tverrfaglighet. 
 

 

Tilpasset pasientens 

behov. 

 

RI før inter-

vensjonen, 90 og 
180 dager etter. 

 

 

Sammenlignet med før intervensjonen ble 

hyppighet av RI redusert med 63% innen 90 
dager og med 58% innen 180 dager. 

A RCT of a community 

nurse-supported hospital 

discharge programme in 

older patients with 

chronic HF 

2008, Kina (24) 

RCT. 

 

Gjennom-

snittsalder 

79,5 år  
N=49 

 

Hj.spl i samarbeid 

med geriater/ 

kardiolog i sykehus.  

Rådgivning om helse, 

livsstil og kosthold, 

etterlevelse medikamenter. 
Hjertesviktkontroll. Sosial 

støtte. 

Før utskrivelse, 

innen 7 dager etter 

utskrivelse, ukentlig 
neste 4 uker, deretter 

månedlig. Totalt 6 

måneder. 

Uplanlagte 6-

måneders RI. 

Funksjonell og 
psykologisk 

status.  

Signifikant bedre selvstendighet hos IG, 

ingen målt forskjell på gruppene i fysisk 

funksjon. Tendens til færre RI i IG, ikke 
signifikant forskjell på 6-måneders uplanlagt 

RI. 

 

Evaluation of the efficacy 

of a nurse practitioner-

led home-based 

congestive HF clinical 

pathway  

2016, USA (27) 

Pilotstudie. 

AEDR.  

Gjennom-

snittsalder 

78,23 år 
N=22 

SPL og NP. Fysio- 

og ergoterapeut. 

Ernæringsfysiolog. 
Farmasøyt. Sosial-

arbeider. 

Hjemmehelse-

hjelpere. 

 

Tidlig intervensjon. 

Telemonitorering. 

Kontinuitet. 
Tverrfaglighet.  

Telefonsamtaler.  

Oppfølging av 

medikamentbruk. 

Hyppig kontakt med 

SPL eller fysio-

terapeut i starten 
(5dager per uke). NP 

innen 2 uker etter 

utskrivelse. 

Telefonsamtaler.  

30-dagers RI, målt 

etter 4 måneder 

med programmet.  

Med intervensjonen ble 30-dagers RI 

redusert til 9%, før intervensjonen 

(behandlingslinjen) var den 27,8%, og 
landsgjennomsnittet var 23%.  

Impact of Adult-

Gerontological PN  Home 

Visits in Reducing 

Health-care Costs and 

Improving Function in 

homebound HF 

2015, USA (28) 

Kvalitets-
forbedrings

prosjekt. 

AEDR. 

Alder 83-98 
år (gjennom-

snitt ikke 

beskrevet) 
N=40 

Geriatrisk NP i 
samarbeid med 

leger. 

 

Tidlig intervensjon med 
fysisk undersøkelse, 

opplæring, behandlings-

plan, medikament-
administrasjon. 

Geriatrisk NP-besøk 
innen 7 dager etter 

utskrivelse. Videre 

en gang i måneden 
og ved behov.  

3 måneders prosjekt. 

 

Innleggelser. 
Akuttbesøk.  

30-dagers RI. 

Funksjonsstatus. 
Hjertesvikt 

symptomer. 

Livskvalitet. 
 

Antall sykehusinnleggelser, akuttbesøk og 
30-dagers RI ble redusert med henholdsvis 

64%, 85%, og 95%. Scoringen for fysisk 

funksjon, symptomfrekvens og livskvalitet 
ble forbedret med henholdsvis 44%, 40% og 

54%. 

Home Telehealth and 

Hospital Readmission 

2015, USA (29) 

AEDR. Gjennom-

snittsalder  

84 år 
N=70 

Hj.spl i samarbeid 

med lege. Tele-

monitorerings hj.spl.  

Telemonitorering med 

varslingsalarm på 

uønskede mål (vitale tegn, 
vekt og selvrapporterte 

symptomer). Strukturert 

opplæringsmetode og 
telefonsamtaler. Fokus på 

selvbevissthet. 

