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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det finns många faktorer som påverkar egenvårdsprocessen och 
personer som lever med hjärtsvikt upplever hinder och svårigheter i att utföra 
egenvård. Egenvård består främst av medicinering och livsstilsförändringar och om 
god egenvård upprätthålls kan personer med hjärtsvikt leva ett bra liv trots sjukdom. 
Egenvårdsförmåga mäts med två mätinstrument, European Heart Failure Self-Care 
Behaviour Scale (EHFScBS) och Self-Care Heart Failure Index (SCHFI). Syfte: Att 
identifiera och beskriva faktorer samt deras effekt på egenvårdsförmågan hos 
personer med hjärtsvikt. Metod: Litteraturöversikten gjordes utifrån 15 kvantitativa 
studier. Artiklar söktes fram i databaserna CINAHL och Medline. I samtliga artiklar 
är egenvårdsförmågan mätt med olika versioner av EHFScBS och SCHFI. Artiklar 
analyserades med hjälp av Fribergs trestegsmodell. Resultat: 44 identifierade 
faktorer framkom varav 38 faktorer var signifikanta för egenvårdsförmåga. Mest 
förekommande signifikanta faktorer var ålder, multisjuklighet, sjukdomsduration, 
NYHA-klassificering, ejektionsfraktion, sjukhusinläggningar, vårdgivare, depressiva 
symtom och kön. Slutsats: Faktorer med betydelse för egenvård var kognition, 
multisjuklighet och socialt stöd. Dessa har en relation till varandra och visar på en 
komplex situation. Identifierade faktorer kan ge ökad förståelse för vad som påverkar 
egenvårdförmågan och på så sätt vara ett underlag för vårdpersonal så att 
omvårdnaden personcentreras. 
 

Nyckelord: EHFScBS, SCHFI, hjärtsvikt, kognition, multisjuklighet, socialt stöd 
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Factors affecting self-care ability in persons with heart failure.   

 
Summary 
 
Background: There are many factors affecting the self-care process and people 
living with heart failure experience obstacles and difficulties to perform self-care. 
Self-care mainly consists of medication and lifestyle changes and people who 
maintain good self-care can live a good life despite the disease. Self-care ability can be 
measured using two instruments, European Heart Failure Self-care Behavior Scale 
(EHFScBS) and Self-Care Heart Failure Index (SCHFI). Aim: To identify and 
describe factors and their effects on self-care ability in people with heart failure. 
Method: This literature review is based on quantitative studies. 15 articles were 
found in the databases CINAHL and Medline. In all articles self-care ability was 
measured with different versions of EHFScBS and SCHFI. Articles were analyzed 
using Fribergs three-step model. Results: 44 factors were identified and 38 factors 
were significant in self-care ability. Most common significant factors were age, 
comorbidity, disease duration, NYHA-classification, ejection fraction, hospitalization, 
caregiver, depressive symptoms and gender. Conclusion: Factors affecting self-care 
was cognition, comorbidity and social support. They have a relationship to each other 
that shows complexity. Identified factors may increase understanding of what affects 
self-care and can be used to support health professionals in person centered care. 
 

Keywords: EHFScBS, SCHFI, heart failure, cognition, comorbidity, social support 
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Inledning 

Personer som lever med hjärtsvikt upplever hinder och svårigheter att utföra 
egenvård (Holden et al., 2015). Det finns flertalet faktorer som påverkar egenvården 
(Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012) och försvårar egenvårdsprocessen (Riegel et al., 
2009b; Riegel et al., 2012). Egenvård berör bland annat medicinering och 
livsstilsförändringar och om god egenvård upprätthålls kan personer med hjärtsvikt 
leva ett bra liv trots sjukdom (Harkness, Spaling, Currie, Strachan & Clark, 2015). 
Hjärtsvikt är ett globalt växande problem och i Sverige lever ungefär 250 000 
personer med diagnosen (Hjärt-lungfonden, 2016a). Sjukdomen är den vanligaste 
orsaken till att personer över 65 år läggs in på sjukhus (Socialstyrelsen, u.å.). 
Sjuksköterskan har en central roll för att utbilda personer med hjärtsvikt i egenvård 
men personen har ett eget ansvar kring egenvården (Riegel et al., 2009b) för att hitta 
en balans i livet då det är en svår process att lära sig leva med hjärtsvikt (American 
Heart Association, 2016; Hjärt-lungfonden, 2016b). Det är därför av betydelse att 
studera faktorer som har effekt på egenvårdsförmågan hos personer med hjärtsvikt 
som ett led i att ta fram underlag av rekommendationer för personcentrerad 
omvårdnad.  
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Bakgrund 

Omvårdnad 

Omvårdnad omfattar i all hälso- och sjukvård hälsofrämjande- och 
sjukdomsförebyggande vård.  Omvårdnaden ges individuellt likväl som till familjer 
och grupper. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innebär bland annat bedömningar 
av personens hälsotillstånd och stöd i utförandet av hälsofrämjande aktiviteter 
(International Council of Nurses, 2015) med förhållningssättet att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Målet med omvårdnad enligt Orems teori är att hjälpa 
personer till självständighet i hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) och stödja när 
personernas egen förmåga brister (Kirkevold, 2000).  
 
Personcentrerad omvårdnad tillämpas när personens berättelse och resurser 
uppmärksammas och identifieras som en utgångspunkt för en gemensam 
omvårdnadsplan. Vårdrelationen grundas i ömsesidighet, förståelse och respekt för 
personens självkänsla och vilja (Ekman, Norberg & Swedberg, 
2014).  Personcentrering och god kommunikation mellan vårdgivare och 
vårdsökande person leder till förkortad vårdtid och minskar osäkerhet hos 
vårdsökande person (Dudas et al., 2013).  Många personer upplever förvirring kring 
begreppet hjärtsvikt och upplever otillräcklig beskrivning av sjukdomen och 
använder istället begrepp som problem med hjärtat eller svagt hjärta (Rodriguez, 
Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008).  
 
Egenvård används för att minska konsekvenserna av kroniska sjukdomar och 
förespråkas att användas av personer med hjärtsvikt. Egenvård minskar antalet 
sjukhusinläggningar, ökar överlevnaden och påverkar livskvalitén positivt (Riegel et 
al., 2009b). Personer upplever otillräcklig information om sjukdomen från sin 
vårdgivare vilket gör att personer med multisjuklighet ofta har svårt att avgöra vilken 
av sjukdomarna som orsakar symtom (Rodriguez et al., 2008). 
 
Familj och närstående kan involveras i omvårdnaden så länge tystnadsplikt och 
sekretess inte säger emot (SFS 2014:821). Att möta familjen som helhet i 
omvårdnaden och göra dem delaktiga i sjukdomsförloppet kan bidra till förbättrad 
hälsa, minskat lidande och öka välbefinnandet för alla familjemedlemmar (Sullivan et 
al., 2016). Personer med hjärtsvikt som delat med sig av sin situation till familj och 
respektive har i vissa fall stärkt familjerelationer men när någon i familjen är sjuk kan 
rollerna förändras och leda till känslor som frustration, ångest och värdelöshet (Jeon, 
Kraus, Jowsey, & Glasgow, 2010). Anhöriga känner oro över sin egen förmåga och 
kompetens för att hjälpa personen med utförandet av egenvård. Anhöriga är rädda 
för att göra misstag som kan leda till allvarliga konsekvenser och skapar osäkerhet 
kring förmågan att vara vårdgivare (Sullivan et al., 2016). Inom familjefokuserad 
omvårdnad läggs fokus på personen med sjukdom och familjemedlemmarna 
samtidigt (Benzein refererad i Ekman et al., 2014). Som sjuksköterska är förståelsen 
om att familjen inte alltid bidrar med positiva effekter för personen viktig eftersom 
det även finns negativa omständigheter i familjen som kan leda till försämrad hälsa 
och öka lidandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  
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Egenvård vid kronisk sjukdom 

Egenvård definieras enligt en egenvårdsteori av Riegel et al. (2012) som en process 
där hälsofrämjande metoder används för att bevara hälsa vid kronisk sjukdom. 
Egenvård utförs dagligen och används i såväl friskt som sjukt tillstånd, vid sjukdom 
blir det ofta en prioritet där olika metoder för en god egenvård passar individer olika 
bra. Enligt Riegels egenvårdsteori består egenvårdsprocessen av tre komponenter; 
egenvårdsbevarande, egenvårdsövervakning och egenvårdshantering som behövs för 
att utföra en god egenvård.  
 
Vid egenvårdsbevarande (self-care maintainence) använder personer olika 
handlingar för att bevara och förbättra välbefinnande, hälsa, fysisk och emotionell 
stabilitet. Handlingar som främst används är livsstilsrelaterade och handlar till 
exempel om att reducera salt i kosten, motionera eller att följa medicinska 
rekommendationer och grundas ofta i vårdgivarens råd (Riegel et al., 2012).  
 
Vid egenvårdsövervakning (self-care monitoring) krävs rutiner och förmågan att 
lyssna på kroppen för att bibehålla en fysisk och emotionell balans (Dickson, Deatrick 
& Riegel, 2008). Målet med övervakningen är att personen ska upptäcka en 
förändring genom exempelvis regelbunden vägning. Egenvårdsövervakningen är 
början till processen om vilken åtgärd som ska utföras och sammankopplar 
egenvårdsbevarandet med egenvårdshantering (Riegel et al., 2012).  
 
