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Sammanfattning  
Bakgrund: I dagens samhälle är det många individer som lider av hjärtsvikt och det 
är många patienter med hjärtsvikt som behöver vård. Patienter med hjärtsvikt 
upplever både fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar deras välbefinnande. 
 För patienter med hjärtsvikt är egenvård viktig del för att möjliggöra att vardagen 
fungerar. 
Syfte: Att beskriva upplevelser av egenvård hos patienter med hjärtsvikt.  
Metod: litteraturöversikt med induktiv ansats. Databaserna CINHALL och MEDLINE 
användes och tretton kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturöversikt. 
Resultat: Litteraturöversiktens resultat beskriver patienters upplevelse av egenvård. 
Bland annat framkommer att motivation är viktigt för att utöva egenvård. Patienter 
uppskattade stödet de fick från familj, vänner och vårdpersonal i samband med 
egenvård. Utifrån resultatet framkommer egenvårds- och insiktsbrist hos patienter 
med hjärtsvikt, vilket leder till dålig följsamhet till egenvård. Resultatet presenteras i 
följande tre huvudrubriker: motivation, stöd, kunskap.  
Slutsats: Patienter med hjärtsvikt har hinder och begränsningar i samband med 
egenvård. Patienterna har också bristande insikt kring hjärtsvikt och egenvård vilket 
medför nedsatt välbefinnande. Patienter med hjärtsvikt och bristande egenvård är i 
stort behov av stöd, vägledning och kunskap i syftet att öka patientens makt och 
självbestämmande över situationen. Sjuksköterskor bör utifrån litteraturöversiktens 
resultat ha kunskap om värdet att förstå patientens upplevelse av egenvård i samband 
med hjärtsvikt för att kunna anpassa vården tillsammans med patienter och utefter 
individens behov. 
Nyckelord: Begränsningar, Egenvårdsbrist, Empowerment, Motivation, Kunskap, 
Stöd. 
 
 
Summary 
Background: In today's society, there are many people who suffer from heart failure 
and many people with heart failure who need care. Patients with heart failure 
experience both physical and mental stresses that also affect the quality of life. For 
patients with heart failure, self-care is an important part for enabling a functioning life. 
Aim: To describe experiences of self-care in people with heart failure. 
Method: Literature overview with inductive approach. Thirteen qualitative articles 
were included and downloaded through the CINHALL and MEDLINE databases. 
Result: The essay result describes patients' self-care experience and shows that 
motivation is a driving force in self-care practice. Patients appreciated the support they 
received from family, friends and care personnel in connection with self-care. Based 
on the results, self-awareness and lack of knowledge results in poor compliance with 
self-care. The results are presented in the following three main headings: motivation, 
knowledge and support. 
Conclusion: The essay showed that patients with heart failure have barriers and 
constraints associated with self-care. Another problem in patients was lack of 
knowledge about heart failure and self-care which results in reduced quality of life. 
Patients with heart failure and lack of self-care are in great need of support, guidance 
and knowledge in order to increase patient's power and self-determination over the 
situation. Nurses should understand the patient's perception of self-care in heart 
failure in order to be able to adapt care together with the patient and to the needs of 
the individual person. 
Keywords: Empowerment, Knowledge, Limitations, Motivation, Self-care deficiency, 
Support. 
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Inledning  

Hjärtsvikt betraktas som ett kroniskt komplext tillstånd hos patienten som utvecklas i 
slutskedet av flera hjärtsjukdomar (While & Kiek, 2009). Vanligaste orsakerna till 
hjärtsvikt är hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom (Rydberg & Holst, 2016). Patienter 
med hjärtsvikt upplever ofta fysisk och psykisk påfrestning, vilket kan hindra patienten 
i vardag (While & Kiek, 2009). För patienter med hjärtsvikt är egenvård essentiellt för 
att möjliggöra få vardagen att fungera. I Sverige klassas hjärtsvikt som ett 
folkhälsoproblem eftersom det är 2.1 % av Sverige befolkning som lever med kronisk 
hjärtsvikt (Zarrinkoub et.al 2013). Hjärtsvikt är en av de mest förekommande 
anledningar till inläggning på sjukhus för patienter över 65 år (Lockhart, Forman, 
Mase & Heisler, 2014). patienter med hjärtsvikt får även göra upprepade besök hos 
hälso- och sjukvården till följd av tillståndets utveckling (Harkness, Spaling, Currie, 
Strachan & Clark, 2015). Att många får göra frekventa besök på sjukhus på grund av 
hjärtsvikt leder till höga kostnader för vården som uppgår till mellan 5–6,7 miljarder i 
Sverige. Det innebär 2% av totala hälso- och sjukvårdsbudgeten (Agvall, Borgquist, 
Foldevi & Ahlström, 2009). För att minska kostnaderna för hälsomyndigheterna, 
behövs ett tankesätt med stöd av egenvård som är effektivt för att förbättra hälsan hos 
patienter som drabbas av hjärtsvikt (Riegel & Dickson, 2008). Evidens visar att 
patienter med hjärtsvikt har fått bättre hälsa och ökat välbefinnande efter att ha utövat 