Telefonkontakt med 

spesialtrent hj.spl 

umiddelbart ved 
alarm. 53 døgns 

monitorering i 

gjennomsnitt.  

30-dagers RI.  

Fysisk funksjon, 

fallrisiko, syn, 
røyking, kort-

pustethet, og 

medikament-
etterlevelse. 

  

Hyppighet av 30-dagers RI for IG var 10%, 

og 21% for KG. Fysisk funksjon, fallrisiko, 

syn, røyking, og medikamentetterlevelse var 
bedre hos IG. Kortpustethet var hyppigere 

hos IG.  
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Artikkeltittel 
Årstall/Land 

Referansenummer 

Design Personer 

undersøkt 
Alder/Antall 

Intervensjonen Hva er målt? Erfaringer 

   Fagpersoner Fokus Kontakt   

 

Patient-centred home-

based management of HF 

2015, Sverige (23) 

 

RCT. 

 

Gjennom-

snittsalder  
75 år 

N=42 

 

 

Ikke-helsepersonell 

installerte teknisk 
utstyr hjemme. Lege 

og SPL ved 

hjertesviktsenteret. 

 

Pasientopplæring. Data-

program: hjemme-
intervensjonssystem (HIS) 

for egenomsorg. 

 

Kontakt ved 

utskrivelse. 90 
dagers oppfølging. 

 

Egenomsorg. 

Fysisk funksjon 
Livskvalitet. 

Sykdomsspesifikk 

kunnskap. 
Sykehusdager. 

 

Signifikant forbedring av egenomsorg, fysisk 

funksjon og livskvalitet for IG. Ingen 
forskjell i sykdomsspesifikk kunnskap. 

Antall sykehusdager per pasient innenfor 90 

dager var 1,3 for IG, og 3,5 for KG. 

Home Care Program 

Reduces Hospital 

Readmissions in Patients 

With Congestive HF and 

Improves Other Associa-

ted Indicators of Health 

2014, USA (30) 

AEDR. Gjennom-

snittsalder  
77 år 

N=68 

Lege. SPL. 

Fysioterapeut. 
Ergoterapeut. 

Andre nødvendige 

faggrupper. 

Behandlingsplan.  

Fysisk undersøkelse, 
medikamentkartlegging. 

Tverrfaglighet. 

Kontinuitet. 

Månedlig besøk, 

oftere ved behov.  

Etterlevelse. 

Funksjonsevne. 
Hjertesvikt-

symptomer. 

Innleggelser.  
Livskvalitet. 

Statistisk signifikant økning i etterlevelse av 

medikamentregime og kosthold- og 
væskerestriksjoner. Signifikant forbedret 

funksjonsevne. Reduserte hjertesvikt-

symptomer. Redusert antall 
sykehusinnleggelser og økt livskvalitet.  

Multidisiplinary network 

in HF management in a 

communitybased 

population 

2009, Frankrike (31) 

AEDR. Gjennom-

snittsalder  
78 år 

N= 129 

Allmennlege. SPL. 

Kardiolog. 
Fysioterapeut. 

Ernæringsfysiolog. 

Koordinerende omsorg. 

Opplæring. Symptom-
kontroll. Telefon-

konferanse. Tverrfaglighet. 

Langtidsoppfølging. 

Besøk av allmenn-

lege/SPL hver 2. 
uke. Kontakt med de 

andre flere ganger 

årlig. 
 

RI. Overlevelse.  

Livskvalitet 6, 12, 
18 og 24 måneder 

etter utskrivelse.  

 

IG viste færre RI og lengre overlevelse med 

bedre livskvalitet, sammenlignet med KG.  

Postdischarge 

community pharmacist-

provided home services 

for patients after 

hospitalization for HF 

2015, USA (32) 

Pilot-

prosjekt.  

AEDR. 

Gjennom-

snittsalder  

81 år 

N=10 

Farmasøyter. 

Hj.spl. 

Samstemming av 

medikamenter.  

Medikamentopplæring.  

 

Farmasøytbesøk 

første uke etter 

utskrivelse, og 2 

telefonsamtaler 

første måned.  

Medikament-

etterlevelse. 

30-dagers hjerte-

sviktrelatert RI. 