Egenvårdshantering (self-care management) är nödvändigt för att personen ska 
kunna avgöra om åtgärder behöver utföras. Personen behöver ha förmågan att kunna 
reflektera om åtgärden är lämplig, om den ger resultat och kunna utvärdera om 
åtgärden bör användas igen. Dessutom bör vårdsökande person själv kunna avgöra 
om hen är i behov av att konsultera vårdgivare eller söka vård (Riegel et al., 2012).  

Hjärtsvikt 

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt och kan inte längre förse kroppens 
vävnader med tillräcklig mängd blod (Ericson & Ericson, 2013). Tillståndet orsakas 
främst av kranskärlssjukdom och hypertoni. Dyspné, ödem och trötthet är några av 
symtomen som uppkommer till följd av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2015). Vid 
diagnostisering görs en funktionsklassificering från I-IV enligt New York Heart 
Association (NYHA) för att bedöma hjärtsviktens svårighetsgrad. Underlaget för 
bedömning grundas på personens symtom och innefattar klass I: inga besvär av 
symtomen vid fysisk aktivitet eller i vila, klass II: lätta besvär av symtomen vid fysisk 
aktivitet men bekväm i vila, klass III: måttliga besvär av symtomen vid fysisk aktivitet 
men bekväm i vila och klass IV: oförmåga att utöva fysisk aktivitet, kan även 
förekomma symtom i vila (Socialstyrelsen, 2015). Ejektionsfraktion (EF) är ett mått 
för hjärtats pumpförmåga och används vid diagnostisering av hjärtsvikt. Ett värde 
under 40 % kan tyda på hjärtsvikt men en person kan trots sjukdomen ha ett 
normalvärde på 50-70% (American Heart Association, 2015).  
 

Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd. Behandlingen syftar främst till att normalisera 
underliggande fysiologiska förändringar med hjälp av läkemedel och att behandla 
bakomliggande sjukdomar för att förbättra livskvalitet (Figueroa & Peters, 
2006).          Personer upplever svårigheter att integrera kunskap om hjärtsvikt och 
egenvård i sitt liv. Kunskapen brister då personer vet vad som ska göras men inte hur 
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(Granger, Sandelowski, Tahshjain, Swedberg & Ekman, 2009) och om symtom avtar 
väljer många personer att avstå behandling eller går tillbaka till beteenden som 
orsakar symtom (Rodriguez et al., 2008). Hjärtsvikt har en påverkan på det dagliga 
livet genom att personer med hjärtsvikt upplever sig socialt isolerade från 
omgivningen på grund av trötthet, andfåddhet och medicinsk påverkan av till 
exempel diuretika (Jeon et al., 2010). Följsamhet till egenvård brister på grund av 
nedsatt ork och kunskap. Vårdgivare upplever att personer själva har dålig förståelse 
om vad som orsakar bristande följsamhet som ger konsekvenser i form av förvärrade 
symtom och sjukhusinläggningar (Granger et al., 2009). Många personer upplever 
svårigheter i att inte kunna följa träningsprogram eller dieter på grund av bristfällig 
kunskap om livsmedel eller obehandlade symtom (Rodriguez et al., 2008). 
 

Sjuksköterskan kan ta hjälp av komponenterna i egenvårdsprocessen för att motivera 
vårdsökande personer till att engagera sig i egenvården och göra det till en del av 
livsstilen (Riegel et al., 2012). Specifika egenvårdshandlingar som rekommenderas av 
vårdgivare är följsamhet till medicinering, övervakning av symtom genom vägning, 
saltreducerad kost, minskat vätske- och alkoholintag, viktminskning, motion och 
rökstopp (Riegel et al., 2009b). Sjuksköterskan bör finnas som stöd när personer 
befinner sig i obalans. Genom kunskap om egenvårdsprocessen kan personernas 
brister identifieras och individanpassad omvårdnad och behandling kan utformas 
(Riegel et al., 2012).  

Att mäta egenvårdsförmåga 

I en litteraturöversikt av Cameron, Worrall-Carter, Driscoll och Stewart (2009) 
jämförs flera olika mätinstrument för egenvårdförmåga. European Heart Failure Self-
Care Behaviour Scale (EHFScBS) och Self-Care Heart Failure Index (SCHFI) är de två 
mest frekvent använda och vedertagna mätinstrumenten.  
 
EHFScBS mäter egenvårdsbeteenden som är relaterade till hjärtsvikt. Beteenden som 
mäts är bland annat daglig vägning, kontakt med sjukvården när det är nödvändigt, 
motion, minskat saltintag och vila under dagen (Jaarsma, Strömberg, Mårtensson & 
Dracup, 2003). EHFScBS är validerat och tillförlitligt för att mäta självrapporterad 
egenvårdsförmåga (Jaarsma et al., 2003; Vellone et al., 2014). Personen skattar 
påståenden med hjälp av en skala från 1-5, till exempel: jag väger mig själv varje dag. 
Låga poäng motsvarar bättre egenvård, och höga poäng motsvarar sämre egenvård. 
Mätinstrumentet utvecklades på engelska (Jaarsma et al., 2003) och har sedan 
översatts till totalt 14 språk (Cameron et al., 2009).  
 

Self-Care Heart Failure Index är ett annat validerat och tillförlitligt mätinstrument 
(Vellone et al., 2013) som innehåller tre egenvårdskomponenter; 
egenvårdsbevarande, egenvårdshantering och egenvårdssjälvförtroende, för att mäta 
och beskriva egenvård hos personer med hjärtsvikt (Riegel, Lee, Dickson & Carlson, 
2009a). Egenvårdsbevarande speglar handlingar personen vidtar för att bibehålla 
hälsa, egenvårdshantering speglar beslutsfattandet vid förändringar i symtom och 
egenvårdssjälvförtroende speglar personens självförtroende i att hantera symtom och 
utvärdera åtgärder som genomförts. Mätinstrumentet använder en skala från 0-100. 
Högre poäng motsvarar bättre egenvård och poäng över 70 motsvarar adekvat 
egenvård. Mätinstrumentet utvecklades på engelska och har översatts till flera olika 
språk (Cameron et al., 2009).  
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Mätinstrumenten utvecklas och uppdateras kontinuerligt och finns i olika versioner 
med olika många frågor. Med hjälp av studier som använt sig av mätinstrumenten 
kan faktorer identifieras för att beskriva effekter av faktorer på egenvårdsförmågan 
för att skapa förståelse över vad som försvårar egenvårdsprocessen. 

Syfte 

Att identifiera och beskriva faktorer samt deras effekt på egenvårdsförmågan hos 
personer med hjärtsvikt. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt valdes för att sammanställa befintlig forskning inom valt 
område. Kvantitativa artiklar valdes för att undersöka om det fanns ett samband 
mellan olika faktorer och egenvårdsförmåga. Genom kvantitativ metod fanns en 
förhoppning om att ta fram ett underlag för rekommendationer av hur en 
omvårdnadshandling ska utföras (Segesten, 2012b).  

Urval och datainsamling 

Databaser för sökning av vetenskapliga artiklar blev CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health literature) och Medline. Inklusionskriterier för 
litteraturöversikten var att artiklarna skulle handla om vuxna över 18 år, innehålla ett 
godkännande av etisk kommitté samt att egenvård skulle vara mätt med ett av 
följande mätinstrument; Self Care Heart Failure Index (SCHFI) eller European Heart 
Failure Self care Behaviour Scale (EHFScBS).  
 

Sökning av artiklar genomfördes med avgränsningar för att få fram relevanta artiklar 
inom valt område (Östlundh, 2012). Avgränsningarna i CINAHL var; english 
language, tidigast publicerad 2006 och peer reviewed. I Medline användes 
avgränsningarna english language och tidigast publicerad 2006. Då avgränsningen 
peer reviewed inte fanns i Medline säkerställdes vetenskaplig granskning genom 
termerna “recieved”, “accepted” eller peer reviewed. Framkom inte detta 
kontrollerades artikelns tidskrift i databasen Ulrichsweb och genom termen 
Scholary, som syftar till samma sak som peer reviewed (Östlundh, 2012; Wallengren 
& Henricson, 2012). Vid sökningen användes booleska termen OR för att få träffar på 
någon utav sökorden (Östlundh, 2012) och för att sökorden skulle hamna i rätt 
ordningsföljd sattes sökorden inom citationstecken (Karlsson, 2012).  
 

Informationssökningen (Bilaga 1) för att systematiskt söka fram artiklar till 
litteraturöversikten gjordes 10 oktober 2016. Sökningen genomfördes med 
mätinstrumenten som sökord, både med fullständigt namn och med förkortning för 
att fånga upp alla möjligheter till relevanta sökträffar. Sökningen gav sammanlagt 
248 träffar i båda databaserna. Först lästes titel och sammanfattning igenom 
(Friberg, 2012) och resulterade i 53 artiklar som ansågs relevanta i förhållande till 
syftet. Eftersom sökningen gjordes i två databaser togs dubbletter bort och då 
kvarstod 42 artiklar. Av dessa 42 artiklar exkluderades mixade metoder på grund av 
att studier av detta slag består av både kvalitativ och kvantitativ metod (Borglin, 
2012) samt att det för tillfället ansågs finnas tillräckligt med artiklar kvar för 
kvalitetsgranskning som genom enbart kvantitativ metod svarade på syftet. 
Sekundäranalyser rensades bort på grund av att författarna till litteraturöversikten 
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inte ansåg sekundäranalyser som en primärkälla. När mixade metoder och 
sekundäranalyser rensats bort återstod 16 artiklar för kvalitetsgranskning.  
 