Statistisk signifikant effekt på medikament-

etterlevelse fra intervensjonens start til slutt 

(28 dager). 10% ble reinnlagt i oppfølgings-

perioden. Omtrent 38% av alle med primær 

hjertesvikt i hjemmesykepleiebyrået ble 
reinnlagt i samme tidsperiode. 

 

The effect of 

Telemonitoring at Home 

on Quality of Life and 

Self-Care Behaviors of 

Patients With HF 

2013, USA (25) 

Rando-
misert 

prospektivt 

design.  

Gjennom-
snittsalder 

76,1 år 

N=40 
 

Spesialiserte hjerte-
sykepleiere i 

hjemmetjenesten.  

KTS. Lege. 
Hj.spl. 

Telemonitorering 
Opplæring.  

Egenomsorg. 

Medikamentdoser. 
Omsorgsgivere.  

Hj.spl flere ganger 
per uke. KTS ved 

starten på 

intervensjonen, etter 
30, 60 og 90 dager.  

RI etter 30, 60, og 
90 dager. 

Livskvalitet. 

Egenomsorg. 

Pasienter som ble telemonitorert hadde færre 
RI, men det var ikke statistisk signifikant. 

Monitorering forbedret pasientenes 

opplevelse av livskvalitet og hjalp dem til å 
opprettholde egenomsorg.  

Improving patient 

outcomes with better care 

transitions: The role for 

home health 

2013, USA (33) 

AEDR. Uklart 

beskrevet 
intervensjons

gruppe. Case: 

Dame 84 år. 

Koordinerende SPL. 

Lege. Andre helse-
omsorgsgivere. 

Pasientsentrert tilnær-

ming. Koordinert 
oppfølging. Kontinuitet. 

Veiledning og motivasjon. 

Pasient og pårørende støtte. 

Koordinerende SPL 

i akuttsettingen. 
Besøk av hj.spl 

første døgn etter 

utskrivelse.  

Alle-årsaks RI i 

forhold til antall 
henvisninger. 

Pasient- og 

legetilfredshet.  

De siste 6 månedene av initiativet ble 

forekomst av RI redusert fra 17% til 12%. 
Gjennom observasjonsperioden ble pasient- 

tilfredshet forbedret ifølge interne 

undersøkelsesdata.  
 

RCT = Randomisert kontrollert studie NP = Nurse Practitioner RI = reinnleggelse(r)  KTS = Koordinerende telemonitor sykepleier HF= hjertesvikt SPL = sykepleier 

AEDR = Andre eksperimentelle design enn randomiserte IG = intervensjonsgruppen KG = kontrollgruppen. Hj.spl = hjemmesykepleie(r) 
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Vedlegg som ikke skal med til tidsskrift 

Vedlegg 1: Detaljert søkestrategi 

Detaljert søkestrategi 

Database Søkeord og søkekombinasjoner Begrensning 

PubMed 

 

Patient readmission AND Heart Failure AND Home Care Services 

OR Home Health Nursing OR Nurses Community Health.   

- Publisert siste 10 år 

- Age, 80 and over 

Cinahl (MH “Readmission”) AND (MH “Heart Failure”) AND (MH 

“Aged, 80 and over”) AND ((MH “Home Health Care+”) OR (MH 

“Community Health Nursing+”)) 

- Publisert fra 01.01.2007 til 31.12.2016 

SveMed+ 

 

Patient readmission AND heart failure AND Aged, 80 and over 

AND (Home health nursing OR Home care services OR Nurses, 

community health) 

- Publisert fra 2006 til januar 2017 

British Nursing Index Patient readmission AND Heart failure AND Aged OR elderly. 

Det ble i tillegg gjort manuelt søk for alder fordi «elderly» er under 

80 år. 

- Publisert fra 2006 til januar 2017 

PsycINFO Readmission AND heart failure AND aged, 80 and over. Det ble i 

tillegg gjort manuelt søk for helsetjenester i hjemmet.  

- Publisert fra 2006 til januar 2017 

 

Søk i PubMed 23.01.17:  

("patient readmission"[MeSH Terms] OR readmission[tiab]) AND ("heart failure"[MeSH 

Terms] OR heart failure[tiab]) AND ("aged, 80 and over"[MeSH Terms] OR (Aged[tiab] 

AND 80[tiab])) AND ("home care services"[MeSH Terms] OR home care services[tiab] OR 

"home health nursing"[MeSH Terms] OR home health nursing[tiab] OR (("nurses"[MeSH 

Terms] OR "nurses"[All Fields]) AND ("residence characteristics"[MeSH Terms] OR 

("residence"[All Fields] AND "characteristics"[All Fields]) OR "residence 

characteristics"[All Fields] OR "community"[All Fields]) AND "health"[MeSH Terms]) OR 

(nurses[tiab] AND community[tiab])). Søket ga 23 treff. 

 

Søk i Cinahl 23.01.17: 

((MH+%26quot%3bReadmission%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bHeart+Failure%

2b%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bAged%2c+80+and+Over%26quot%3b))+AND

+(((MH+%26quot%3bHome+Health+Care%2b%26quot%3b))+OR+((MH+%26quot%3bCo

mmunity+Health+Nursing%2b%26quot%3b))). Søket ga 20 treff.  

 

 

http://search.ebscohost.com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=cin20&bquery=((MH+%26quot%3bReadmission%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bHeart+Failure%2b%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bAged%2c+80+and+Over%26quot%3b))+AND+(((MH+%26quot%3bHome+Health+Care%2b%26quot%3b))+OR+((MH+%26quot%3bCommunity+Health+Nursing%2b%26quot%3b)))&cli0=DT1&clv0=200701-201612&type=1&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=cin20&bquery=((MH+%26quot%3bReadmission%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bHeart+Failure%2b%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bAged%2c+80+and+Over%26quot%3b))+AND+(((MH+%26quot%3bHome+Health+Care%2b%26quot%3b))+OR+((MH+%26quot%3bCommunity+Health+Nursing%2b%26quot%3b)))&cli0=DT1&clv0=200701-201612&type=1&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=cin20&bquery=((MH+%26quot%3bReadmission%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bHeart+Failure%2b%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bAged%2c+80+and+Over%26quot%3b))+AND+(((MH+%26quot%3bHome+Health+Care%2b%26quot%3b))+OR+((MH+%26quot%3bCommunity+Health+Nursing%2b%26quot%3b)))&cli0=DT1&clv0=200701-201612&type=1&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=cin20&bquery=((MH+%26quot%3bReadmission%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bHeart+Failure%2b%26quot%3b))+AND+((MH+%26quot%3bAged%2c+80+and+Over%26quot%3b))+AND+(((MH+%26quot%3bHome+Health+Care%2b%26quot%3b))+OR+((MH+%26quot%3bCommunity+Health+Nursing%2b%26quot%3b)))&cli0=DT1&clv0=200701-201612&type=1&site=ehost-live
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Vedlegg 2: Forfatterveiledning Sykepleien Forskning 

https://sykepleien.no/forfatterveiledning (lastet ned 06.05.17) 

Forfatterveiledning 
Innsending av artikler til Sykepleien Forskning skjer i 

manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Forfattere oppretter en konto og laster 

opp artikkelen med vedlegg, følgebrev og erklæring om interessekonflikter. Du 

kommer til nettstedet ved å trykke på denne lenken.  

Om Sykepleien Forskning 
Tidsskriftet Sykepleien Forskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som 

blir utgitt digitalt. Vi ønsker å være den foretrukne kanalen for å formidle 

sykepleieforskning i Norge. Sykepleien Forskning har som mål å være relevant, 

interessant, praksisnært og bredt med en tydelig klinisk profil. Vi vil også bidra til 

at helsepersonell leser forskning og bruker forskningsresultater i teori og i praksis. 

Sykepleien Forskning er foreløpig indeksert i EBSCO-Cinahl, Nordart 

og SveMed+, men arbeider med å bli indeksert i flere internasjonale databaser. 