Granskningen utfördes till en början gemensamt av samtliga författare för att 
säkerställa att artiklarna bedömdes på ett likvärdigt sätt. Därefter fortsatte 
granskningen enskilt av respektive författare, framkom tveksamheter i granskningen 
diskuterades detta gemensamt. Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Protokoll 
för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod (Bilaga 2). 
Kvalitetsgranskningsprotokollet bestod av 11 ja och nej frågor där de fyra inledande 
frågorna skulle besvaras med ett ja för att granskningen skulle gå vidare. Beroende på 
hur resterande frågor besvarades poängsattes artiklarnas kvalitet utifrån en skala 
från 1-11 där 11 indikerade högsta möjliga kvalitet. Samtidigt som 
kvalitetsgranskningen genomfördes kontrollerades återigen att valda 
inklusionskriterier fanns med. Under kvalitetsgranskningen exkluderades 4 artiklar 
på grund av att en var allt för medicinskt inriktad, en saknade etiskt godkännande 
från en kommitté, en beskrev inte kunskapsläget i bakgrunden och en saknade 
resultat. Tre artiklar tillkom på rekommendation av forskare inom ämnet. Artiklarna 
kvalitetsgranskades och användes tillsammans med övriga artiklar för analys.  
Litteraturöversikten sammanställer totalt 15 artiklar (Bilaga 3).  

Analys 

Analysen genomfördes enligt Fribergs (2012) trestegsmodell. Först lästes samtliga 
artiklar igenom individuellt av samtliga författare för att förstå innehållet (Friberg, 
2012). När artiklarna lästes igenom markerades samtidigt identifierade faktorer 
enskilt av respektive författare. Nästa steg var att se över likheter och skillnader 
(Friberg, 2012). I det här stadiet diskuterades och jämfördes samtliga fynd, avseende 
faktorer och dess effekt på egenvårdsförmågan, som respektive författare hittat och 
gemensamma och eventuellt nya fynd som svarade på syftet markerades på nytt. 
Därefter lästes artiklarnas resultat igenom flertalet gånger tillsammans med 
diskussion tills konsensus uppnåddes för att skapa en djupare förståelse och för att 
undvika feltolkningar, detta gjordes både individuellt och gemensamt. Sista steget 
enligt Friberg (2012) var att sammanställa resultatet. Först sammanställdes samtliga 
identifierade faktorer, signifikanta och inte signifikanta, i en översiktstabell (Tabell 
1). Faktorerna i tabellen grupperades under lämpliga huvudrubriker. I resultatets 
beskrivande del presenterades signifikanta faktorer som underrubriker.  

Forskningsetiska överväganden 

Forskning som utövas på människor behöver genomgå en etisk prövning och kräver 
ett godkännande och får inte heller bryta mot andra författningar. Detta görs för att 
skydda och respektera människans värde (SFS 2003:460). Forskningsetiken i Sverige 
styrs utöver Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) även av Personuppgiftslagen (Sandman & Kjellström, 2013). 
Litteraturöversikter behöver inte genomgå en etisk prövning av regionala 
etikprövningsnämnden (Kjellström, 2012) men för att säkerställa etiken i valda 
artiklar har författarna till litteraturöversikt valt att exkludera artiklar som inte 
innehåller etiskt godkännande av etisk kommitté. För att undvika feltolkningar och 
missförstånd av artiklarnas etiska överväganden och resultat har diskussioner 
kontinuerligt förts i gruppen. Analysen har strävat efter att representera fynden i 
originalartiklarna utifrån egen tolkning utan att förvrida resultatet.  
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Resultat 

Sammanlagt har 41 faktorer studerats avseende deras effekt på egenvårdsförmågan 
vid hjärtsvikt (Tabell 1) varav 35 faktorer har signifikant effekt på 
egenvårdsförmågan. Ingen studie visar signifikant effekt på faktorerna fysisk status, 
vårdgivarens kommunikation, etiologi, ålder vid diagnostisering, familjeinkomst och 
sociala begränsningar. Starkt samband (p 0,001) framkom hos 21 faktorer med olika 
effekter på egenvårdsförmågan.  
 
Tabell 1. Sammanställning av signifikanta faktorer  
 
  

S- Signifikant 
NS- Inte signifikant (eng. non-sigificant) 
*p≤0,05 
**p≤0,01 
***p≤0,001 

1-Egenvårdssjälvförtroende 
2-Egenvårdshantering 
3-Egenvårdsbevarande 
 
Där ingen siffra anges framgår det inte vilken specifik 
del i egenvårdsförmågan som faktorn har effekt på  
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Ytterligare 3 faktorer har studerats. Faktorerna är; egenvårdsbevarande, 
egenvårdshantering och egenvårdssjälvförtroende. Dessa har valts att presenteras i 
en enskild tabell då dessa utgör komponenterna för mätinstrumentet SCHFI (Tabell 
2). Starkt samband framkom hos alla tre faktorer. 

Tabell 2. Sammanställning av signifikanta komponenter inom egenvårdsförmåga (SCHFI) 

 

 

 

 

 

 
 

Faktorerna har delats in i områdena hälsorelaterade faktorer, socialt stöd, 
sjukdomsrelaterade faktorer, sociodemografiska faktorer, övriga faktorer och 
komponenter för egenvårdsförmåga med tillhörande faktorer under varje rubrik.  I 
huvudrubrikernas sammanfattning presenteras studierna och generell 
egenvårdsförmåga. Under respektive faktor redovisas faktorernas effekt mot en eller 
flera specifika komponenter inom egenvårdsförmåga; egenvårdsbevarande, 
egenvårdshantering och egenvårdssjälvförtroende medan andra redovisar effekt på 
generell egenvårdsförmåga beroende på vilket mätinstrument som använts.  
 

I några av studierna har det inte gått att utläsa vilken effekt faktorn hade på 
egenvårdsförmågan, det vill säga högre eller lägre grad, då redovisades endast 
sambandet. Likaså framkom det inte alltid specifik information om alla faktorer, till 
exempel åldersspann, och då har enbart faktorn angetts.  

Hälsorelaterade faktorer 

Under den här rubriken presenteras faktorerna kognition, multisjuklighet, depressiva 
symtom och psykisk status. Resultatet visade motsatta effekter hos faktorerna 
kognition och multisjuklighet. Faktorerna depressiva symtom och psykisk status 
visade på lägre grad av egenvårdsförmåga. Det fanns studier som visade på ett 
samband men inte i vilken grad egenvårdsförmågan påverkades.  

Kognition 

Kognitiv Funktion 

Två studier redovisade kognitiv funktion (Harkness et al., 2014; Cocchieri et al., 
2105). Den ena studien som använde mätinstrumentet The Montreal Cognitive 
Assessment (MoCa) visade att nedsatt kognitiv funktion (MoCa poäng <24 samt <26) 
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Komponenter  

egenvårdsförmåga

      Egenvårdsbevarande S***1/S***2 NS

      Egenvårdshantering S***1 S*3

      Egenvårdssjälvförtroende S*** NS S**3 NS

S- Signifikant 
NS- Inte signifikant (eng. non-significant)  
*p≤ 0,05 
**p≤0,01 
***p≤0,001 
 

 

1-Egenvårssjälförtroende 
2-Egenvårdshantering 
3-Egenvårdsbevarande 
Där ingen siffra anges framgår det inte vilken specifik del i 
egenvårdsförmågan som faktorn har effekt på 
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hade ett samband med lägre grad av egenvårdshantering (MoCa poäng <24 = p 
<0,008, MoCa poäng <26 = p<0,035) (Harkness et al., 2014). Likaså visade den 
andra studien som använde mätinstrumentet The Mini Mental State Examination 
(MMSE) att det fanns ett samband mellan nedsatt kognitiv funktion och lägre grad av 
egenvårdsbevarande (p <0,001), egenvårdshantering (p <0,001) och 
egenvårdssjälvförtroende (p <0,001) (Cocchieri et al., 2105). 

Mild kognitiv nedsättning 

En studie redovisade mild kognitiv nedsättning (Cameron et al., 2010). Personerna 
som deltog i studien hade olika grader av kognitiv funktion. Studien visade ett 
samband mellan mild kognitiv nedsättning och egenvårdshantering (p <0,001) samt 
ett samband mellan mild kognitiv nedsättning och egenvårdssjälvförtroende (p 
<0,02). 

Minnesnedsättningar 

En studie redovisade minnesnedsättningar (Hajduk et al., 2013). Studien visade ett 
samband mellan minnesnedsättningar och lägre grad av egenvårdsförmåga (p <0,04) 
jämfört med personer utan minnesnedsättningar.  

Exekutiva funktioner 

En studie redovisade exekutiva funktioner (Hajduk et al., 2013). Exekutiva funktioner 
beskrevs som uppfattnings-, upptagnings- och utvärderingsförmåga av sinnesintryck. 
Studien visade ett samband mellan nedsättningar i exekutiva funktioner och högre 
grad av egenvårdsförmåga (p <0,05) jämfört med personer utan nedsättningar i 
exekutiva funktioner. 