Forskningsartiklene vi publiserer, er fritt tilgjengelig for alle via internett. Til 

tider inviterer Sykepleien Forskning en fagperson til å kommentere 

originalartiklene, og kommentaren publiseres sammen med artikkelen. Forfattere 

som publiserer hos oss, beholder copyright til teksten og kan lenke til 

publikasjonen på våre nettsider, for eksempel fra den institusjonen de er ansatt i. 

Forfattere kan ikke sende samme artikkelmanuskripter til flere eller andre 

vitenskapelige tidsskrifter til bedømming på samme tid. Artikkelmanuskriptet skal 

ikke ha vært publisert i et annet vitenskapelig tidsskrift. Med tidligere publisering 

menes også publisering i allment tilgjengelige former som aviser, magasiner og 

internett. Dobbeltpublisering og sekundærpublisering aksepteres som hovedregel 

ikke. 

Generelt 
Artikkelmanuskript med alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft Word-

programmets doc-form. 

All tekst skrives med teksttypen Times New Roman, skriftstørrelse 12. 

Overskriftene markeres med tykkere bokstaver. 

Linjeavstand skal være 1,5 cm. 

Høyre marginal skal ikke jevnes ut. 

Fotnoter skal ikke brukes. 

Figurer og tabeller fremstilles på separate sider. 

Bruk av fremmedord skal begrenses. Fremmedord skal forklares og forkortelser 

forklares første gang de forekommer i teksten. 

Artikkelmanuskriptets tittel bør være kort, klar, informativ og lett forståelig. Unngå 

bruk av undertittel. Husk at flere og flere leser artiklene på mobiltelefon, slik at 

https://sykepleien.no/forfatterveiledning
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning


19 

 

titlene bør tilpasses de nye formatene. 

Sykepleien Forskning språkvasker antatte artikler, men forfatterne må sørge for at 

manuskriptet er korrekturlest før innsending. 

Antall ord er maksimalt 3000 (utenom sammendrag, figurer, tabeller og referanser). 

INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN: 

På nettsiden har vi beskrevet forventninger til struktur og innhold i de ulike 

delene av vitenskapelige artikler som vi publiserer under overskriften 
Skrivetips. Artiklene struktureres etter IMRAD-prinsippet.  

Hovedmanuskriptet (main document) som lastes opp i ScholarOne, skal ha 

følgende innhold:  

1. Tittelside: Tittel på manuskriptet (maksimalt 75 tegn inkludert mellomrom). 

Sykepleien Forskning kan endre tittelen for at den skal tilpasses nettformatet bedre 

og nå ut til et bredt publikum. 

 Forfatterens (forfatternes) navn, stilling og arbeidssted 

Hvis det er flere forfattere for ett artikkelmanuskript, presenteres i tillegg 

kontaktpersonens 

 For- og etternavn 

 Postadresse 

 E-postadresse 

 Telefonnummer 

I tillegg skal det fremstilles: 

 Antall tegn inkludert ordmellomrom og antall ord (ikke medregnet tittel, sammendrag 

eller referanser) 

 Antall figurer og tabeller 

2. Sammendrag 

Forfatteren/forfatterne fremstiller et norsk sammendrag. Sammendraget skal 

oppsummere det aller viktigste i artikkelmanuskriptet og struktureres etter følgende 

overskrifter: 

 Bakgrunn 

 Hensikt 

 Metode 

 Resultat 

http://www.sykepleien.no/kontakt/128079/skriv-for-sykepleien-forskning
http://www.sykepleien.no/forskning/nyttestoff/126607/skriv-en-artikkel-
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=116751
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 Konklusjon 

Lengde: maksimalt ha 300 ord eller 1500 tegn inkludert mellomrom. Oppgi 3–5 

nøkkelord som du enten kan velge fra listen, eller du kan legge til egne 

nøkkelord. Angi minst ett som viser anvendt forskningsdesign. 

Sykepleien Forskning sørger for oversetting av sammendraget til engelsk sammen 

med hele artikkelen. 

Tekstsider 
Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstreves og disposisjonen 

beror på artikkelmanuskriptets karakteristika. 

Overskriftene (mellomtitlene) i den fortløpende teksten skal være korte og tydelige 

og markeres med fet skrift.  