Bearbetningshastighet 

En studie redovisade bearbetningshastighet (Hajduk et al., 2013). 
Bearbetningshastighet beskrevs som den hastighet personer kan uppfatta och lösa en 
specifik situation. Studien visade ett samband mellan nedsättningar i 
bearbetningshastighet och högre grad av egenvårdsförmåga (p <0,02) jämfört med 
personer utan nedsättningar i bearbetningshastighet.  

Psykomotorisk hastighet 

En studie redovisade psykomotorisk hastighet (Hjelm, Broström, Riegel, Årestedt & 
Strömberg, 2015). Psykomotorisk hastighet beskrevs som förmågan att hantera flera 
stimuli och tankar samtidigt. Studien visade att psykomotorisk hastighet hade ett 
samband med egenvårdsförmåga (p <0,04) och att minskad psykomotorisk hastighet 
hade ett samband med lägre grad av egenvårdsförmåga (p <0,003). 

Multisjuklighet 
Fyra studier redovisade multisjuklighet (Holzapfel et al., 2009; Shojaei, Ebrahimi & 
Assemil, 2011; Schnell-Hoehn, Naimark & Tate, 2009; Cameron et al., 2010). 
Holzapfel et al. (2009) visade att multisjuklighet hade ett samband med högre grad 
av egenvårdsförmåga (p <0,01) medan Shojaei et al. (2011) visade motsatsen, att 
multisjuklighet hade ett samband med lägre grad av egenvårdförmåga (p <0,001). 
Schnell-Hoehn et al. (2009) visade ett samband mellan att ha tre till fyra sjukdomar 
(p <0,0231) och högre grad av egenvårdsbevarande jämfört med personer som hade 
färre antal sjukdomar (p <0,0231). Multisjuklighet hade enligt Cameron et al. (2010) 
ett samband med egenvårdshantering (p <0,01). 



 

 
 

10 

Depressiva symtom 
Tre studier redovisade depressiva symtom (Hjelm et al., 2015; Holzapfel et al., 2009; 
Cameron et al., 2010). Två av studierna visade ett samband mellan depressiva 
symtom och lägre grad av egenvårdsförmåga. Ökade depressiva symtom hade ett 
samband med lägre grad av egenvårdsförmåga (p <0,025) (Hjelm et al., 2015). 
Depressiva symtom i form av lätt depression hade ett samband med lägre grad av 
egenvårdsförmåga (p <0,001) jämfört med personer som hade svår depression eller 
ingen depression (Holzapfel et al., 2009). Cameron et al. (2010) visade ett samband 
mellan depressiva symtom och egenvårdssjälvförtroende (p <0,02). 

Psykisk status 
En studie redovisade psykisk status (Schnell-Hoehn et al., 2009). Studien visade ett 
samband mellan psykisk status (svår ångest) och lägre grad av egenvårdsbevarande 
(p <0,03). 

Socialt stöd  

Under den här rubriken presenteras faktorerna socialt stöd, levnadsförhållanden, 
civilstatus, vårdgivare och delad vård. Faktorer som gav högre grad av 
egenvårdsförmåga var socialt stöd, levnadsförhållande och civilstatus. Faktorn delad 
vård visade på motsatta effekter av egenvårdsförmåga samt ett samband men inte i 
vilken grad egenvårdsförmågan påverkades. 

Socialt stöd 
En studie redovisade socialt stöd (Graven et al., 2015). Socialt stöd mättes genom att 
personerna i studien identifierade antal personer de räknat med att få stöd utav samt 
vilken form av stöd de gav. Studien visade ett samband mellan personer med socialt 
stöd (p <0,05) och högre grad av egenvårdsförmåga.   

Levnadsförhållande 
Två studier redovisade levnadsförhållanden (Holzapfel et al., 2009; Siabani et al., 
2016). Den ena studien visade ett samband mellan att leva med en partner (p <0,02) 
och högre grad av egenvårdsförmåga jämfört med personer som lever ensamma 
(Holzapfel et al., 2009). Den andra studien visade däremot ett samband mellan att 
leva ensam och högre grad av egenvårdsbevarande (p <0,041) och 
egenvårdshantering (p <0,034) jämfört med personer som lever med en partner, 
barn eller andra familjemedlemmar (Siabani et al., 2016).  

Civilstatus 
Två studier redovisade civilstatus (Shojaei et al., 2011; Tung et al., 2012). Shojaei et 
al. (2011) studie visade ett samband mellan att vara gift (p <0,001) och högre grad av 
egenvårdsförmåga jämfört med personer som är skilda och personer vars partner 
avlidit men högst grad av egenvårdsförmåga hade singlar (p <0,001). Tung et al. 
(2012) studie visade ett samband mellan att vara gift (p <0,000) och högre grad av 
egenvårdsbevarande (p <0,000) och egenvårdssjälvförtroende (p <0,0041) jämfört 
med singlar.  

Vårdgivare 
Tre studier redovisade faktorn vårdgivare (Cocchieri et al., 2015; dos Santos, dos 
Santos, da Conceição & de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, 2015; Tung et al., 2012). 
Cocchieri et al. (2015) studie visade ett samband mellan stöd från informell 
vårdgivare och lägre grad av egenvårdsbevarande (p <0,001) jämfört med personer 
som inte hade en vårdgivare. dos Santos et al. (2015) studie visade ett samband 
mellan personer som fått vård av läkare och sjuksköterska och högre grad av 
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egenvårdsbevarande (p <0,007) jämfört med personer som fått vård av enbart läkare. 
Tung et al. (2012) studie visade ett samband mellan personer som blivit 
omhändertagna av sin familj och högre grad av egenvårdssjälvförtroende (p <0,001) 
jämfört med personer som tagit hand om sig själva eller blivit omhändertagna av 
andra personer än familjemedlemmar. 

Delad vård 
En studie redovisade delad vård som faktor (Sebern & Riegel, 2009). Delad vård 
mättes med ett mätinstrument som fanns i två versioner för att kunna mäta 
patientens och vårdgivarens perspektiv. Tre faktorer identifierades; kommunikation, 
beslutsfattande och ömsesidighet. Mätinstrumenten var identiska, förutom delen 
som mätte beslutsfattande där vårdgivaren poängsatte patientens beslutsfattande.  
 

Det fanns ett samband mellan vårdgivarens beslutsfattande (p <0,014), patientens 
beslutsfattande (p <0,000) och egenvårdsbevarande. Det fanns ett samband mellan 
vårdgivarens beslutsfattande (p <0,000), patientens beslutsfattande (p <0,000), 
vårdgivarens ömsesidighet (p <0,001), patientens ömsesidighet (p <0,000), 
patientens kommunikation (p <0,023) och egenvårdssjälvförtroende (Sebern & 
Riegel, 2009).  

Sjukdomsrelaterade faktorer 

Under den här rubriken presenteras faktorerna NYHA-klassificering, 
ejektionsfraktion, sjukdomsduration, diagnos <2 månader, medicinering, fysiska 
symtom, upplevd kontroll över hjärtsvikt och symtomhantering, kunskap om 
hantering av hjärtsvikt och sjukhusinläggningar. Faktorerna som gav högre grad av 
egenvårdsförmåga var upplevd kontroll och kunskap. NYHA-klassificering, 
medicinering, fysiska symtom och sjukhusinläggningar gav lägre grad av 
egenvårdsförmåga. Övriga faktorer visade på motsatta effekter eller ett samband men 
inte i vilken grad egenvårdsförmågan påverkades. 

NYHA-klassificering 
Tre studier redovisade NYHA-klassificering som en faktor (Cameron et al., 2010; 
Cocchieri et al., 2015; Tung et al., 2012). Cameron et al. (2010) visade att NYHA-
klassificering (III-IV) hade ett samband med egenvårdshantering (p <0,01) och enligt 
Cocchieri et al. (2015) hade högre NYHA-klassificering (I-IV) ett samband med lägre 
grad av egenvårdshantering (p <0,05). Tung et al. (2012) visade ett samband mellan 
NYHA-klassificering (II-III) och egenvårdssjälvförtroende där högre NYHA-klass 
hade ett samband med egenvårdssjälvförtroende (p <0,042). 

Ejektionsfraktion 
Tre studier redovisade ejektionsfraktion (Holzapfel et al., 2009; Shojaei et al., 2011; 
dos Santos et al., 2015). Lägre procent av ejektionsfraktion (≤ 25 %) hade ett 
samband med lägre grad av egenvårdsförmåga (p < 0,001) (Holzapfel et al., 2009; 
Shojaei et al., 2011). dos Santos et al. (2015) visade däremot ett samband mellan lägre 
ejektionsfraktion (20-73%) och högre grad av egenvårdshantering (p < 0,001).  

Sjukdomsduration 
Fyra studier redovisade sjukdomsduration (Shojaei et al., 2011; Cocchieri et al., 2015; 
dos Santos et al., 2015; Siabani et al., 2016). Personer som deltog i studien av Shojaei 
et al. (2011) hade levt med hjärtsvikt i <1-12 år. Studien visade ett samband mellan 
fler år med sjukdomen och lägre grad av egenvårdsförmåga (p <0,001). Cocchieri et 
al. (2015) visade ett samband mellan personer som levt kortare tid med sjukdomen 
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och lägre grad av egenvårdsbevarande (p < 0,01) till skillnad från dos Santos et al. 
(2015) som visade ett samband mellan personer som levt längre med sjukdomen (2 
månader - 12 år) och högre grad av egenvårdshantering (p <0,05). Siabani et al. 
(2016) studie visade ett samband mellan antal år med sjukdomen och 
egenvårdshantering (p <0,02).  

Diagnos > 2 månader 
En studie redovisade erfarenhet av hjärtsvikt (Cameron et al., 2010). Studien visade 
ett samband mellan diagnostisering för mer än 2 månader sedan och 
egenvårdsbevarande (p <0,01) jämfört med diagnostisering för mindre än 2 månader 
sedan.  

Medicinering 
En studie redovisade medicinering (Cocchieri et al., 2105). Personer med färre antal 
mediciner hade ett samband med lägre grad av egenvårdsbevarande (p<0,001) och 
egenvårdssjälvförtroende (p<0,001) jämfört med personer med fler antal mediciner. 

Fysiska symtom 
En studie redovisade fysiska hjärtsviktssymtom (Graven et al., 2015). Studien visade 
ett samband mellan fler fysiska symtom (p <0,05) och lägre grad av 
egenvårdsförmåga.  

Upplevd kontroll  
En studie redovisade upplevd kontroll över hjärtsvikt och symtomhantering (Heo, 
Moser, Lennie, Riegel & Chung, 2008). Studien visade ett samband mellan ökad 
upplevd kontroll över hjärtsvikt och symtomhantering och högre grad av 
egenvårdsförmåga (p <0,001) jämfört med personer som upplevde lägre kontroll. 

Kunskap 
En studie redovisade kunskap om hantering av hjärtsvikt (Heo et al., 2008). Studien 
visade ett samband mellan kunskap om hantering av hjärtsvikt och högre grad av 
egenvårdsförmåga (p <0,001).  

Sjukhusinläggningar 
Tre studier redovisade antalet sjukhusinläggningar (Siabani et al., 2016; Shojaei et 
al., 2011; Schnell-Hoehn et al., 2009). En studie visade att antalet 
sjukhusinläggningar hade ett samband med egenvårdshantering (p <0,01) (Siabani et 
al., 2016) medan Shojaei et al. (2011) visade att antalet sjukhusinläggningar (1 - >8 
inläggningar) hade ett samband med lägre grad av egenvårdsförmåga. Personer som 
inte nyligen varit inlagda på sjukhus (inom 6 månader) (p <0,019) hade ett samband 
med egenvårdshantering, egenvårdsbevarande och egenvårdssjälvförtroende 
(Schnell-Hoehn et al., 2009). 

Sociodemografiska faktorer 

Under den här rubriken presenteras faktorerna ålder, kön, etnisk bakgrund, 
utbildning och arbetssituation. Etnisk bakgrund gav högre grad av egenvårdsförmåga 
och arbetssituation gav lägre grad av egenvårdsförmåga. Övriga faktorer visade på 
motsatta effekter varav ålder även visade på ett samband men inte i vilken grad 
egenvårdsförmågan påverkades. 

Ålder  
Sex studier redovisade ålder (Cocchieri et al., 2015; Heo et al., 2008; Shojaei et al., 
2011; Cameron et al., 2010; Siabani et al., 2016; Holzapfel et al., 2009). Cocchieri et 
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al. (2015) redovisade att äldre personer hade ett samband med lägre grad av 
egenvårdsbevarande (p < 0,01) och lägre grad av egenvårdssjälvförtroende (p 
<0,001) jämfört med yngre personer. Heo et al. (2008) redovisade att högre ålder 
hade ett samband med högre grad av egenvårdsförmåga (p <0,001) till skillnad från 
Shojaei et al. (2011) som visade ett motsatt samband där högre ålder hade ett 
samband med lägre grad av egenvårdsförmåga (p <0,001). Två studier visade ett 
samband mellan ålder och egenvårdssjälvförtroende (p<0,01) (Cameron et al., 2010) 
och egenvårdsbevarande (p<0,001) (Siabani et al., 2016). Holzapfel et al. (2009) 
redovisade att högre ålder hade ett samband med egenvårdsförmåga (p <0,001).  

Kön 
Tre studier redovisade kön som en faktor (Shojaei et al., 2011; Cocchieri et al., 2015; 
Heo et al., 2008). Shojaei et al. (2011) studie visade att män hade högre grad av 
egenvårdsförmåga (p<0,001) jämfört med kvinnor. Enligt Cocchieri et al. (2015) 
fanns det en skillnad (p<0,03) i egenvårdshantering mellan kvinnor och män. Det 
som framkom var att män (p <0,01) hade lägre grad av egenvårdshantering, 
egenvårdsbevarande och egenvårdssjälvförtroende. Faktorer som leder till högre grad 
av egenvårdsförmåga hos kvinnor var högre självförtroende (p <0,001) och nedsatt 
funktionell (fysisk) status (p <0,001) (Heo et al., 2008). Faktorer som leder till högre 
grad av egenvårdsförmåga hos män var faktorerna upplevd kontroll över hjärtsvikt 
och symtomhantering (p <0,001), kunskap om hjärtsviktshantering (p <0,001) och 
högre ålder (p <0,001) (Heo et al., 2008).  

Etnisk bakgrund 
En studie redovisade etnisk bakgrund (Schnell-Hoehn et al., 2009). Studien visade 
att europeisk etnisk bakgrund (p <0,0481) hade ett samband med högre grad av 
egenvårdsbevarande än ursprungsbefolkningen i Kanada där studien genomfördes.  

Utbildning 
Två studier redovisade utbildning (Shojaei et al., 2011; Siabani et al., 2016).  
Shojaei et al. (2011) redovisade att personer med högre utbildning (utbildning på 
universitetsnivå)(p <0,001) hade högre grad av egenvårdsförmåga jämfört med 
personer med lägre utbildning. Siabani et al. (2016) redovisade att personer med 
högre utbildning (utbildning på grundskolenivå eller högre) hade högre grad av 
egenvårdsbevarande (p <0,001) jämfört med personer med lägre utbildning. De 
redovisade även att personer med vidareutbildning hade lägre grad av 
egenvårdshantering (p <0,02) än personer utan formell utbildning.  

Arbetssituation 
En studie redovisade faktorn arbetssituation (Cocchieri et al., 2015). Studien visade 
att personer som är arbetslösa hade lägre grad av egenvårdshantering (p <0,001).  

Övriga faktorer 
Under den här rubriken presenteras faktorerna typ-D personlighet, self-efficacy och 
social problemlösning. Social problemlösning gav högre grad av egenvårdsförmåga 
och typ-D personlighet gav lägre grad av egenvårdsförmåga. Faktorn self-efficacy 
visade på ett samband men inte i vilken grad egenvårdsförmågan påverkades.  

Typ-D personlighet 
En studie redovisade typ-D personlighet (Cao, Wang, Wong, Show & Chair, 2016). 
Personer med typ-D personlighet beskrevs i studien som personer med en större 
benägenhet att uppleva ett brett utbud av negativa känslor som ångest och irritation. 
Dessa personer har en förmåga att hämma negativa känslor i sociala interaktioner på 
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grund av rädsla att bli avvisade av andra. Studien visade ett samband mellan typ–D 
personlighet och lägre grad av egenvårdsbevarande (p <0,002) och lägre grad av 
egenvårdssjälvförtroende (p <0,008) i jämförelse med personer utan typ-D 
personlighet (Cao et al., 2016). 

‘’Self-efficacy’’/ Självförtroende 
En studie redovisade self-efficacy som mättes med skalan för 
egenvårdssjälvförtroende i SCHFI (Schnell-Hoehn et al., 2009). Studien visade ett 
samband mellan self-efficacy och egenvårdsbevarande (p <0,0002), 
egenvårdshantering (p <0,004) och egenvårdssjälvförtroende (p <0,004). 

Social problemlösning  
En studie redovisade social problemlösning (Graven et al., 2015). Social 
problemlösning omfattar människans förmåga att lösa problem och interagera i det 
dagliga livet. Studien visade ett samband mellan social problemlösning (p <0,05) och 
högre grad av egenvårdsförmåga.  

Komponenter för egenvårdsförmåga 

Egenvårdsbevarande, egenvårdshantering & egenvårdssjälvförtroende 
Komponenterna i mätinstrumentet SCHFI visade sig vara faktorer som påverkar 
egenvårdsförmågan genom att påverka varandra. Tre studier redovisade sambanden 
mellan komponenterna i mätinstrumentet SCHFI (Siabani et al., 2016; Tung et al., 
2012; Heo et al., 2008). Två av studierna visade ett samband mellan 
egenvårdsbevarande och egenvårdshantering (p<0,001) (Siabani et al., 2016), 
(p<0,0018) (Tung et al., 2012). Studierna visade även ett samband mellan 
egenvårdsbevarande och egenvårdssjälvförtroende (p <0,001) (Siabani et al., 2016), 
(p <0,004) (Tung et al., 2012) och mellan egenvårdshantering och 
egenvårdssjälvförtroende (p <0,001) (Siabani et al., 2016). Heo et al. (2008) studie 
visade ett samband mellan högre egenvårdssjälvförtroende och högre grad av 
egenvårdsförmåga (p <0,001). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara litteraturöversiktens syfte har 15 vetenskapliga artiklar med 
kvantitativ ansats sammanställts. Artiklar med kvantitativ metod är relevant för att 
studera samband mellan faktorer (Billhult & Gunnarsson, 2012). Validitet stärktes 
genom att sökningen av artiklar genomfördes i databaser för huvudområdet 
omvårdnad, CINAHL och Medline (Karlsson, 2012). Genom att använda två 
databaser ökades möjligheten till att hitta fler relevanta artiklar till resultatet 
(Henricson, 2012). Detta bekräftades genom att sju artiklar hittades i Medline och 
åtta i CINAHL. Då fler databaser inom omvårdnad finns (British Nursing Index & 
Mosby’s Nursing Index) (Karlsson, 2012) hade validitet kunnat stärkas 
ytterligare.  Inklusionskriterierna valdes för att stärka etiken i litteraturöversikten, 
för att samtliga artiklarna skulle använt sig av frekvent använda och vedertagna 
mätinstrument (Cameron et al., 2009) samt för att egenvårdsförmåga skulle vara 
mätt adekvat.  
 