Språket i artiklene bør ha en aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 

Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører 

handlingen – sykepleieren deler ut …) Eksempel på passiv setning: Medisinene blir 

utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – medisinene blir utdelt …) Du finner 

gode tips til skriving i det grønne feltet nederst på Sykepleien Forsknings 

hjemmeside, kalt Skrivetips.  

Se også redaktørens leder: Slik skriver du gode forskningsartikler 

Oppbygging av selve artikkelen 
Til artikkelmanuskripter som er basert på empiriske studier, anbefaler vi følgende 

struktur: 

Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å 

…». 

Hensikt med studien og problemstilling(er). 

Metodedel (forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, 

gjennomføring (inkludert hvilken tidsperiode og år data ble samlet inn), 

bearbeiding og analyse av data, godkjenning av REK evt. Personvernombudet og 

andre relevante instanser). Metodedelen skal være kortfattet og tilpasset Sykepleien 

Forsknings målgruppe. 

Resultater. Her beskrives resultatene som besvarer studiens problemstilling i en 

logisk rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller, skal ikke 

gjentas i teksten. Hver tabell/figur skal ha en henvisning i teksten som viser til 

tabellen/figuren. Vi anbefaler at forfattere som bruker kvantitativ metode, får 

studien vurdert av statistiker før den sendes inn. 

Diskusjon (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over 

studiens resultat). Studiens resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og 

annen internasjonal relevant forskning. Studiens begrensinger/svakheter 

angir hvilke konsekvenser disse har for tolkning av funnene. 

Konklusjon. Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt 

teoriutvikling. Konklusjonen må fullt ut underbygges av funnene som er gjort. 

https://sykepleien.no/forskning
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/11/slik-skriver-du-gode-forskningsartikler
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=154633
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=286923
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=409584
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=302089
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=532003
http://www.sykepleien.no/Content/681667/nyttestoff_konklusjon_6252.pdf
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Figurer og tabeller 

Artikkelen kan ha til sammen maksimalt 5 figurer og tabeller (3 tabeller og 2 

figurer). Disse kan lastes opp som en del av hoveddokumentet (på egne sider 

etter referansene) eller som egne dokumenter. Figurer og tabeller skal være 

selvforklarende og så enkle å forstå som mulig. 

Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 

Figurene og tabellene skal ha en kort og informativ overskrift. Mer spesifikk 

informasjon skrives under figuren/tabellen.  

Figurer og tabeller bør tåle forminskning til ulike nettformater, som nettbrett og 

mobiltelefon. 

 

Referanser 
Referanser angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende 

nummer i parentes i teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. Antall 

referanser bør ikke overstige 30. 

Alle referanser som finnes på internett, skal ha oppgitt korrekt nettadresse samt 

nedlastingsdato. Tilleggsinformasjon, som “red.” og “utgave” skrives på norsk, 

ikke engelsk. 

Eksempler på korrekt føring av referanser: 

1. de Witt L, Ploeg J. Critical appraisal of rigour in interpretive phenomenological 

nursing research. J Adv Nurs 2006;55:215–29. 

2. Fraser DM, Cooper MA. Myles Textbook for Midwives. Churchill Livingstone, 

London. 2003. 

3.Dahl K, Heggdal K, Standal S. Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen NJ, 

Nortvedt F, Skaug E-A. (red). Grunnleggende Sykepleie. Gyldendal Akademisk, 

Oslo. 2005. 

4. Foucault M. Truth and power. I: Gordon C. (red). Power/Knowledge: Michel 

Foucault. Pantheon Books, New York.1980 (s 78 – 101). 

5. Sosialdepartementet. Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 

7/2003. 2003. 

6. Lovdata. Lov om helsepersonell. 2 juli 1999; nr. 4. [Helsepersonelloven]. 

Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html. (Nedlastet 

15.11.2007). 