Validitet i studien stärks genom att EHFScBS och SCHFI är mätinstrumenten med 
högst validitet och reliabilitet (Cameron et al., 2009) och därmed hade inga andra 
mätinstrument för egenvård stärkt litteraturöversiktens resultat. Mätinstrumentens 
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validitet och reliabilitet motiverade till valet av sökord. För att stärka reliabilitet av 
sökorden hade fler sökord kunnat läggas till som var mer relaterade till syftet 
exempelvis factor*, effect*, self*, ability och heart failure. En styrka med 
mätinstrumenten är att båda är översatta till flera språk (Cameron et al., 2009) vilket 
gör att båda används internationellt. En lägre validitet i användandet av två olika 
mätinstrument var att olika versioner förekommer vilket har försvårat 
sammanställningen av resultatet.   
 

För att få fram vetenskapliga artiklar och senast publicerade forskninge avgränsades 
sökningen med språk, publiceringsår och publiceringstyp (Karlsson, 2012; Östlundh, 
2012).  Engelska som språk kan medföra en risk för språkliga feltolkningar då detta 
inte är författarnas modersmål och för att undvika feltolkningar användes lexikon. 
Tio av femton artiklar som använts är publicerade inom fem år vilket tyder på aktuell 
forskning. 
 

Exkluderandet av mixade metoder och sekundäranalyser stärker validitet då enbart 
artiklar av kvantitativ metod använts. Mixade metoder hade möjligen medfört fler 
artiklar till resultatet. Det som kunde gjorts annorlunda för att stärka validitet i 
kvalitetsgranskningen är att alla artiklar skulle granskats gemensamt (Henricson, 
2012).  
 

Författarna har läst artiklarnas resultat samt kontrollerat tabellerna flertalet gånger, 
både gemensamt och enskilt, för att öka förståelsen och undvika feltolkningar 
(Friberg, 2012). Tabellerna i artiklarna har visat på signifikans men effekter av 
faktorer på egenvårdsförmåga har inte alltid varit tydligt. Tabellerna har varit svåra 
att tolka och risk för feltolkning kan förekomma vilket sänker resultatets validitet och 
reliabilitet. Resultatet sammanfattar studier från Europa, Asien, Nordamerika, 
Sydamerika samt Australien och begränsar generaliserbarheten då resultatet inte kan 
överföras på alla situationer, på alla människor och genom alla tider (Priebe & 
Landström, 2012). Att enbart fokusera på ett land eller en världsdel valdes bort på 
grund av att det inte fanns tillräckligt med artiklar. Validitet och generaliserbarhet 
kan tänka påverkas av antalet deltagare i studierna, minimum gräns för antalet 
deltagare sattes inte då det skulle påverkat antalet artiklar till litteraturöversikten. 
Författarna till översikten har under hela arbetsprocessen kontinuerligt diskuterat 
översiktens utförande för att öka validitet och reliabilitet (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Oavsett vilken egenvårdskomponent som påverkats i mätinstrumenten har detta 
generaliserats till egenvårdsförmåga i resultatdiskussionen. Totalt i tabell 1 och 2 
presenterades 38 signifikanta faktorer. Mest förekommande signifikanta faktorer var 
ålder, multisjuklighet, sjukdomsduration, NYHA-klassificering, ejektionsfraktion, 
sjukhusinläggningar, vårdgivare, depressiva symtom och kön. Faktorer som tidigare 
identifierats som hinder i egenvården är multisjuklighet, depression, ångest, ålder 
och nedsatt kognitiv funktion (Riegel et al., 2009b). Detta visar på att det finns 
många faktorer som påverkar egenvårdsförmågan i olika grader och att det finns 
mycket att ta hänsyn till i arbetet som sjuksköterska. Identifierade faktorer med 
betydelse för egenvård som diskuteras är kognition, multisjuklighet och socialt stöd. 
Dessa valdes då faktorerna tillsammans utgör en komplex situation där 
sjuksköterskan kan påverka situationen genom att använda stödjande 
omvårdnadsåtgärder.  
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Resultatet visade att nedsatt kognition avseende kognitiv nedsättning, 
minnesnedsättning och minskad psykomotorisk hastighet försämrar 
egenvårdsförmågan signifikant, vilket stöds av Vellone et al. (2015). Faktorer som 
däremot förbättrar egenvårdsförmågan signifikant var mild kognitiv nedsättning, 
exekutiva funktioner och bearbetningshastighet. En eventuell orsak till att fynden 
under huvudrubriken kognition talade emot varandra kan vara att det inte 
framkommer i studierna vilken svårighetsgrad av nedsättningarna personerna har. 
 
Nedsättningar inom kognition kopplat till Riegels teori (Riegel et al., 2012) skulle 
kunna medföra att förmågan att reflektera blir nedsatt och påverkar 
egenvårdshanteringen och egenvårdsbevarandet. Det skulle till exempel kunna 
tänkas förhindra personer att känna igen symtom, reflektera över åtgärder som 
behöver vidtas och åtgärdernas lämplighet. Sjuksköterskan bör göra en individuell 
bedömning (Riegel et al., 2012) av personernas resurser och brister. Utifrån 
bedömningen ska resurserna stödjas och personer ska inte förminskas på grund av 
kognitiv nedsättning då personerna kan ha högre grad av egenvårdsförmåga. När 
egenvården brister bör personernas brister kompenseras med hjälp av stöd från 
anhöriga eller vårdpersonal vilket är i enlighet med Orems teori (Kirkevold, 2000).   
 

Att bevara hälsa genom livsstilsförändringar kan vara svårt för personer med 
kognitiva nedsättningar då matlagning kanske utförs av någon annan och möjligheter 
till motion försvinner beroende på boendeform eller multisjuklighet. Specialanpassad 
kost med minskat saltinnehåll bör vara ett alternativ för personer med hjärtsvikt, 
speciellt för personer som inte har förmågan eller möjlighet att laga mat själva. 
Likaså bör motion läggas in i omvårdnadsplanen för personer med resurser till fysisk 
aktivitet för att möjligtvis minska risken att åtgärden inte utförs. Saltreducerad kost 
och motion är betydelsefulla åtgärder i egensprocessen (Riegel et al., 2012). 
Sjuksköterskan behöver kunskap om att identifiera resurser och brister hos personer 
för att sätta in extra stöd och kompensera där personernas egna resurser inte räcker 
till, vilket är i enlighet med Orems teori (Kirkevold, 2000). Stöd till personer med 
hjärtsvikt kan ges genom teknisk utrustning, detta har visat på ökad livskvalitet och 
stärkt förmågan att utföra egenvård till exempel genom att påminnelser från 
vårdgivare skickas ut via telefon (Seto et al., 2012). För personer som inte har full 
förmåga att använda sig utav teknisk utrustning skulle hjälpmedlet möjligen kunna 
användas utav anhöriga och vårdpersonal för att stödja personerna i utförandet av 
egenvård. Anhöriga och vårdpersonal behöver utbildning inom egenvård för att 
kompensera för vårdtagarens bristande förmåga till adekvat egenvård.  
 

Genom förebyggande arbete där rutiner implementeras tidigt i människors liv för att 
upprätthålla en adekvat egenvård kan det möjligen hjälpa personer att fortsätta med 
rutiner trots en kognitiv nedsättning. Om inga rutiner är implementerade när 
personer drabbas av kognitiva nedsättningar kan det försvåra skapandet av nya 
rutiner. Rutiner är betydelsefullt i dagliga livet för att upprätthålla god egenvård 
(Riegel et al., 2012). 
 

Multisjuklighet visade olika effekter på egenvårdsförmåga. En studie visade att 
multisjuklighet hade ett samband med lägre grad av egenvårdsförmåga och bekräftas 
av Buck et al. (2015). Två studier visade ett samband mellan multisjuklighet och 
högre grad av egenvårdsförmåga. Tänkbara orsaker till att resultaten talade emot 
varandra skulle kunna bero på att tillgång till sjukvård skiljer sig åt i länderna där 
studierna genomförts. Det skulle exempelvis kunna handla om grad av 
personcentrering, tillgång till evidensbaserad information om egenvård och 
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sjukdomar samt att personer upplever ekonomin som avgörande för att utföra 
egenvård (Piamjariyakul, Smith, Werkowitch & Elyachar, 2012). Andra möjliga 
orsaker kan vara antalet sjukdomar, vilka andra sjukdomar samt vilken 
svårighetsgrad av sjukdomarna personerna har. Det är tänkbart att personer med 
multisjuklighet utför en mer adekvat egenvård på grund av fler konsekvenser av 
bristande egenvård. Lägre grad av egenvårdsförmåga skulle kunna påverkas av att 
personer har svårare för egenvårdsbevarande och egenvårdshantering exempelvis på 
grund av svårare kartläggning av symtom, vilken åtgärd som är lämplig (Riegel et al., 
2012) och att en åtgärd eller livsstilsförändring påverkar en annan sjukdom negativt. 
Även Dickson, Buck och Riegel (2011) lyfter att personer med multisjuklighet hade 
svårt att integrera flera egenvårdsinstruktioner och upplevde svårigheter att utföra 
egenvård för flera sjukdomar samtidigt. 
 

I mötet med en multisjuk person bör sjuksköterskan ta hänsyn till komplexiteten och 
inte endast se den sjukdom som personen söker för utan anpassa egenvården till flera 
sjukdomstillstånd. Patientutbildning om egenvård och hjärtsvikt anses vara grunden 
för en effektiv behandling (Socialstyrelsen, 2015) och det är därför av vikt att 
individanpassa informationen vid patientutbildning samt arbeta interprofessionellt 
för att ge en så god omvårdnad som möjligt.   
 

Resultatet visade att socialt stöd var av betydelse för egenvårdsförmågan. Socialt stöd 
framkom i flera olika former, därför har alla faktorer under huvudrubriken 
presenterats som socialt stöd. Nio av 15 studier visade att någon form av socialt stöd 
förbättrade egenvårdsförmågan signifikant. 
 

Resultatet talade för att socialt stöd i allmänhet, i form av en partner, formella 
vårdgivare och familj hade ett samband med högre grad av egenvårdsförmåga. 
Resultatet bekräftas av Gallagher et al. (2016) som redovisade att personer med hög 
grad av socialt stöd hade färre negativa effekter av hjärtsvikt och högre grad av 
hälsorelaterad livskvalité. Resultatet bekräftas även av Graven och Grant (2014) som 
redovisade att personer med hög grad av socialt stöd hade högre grad av 
egenvårdsförmåga. Avvikande fynd i en av studierna var att singlar hade bäst 
egenvårdsförmåga vilket inte behöver innebära avsaknad av socialt stöd. Familjen 
som informell vårdgivare hade ett samband med högre grad av egenvårdsförmåga än 
att bli omhändertagen av icke familjemedlemmar vilket bekräftas av Piamjariyakul et 
al. (2012) som visade att personer med hjärtsvikt själva upplever familjen som 
essentiell. Ett intressant fynd för omvårdnadens betydelse som framkom var att 
personer som vårdas av läkare och sjuksköterska hade högre grad av 
egenvårdsförmåga än personer som enbart vårdas av läkare. Detta fynd visade att 
sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnaden och kan tänkas bero på att 
sjuksköterskan har en mer omvårdande och nära relation till personen. 
 

Socialt stöd kan bland annat innebära att få hjälp med övervakning av symtom, stöd 
vid livsstilsförändringar, påminnelse om till exempel medicinering och reflektion 
kring åtgärder. Detta bekräftar Strachan, Currie, Harkness, Spaling och Clark (2014) 
som skriver att socialt stöd stödjer personer med hjärtsvikt vid medicinering, 
övervakning av symtom och hjälper till med livsstilsförändringar genom till exempel 
att reducera salt i kosten. Närvaro och påverkan från socialt stöd medför att personen 
får högre grad av egenvårdsförmåga (Strachan et al., 2014).  
 

Att tänka på som sjuksköterska för att identifiera socialt stöd är förslagsvis att fråga 
personen med hjärtsvikt om hur deras sociala nätverk ser ut, vilket stöd de får och att 
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erbjuda närstående att delta i omvårdnaden samt att erbjuda personen att bli delaktig 
genom stödgrupper. Personer som deltar i stödgrupper upplever en förbättrad 
egenvårdsförmåga genom möjligheten att prata och byta erfarenheter med andra 
personer i samma situation (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014; 
Piamjariyakul et al., 2012). 

Slutsats och kliniska implikationer  

Faktorer med stor betydelse för egenvård och omvårdnad var kognition, 
multisjuklighet och socialt stöd. Dessa påvisar att det finns mycket att ta hänsyn till 
vid personcentrering inom omvårdnad. Dessa faktorer har en relation till varandra 
och visar på en komplex situation. Särskilt stöd bör ges till personer som är 
multisjuka då kognitiv funktionsnedsättning är en del av multisjuklighet och i ett 
sådant stadie kan socialt stöd vara extra viktigt. Bristande socialt stöd ger en ökad 
risk för bristande egenvård. För att få fram ett mer generaliserbart resultat är det 
önskvärt med mer forskning inom området från flera olika länder, kulturer och 
folkgrupper. Kompletterande forskning ur patientperspektiv bör genomföras för att 
öka förståelsen för vart resurserna ska användas. Personer med låg 
egenvårdsförmåga är en målgrupp i behov av extra stöd och personer med hög 
egenvårdsförmåga är en målgrupp där befintliga resurser bör stödjas. Att identifiera 
faktorer i tid och kartlägga personernas erfarenheter om varför egenvården brister 
kan öka möjligheten att stärka egenvårdsförmåga för att förebygga bristande 
egenvård.  
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self-care in 
Italian adults 
with heart 
failure and 
identifying 
determinants 
of poor self-
care 
 
 
 

Att beskriva 
egenvårdsbevarande, 
egenvårdshantering 
och 
egenvårdssjälvförtroe
nde hos vuxna med 
hjärtsvikt i Italien 
och att identifiera 
sociodemografiska 
och kliniska faktorer 
inom 
egenvårdsbevarande, 
egenvårdshantering 
och 
egenvårdssjälvförtroe
nde 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie med 
beskrivande design  
 
n=1192 
 
Urval: Personer med 
diagnostiserad 
hjärtsvikt från 
hjärtsviktscenter i hela 
Italien 
 
Mätinstrument: 
Strukturerade 
frågeformulär, SCHFI 
version 6.2, CCI & 
MMSE 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
som framkom var 
kognitiv funktion, 
medicinering, ålder, 
vårdgivare, kön, 
sjukdomsduration, 
arbetssituation och 
NYHA-klassificering 
 

11/11 
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dos Santos, dos 
Santos, da 
Conceição & de 
Almeida Lopes 
Monteiro da Cruz 
 
2015 
 
Brasilien 
 
CINAHL 

Self-care in 
heart failure 
patients 

Att beskriva 
egenvårdsbeteende 
hos vuxna patienter 
med hjärtsvikt, med 
hjälp av SCHFI 
(brasilianska 
versionen), och 
analysera egenvård 
baserat på vissa 
sociodemografiska 
och kliniska variabler 
och övervaknings typ 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
 
n=116 
 
Urval: Personer med 
hjärtsvikt från en 
vårdenhet 
 
Mätinstrument: SCHFI 
version 6.2 (brazil 
version), MMSE, CCI 
 
Analys: Statistisk 
analys  

Signifikanta faktorer 
för egenvård var 
vårdgivare, 
sjukdomsduration, 
ejektionsfraktion 

11/11 

Graven et al. 
 
2015 
 
USA 
 
CINAHL 
 
 

Predicting 
Depressive 
Symptoms 
and Self-care 
in Patients 
with Heart 
Failure 
 
 

Syftet är tvådelat. (1) 
att undersöka 
förhållandet hos 
fysiska symtom vid 
hjärtsvikt, socialt 
stöd, social 
problemlösning, 
depressiva symtom 
och 
egenvårdsbeteenden 
& (2) att identifiera 
vilka av dessa 
variabler som 
förutspår depressiva 
symtom och 
egenvårds beteende 
hos personer med 
hjärtsvikt 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie med 
korrelationsdesign 
 
n= 201 
 
Urval: Personer med 
hjärtsvikt från 
öppenvården 
 
Mätinstrument: TICS*, 
HFSS*, ISEL-12*, 
GGSNS*, SPSIR-S*, 
CES-D*, EHFScBS-9* 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
för egenvård som 
framkom var socialt 
stöd, social 
problemlösning och 
fysiska symtom 

11/11 

Hajduk et al.  
 
2013 
 
USA & Kanada 
 
Medline 
 

Cognitive 
impairment 
and self-care 
in heart 
failure 
 
 
 

Att undersöka 
associationer mellan 
kognitiv nedsättning 
och följsamhet till 
egenvård hos 
patienter som är 
inlagda för akut 
hjärtsvikt 
 

Metod: Preospektiv 
kohort-studie 
 
n= 577 
 
Urval: Personer som är 
inlagda på sjukhus för 
dekompenserad 
hjärtsvikt 
 
Mätinstrument: MoCA, 
CAM*, EHFScBS – 9, 
COWA*, The digit 
symbol substitution 
test, GDS-5* 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
som framkom var 
bearbetningshastighet, 
exekutiva funktioner 
och minnesnedsättning 
 
 

11/11 
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Harkness et al.  
 