7. Karterud D. Den etiske akten. Den caritative etikken når pasientens fordringer 

er av eksistensiell art. (Doktoravhandling). Åbo Akademis Förlag, Åbo. 2006. 

http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=397483
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html
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Innsending av manuskript 
Artikkelen lastes opp i Sykepleien Forsknings manuskripthåndteringssystem på 

følgende adresse: 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning   

Forslag til habile fagfeller 
Artikkelforfatterne må oppgi forslag til minst to habile fagfeller. For å unngå tvil 

om habilitet kan ikke fagfeller arbeide ved samme institusjon som 

artikkelforfatter(ne). Fagfeller kan heller ikke ha profesjonelle eller personlige bånd 

til artikkelforfatter(ne) som kan innebære tvil om habilitet. 

Følgebrev til redaktør / cover letter 
I følgebrevet må forfatterne oppgi: 

 Hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Skriv kort, og bruk maksimalt ti linjer. 

 En redegjøring for hvorvidt resultatene er publisert tidligere, for eksempel som poster 

eller foredrag på en vitenskapelig konferanse. 

Vurderingsprosessen 
Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskript som sendes til 

oss. I første omgang foretar redaktøren en vurdering om artikkelmanuskriptet 

refuseres, sendes tilbake til forfatter for revidering eller oversendes til fagfeller 

(referees/reviewers) for nærmere vurdering. Sykepleien Forskning bruker åpen 

fagfellevurdering hvor navn på både forfatter og fagfelle er kjent for hverandre. 

Ved å logge deg inn i manuskripthåndteringssystemet kan du følge med på hvor 

manuset ditt er i vurderingsprosessen. 

Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, bedømmes først ut fra følgende 

kriterier: 

 Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell? 

 Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil? 

Redaktøren og/eller redaksjonen kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette 

tidspunktet. Artikkelmanuskript som antas å være aktuelle, sendes til 

fagfellevurdering. Alle artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, må følge 

denne veiledningen. Manuskripter som ikke følger forfatterveiledningen, blir 

returnert til forfatterne selv om innholdet er relevant for tidsskriftet. 

Innsending av revidert manuskript 
1. Etter fagfellevurdering blir artikkelen sendt tilbake til forfatter(e) med 

kommentarer fra både fagfeller og redaktør. 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
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2. Det må utarbeides et eget dokument som viser i detalj hvordan forfatterne har 

bearbeidet manuskriptet etter kommentarene fra fagfeller og redaktør, og dette 

lastes opp sammen med revidert manuskript i ScholarOne som Author's response. 

3. Alle endringer i revidert manuskript skal markeres med rødt eller ved hjelp av 

funksjonen Spor endringer.  

4. Revidert manuskript og Author's response lastes opp i 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning, Følg lenken i svarbrevet fra 

redaktøren. 

Godkjenning av manuskript 
1. Forfatter får beskjed fra redaktøren når artikkelen er godkjent for publisering. 

2. Det er viktig å følge instrukser fra redaksjonen vedrørende språkvask av endelig 

manuskript.  

Oversetting til engelsk  
1. Fra høsten 2016 blir alle forskningsartikler i Sykepleien Forskning oversatt til 

engelsk av en profesjonell oversetter. I tillegg til selve artikkelen oversettes også 

tabeller/figurer og sammendrag. 

2. Forfatter(ne) vil få tilsendt engelsk versjon til gjennomlesning før publisering. 

Krav til medforfatterskap 
Når et artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfattere ha deltatt i arbeidet 

i en slik utstrekning at vedkommende kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av 

innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra 

planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle følgende tre kriterier, 

kan være medforfatter av en artikkel: 

1. Å yte vesentlige bidrag med hensyn til forskningsprosessen i sin helhet. 

2. Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på en annen måte gitt 

vesentlige intellektuelle bidrag. 

3. Å ha gitt endelig godkjenning. 

Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlig, 

navngis. Kriteriene sier ikke noe om forfatterrekkefølgen. Det åpnes for 

spesifisering av forfatternes bidrag, for eksempel «XX og YY har bidratt like mye 

til denne artikkelen». Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene 

til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. 

Hvordan den enkelte har bidratt, bør presiseres. Slik takk forutsetter de aktuelle 

personers samtykke. 

Erklæring om interessekonflikter 
Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha betydning 

for eventuell publisering. Hvis noen av forfatterne har interessekonflikter, må dette 

oppgis når manuskriptet sendes inn. 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
http://sykepleien.no/erklaering-om-interessekonflikter