2014 
 
Kanada 
 
Medline 

Cognitive 
function and 
self-care 
management 
in older 
patients with 
heart failure 
 
 
 
 

Att bestämma om 
MCI, som identifieras 
med hjälp av ett 
instrument, är 
signifikant associerat 
med 
egenvårdhantering i 
en population av 
äldre i egna hemmet 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
 
n=100 
 
Urval: Äldre patienter 
på återbesök via 
hjärtmottagning 
 
Mätinstrument: SCHFI 
version 6.2, MoCA & 
GDS 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Kognitiv funktion 
framkom som 
signifikant faktor 
 
 

11/11 

Heo, Moser, Lennie, 
Riegel & Chung 
 
2008 
 
USA 
 
CINAHL 

Gender 
differences in 
and factors 
related to 
self-care 
behaviors: a 
cross-
sectional, 
correlational 
study of 
patients with 
heart failure 
 
 
 

Att identifiera 
korrelation i 
egenvård hos 
patienter med 
hjärtsvikt och att 
bestämma om det 
finns någon 
könsskillnad i 
korrelationen 
 

Metod: tvärsnittsstudie 
med korrelationsdesign 
 
n= 122 
 
Urval: Personer med 
hjärtsvikt som hade 
återbesök på 
öppenvårdskliniker 
 
Mätinstrument: 
SCHFI, BDI-II*, The 
control attitudes scale-
revised, heart failure 
knowledge and barriers 
to adherence scale, 
Duke activity status 
index, 
Multidimensional scale 
of perceived social 
support, NYHA*, CCI 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
som framkom var 
ålder, kön, bättre 
upplevd kontroll över 
hjärtsvikt och 
symtomhantering, 
kunskap om att 
hantera sjukdomen 
samt en av 
komponenterna i 
mätinstrumentet 
SCHFI, 
egenvårdssjälvförtroen
de 

11/11 
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Hjelm, Broström, 
Riegel, Årestedt & 
Strömberg 
 
2015 
 
Sverige 
 
CINAHL 
 

The 
association 
between 
cognitive 
function and 
self-care in 
patients with 
chronic heart 
failure 
 
 

Att testa 
associationen mellan 
kognitiv funktion och 
egenvård hos 
personer med 
hjärtsvikt och 
undersöka 
associationen mellan 
kognition och 
egenvård modererad 
av symtom på 
depression 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
 
n= 142 
 
Urval: Personer med 
hjärtsvikt från 
öppenvården och två 
länssjukhus i Sverige 
 
Mätinstrument: 
EHFScBS-9, MMSE, 
Trail making test A, 
ROCF*, word 
knowledge test, block 
design test, PHQ-9* 
 
Analys: Statistisk 
analys  

Signifikanta faktorer 
som framkom var 
depressiva symtom och 
psykomotorisk 
hastighet 

11/11 

Holzapfel et al.  
 
2009 
 
Tyskland 
 
CINAHL 
 
 

Self-care and 
depression in 
patients with 
chronic heart 
failure 
 
 

Att undersöka 
egenvårdsbeteenden 
hos patienter med 
kronisk hjärtsvikt 
med olika 
svårighetsgrader av 
depression 

Metod: Kvantitativ 
 
n= 287 
 
Urval: Personer med 
hjärtsvikt från en 
öppenvårdsenhet 
 
Mätinstrument: 
EHFScBS, PHQ-9, 
SCID*, CIRS-G* 
 
Analys: statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
som framkom var 
ålder, multisjuklighet, 
depressiva symtom, 
ejektionsfraktion och 
levnadsförhållanden 

11/11 

Schnell-Hoehn, 
Naimark & Tate 
 
2009 
 
Kanada 
 
CINAHL 
 

Determinant
s of self-care 
behaviors in 
community-
dwelling 
patients with 
heart failure 
 
 
 

Att identifiera 
egenvårdsbeteenden 
och deras 
bestämmningsfaktore
r äldre som lever i 
egna hemmet 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
 
n=65 
 
Urval: presoner med 
hjärtsvikt som 
behandlats på 
öppenvårdsklinik 
 
Mätinstrument: SCHFI 
version 3-22-01, 
KCCQ*, General well-
being schedule, CCI 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
för egenvård som 
framkom var psykisk 
status, etnisk 
bakgrund, 
multisjuklighet, ”self-
efficacy” och 
sjukhusinläggningar 

11/11 
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Sebern & Riegel 
 
2009 
 
USA 
 
CINAHL 

Contribution
s of 
supportive 
relationships 
to heart 
failure self-
care 
 
 

Att undersöka 
bakgrundsvariabler 
som är associerade 
med en stödjande 
relation, och se hur 
en stödjande relation 
bidrar till egenvård 
vid hjärtsvikt 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
 
n=75 par av personer 
med hjärtsvikt och 
deras informella 
vårdgivare 
 
Urval: personer med 
hjärtsvikt i 
öppenvården 
 
Mätinstrument: SCI-
3*, SCHFI och en 
öppen fråga 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
för egenvårdförmågan 
som framkom var 
patientens 
kommunikation, 
patientens 
beslutsfattande, 
patientens 
ömsesidighet, 
vårdgivarens 
ömsesidighet samt 
vårdgivarens 
beslutsfattande 

11/11 

Shojaei, Ebrahimi, 
& Assemi 
 
2011 
 
Iran 
 
Medline  
 

Self-care 
behavior and 
affecting 
factors 
among 
patients with 
heart failure 
in Iran 
 
 

Att bestämma och 
mäta nivån av 
utförande 
egenvårdsbeteenden 
hos personer med 
hjärtsvikt, och 
undersöka effekten 
av variabler såsom 
ålder, kön, civilstånd, 
utbildning, 
sjukdomsduration, 
frekvens av 
sjukhusinläggningar 
och så vidare på 
egenvårdsbeteenden 
 

Metod: Kvantitativ 
med beskrivande 
analytisk design 
 
n= 250 
 
Urval: Personer med 
hjärtsvikt från fem 
olika sjukhus i Iran 
 
Mätinstrument: 2 
frågeformulär, 
EHFScBS (persian 
version) 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
för egenvårdsförmågan 
var ålder, kön, 
utbildning, 
sjukdomsduration, 
multisjuklighet, antal 
sjukhusinläggningar, 
civilstatus och 
ejektionsfraktion 

11/11 

Siabani et al.  
 
2016 
 
Iran 
 
CINAHL 
 

Self-care and 
Its Predictors 
in Patients 
With Chronic 
Heart Failure 
in Western 
Iran 
 

 
 

Att undersöka 
egenvård och dess 
egenskaper hos 
patienter med 
kronisk hjärtsvikt i 
Iran 
 

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
 
n= 231 
 
Urval: Personer som 
diagnostiserats med 
hjärtsvikts och varit 
inlagda minst en gång 
på Imam Ali sjukhuset 
 
Mätinstrument: 
Frågeformulär i 2 
delar, SCHFI (persian 
version) 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
om framkom var ålder, 
utbildning, 
sjukdomsduration, 
antal 
sjukhusinläggningar, 
levnadsförhållande 
samt två av 
komponenterna i 
mätinstrumentet 
SCHFI, 
egenvårdsbevarande 
och 
egenvårdshantering 

11/11 
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* För klar ingar  ti ll mät instrumentens för kor tningar  
 

BDI -I I  –  Beck Depression Inventor y I I ;  CAM –  Confusion Assessement Method;  CCI  –  The Char lson 

Comor bidity Index;  CDS –  Car diac Depr essive Scale;  CES-D –  Center  For  Epidemiological Studies- Depr ession 
Scale;  CIRS-G –  The German Version of Modified Cumulative I llness Rating Scale;  COWA –  Contr oled Oral 
Wor d Association Test;  DS-14 –  The Typ D Per sonality Scale;  EHFScBS –  Eur opean Hear t Failure Self car e 
Behaviour  Scale;  GDS –  Ger iatr ic Depr ession Scale;  GGSNS –  Gr aven and Grant Social Networ k Sur vey;  HFSS 
–  Hear t Failure Symptoms Sur vey;  ISEL-12 –  Interpersonal Suppor t Evaluation List-12;  KCCQ –  Kansas City 
Cardiomyopathy Questionnaire;  MMSE –  The Mini Mental State Examination;  MoCA –  The Montr eal 
Cognitive Assessment;  NYHA- NYHA Klassificer ing;  PHQ-9 –  Patient Health Questionnair e -9;  ROCF –  Rey 
Oster eich Complex Figur e Test;  SCHFI  –  Self Car e Hear t Failur e Index;  SCI  –  Shar ed Car e Instr ument;  SCID –  
the Str uctur ed Clinical For  DSM-IV;  SPSIR-S –  Social Pr oblem-Solving Inventor y Revised-Shor t;  TICS –  The 
Telephone Inter view For  Cognitive Status;   

 

 
 

Tung et al.  
 
2012 
 
Taiwan 
 
Medline 
 

Self care 
behavior in 
patients with 
heart failure 
in Taiwan 
 
 

Att beskriva 
egenvårdsbeteende 
och associerade 
demografiska 
faktorer som 
påverkar sådana 
beteenden i denna 
population i Taiwan 

Metod: Beskrivande 
tvärsnittsstudie med 
korrelationsdesign 
 
n= 86 
 
Urval: Personer med 
hjärtsvikt från tre 
Universitetssjukhus 
 
Mätinstrument: 
Demografiskt 
frågeformulär, SCHFI 
version 6 
 
Analys: Statistisk 
analys 

Signifikanta faktorer 
för egenvårdsförmågan 
var vårdgivare, NYHA-
klassificiering, 
civilstatus samt två av 
komponenterna i 
mätinstrumentet 
SCHFI, 
egenvårdshantering 
och 
egenvårdssjälvförtroen
de  

11/11 