egenvård (Hui, Yang, Chan, Lee, Yu, & Woo, 2006). Riegel, Lee & Dickson (2011) 
nämner att egenvårdsbrist är vanligt hos patienter med hjärtsvikt, vilket gör det viktigt 
att identifiera vad som brister gällande egenvård (Riegel, Lee & Dickson 2011).  

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt kan definieras som ett kliniskt tillstånd då hjärtmuskulaturen har försvagats 
och hjärtat har oförmåga att upprätthålla adekvat hjärtminutvolym med normalt 
fyllnadstryck (While & Kiek, 2009; Lindberg, 2002). Riskfaktorer som bidrar till 
hjärtsvikt är hög ålder, ärftlighet, rökning och hypertoni (Strömberg, 2009). Hjärtsvikt 
kan vara ett akut eller ett kroniskt tillstånd beroende på vad som har orsakat 
hjärtsvikten. Det akuta tillståndet uppträder vid hjärtinfarkt och hypertoni, men kan 
även uppstå vid akut försämring av kronisk hjärtsvikt. Det kroniska tillståndet, 
däremot, utvecklas över tid till följd av andra hjärtsjukdomar (Eikeland, Haugland & 
Stubberud, 2011). Hjärtsvikt har olika svårighetsgrad som kan fastställas genom att 
göra funktionsbedömning som har betydelse för den medicinska behandlingen och 
prognosen. Enligt klassificeringen New York Heart association (NYHA) delas 
hjärtsvikt in i I-IV NYHA grad. Funktionsklass I har patienten hjärtsvikt utan 
begränsningar av vanliga fysiska aktiviteter. Funktionsklass II har patienten hjärtsvikt 
med lätt begränsning vid fysisk aktivitet då känner patienten tydlig utmattning och 
dyspne vid lätt fysisk ansträngning. Funktionsklass III har patienten hjärtsvikt med 
tydlig begränsning vid fysisk aktivitet. Vid lätt fysisk aktivitet känner patienten 
utmattning, dyspne och hjärtklappning. Funktionsklass IV är allvarlig hjärtsvikt då 
känner patienten hjärtsviktssymtom även i vila (Lindberg, 2002; Eikeland, Haugland 
& Stubberud, 2011). 
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Patienter med hjärtsvikt genomgår olika undersökningar för att fastställa diagnosen. 
Undersökningarna är ekokardiografi, vilo-EKG, arbets-EKG och röntgen av hjärta och 
lungor. Den farmakologiska behandlingen av hjärtsvikt syftar till att minska symtom 
och förbättra överlevnaden. ACE-hämmare är första val vid farmakologisk behandling 
som har positiv effekt på hjärtfunktion genom att öka hjärtminutvolymen och hjärtats 
ejektionsfraktion. Det finns också andra läkemedel, såsom diuretika, betablockerare, 
nitrater och digitalis (Lindberg, 2002; Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). 
 
Hjärtsvikt betraktas som en global epidemi varav 26 miljoner är drabbade världen över 
och över en miljon sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt förekommer i USA och 
Europa varje år (Ambrosy et al., 2014). Det är även den vanligaste anledningen till att 
människor över 65 år kommer i kontakt med hälso- och sjukvård (Lockhart, Forman, 
Mase & Heisler, 2014). Hjärtsvikt förknippas med dåligt välbefinnande på grund av 
trötthet, andnöd, rädsla, depression, osäkerhet, social isolering samt nattlig dyspné, 
hosta, svettningar, kalla extremiteter i vila och ödem (Wingham, Harding, Britten & 
Dalal, 2014; While & Kiek, 2009). I flera fall är kronisk hjärtsvikt livsbegränsande. Det 
krävs att patienten ändrar sina livsvanor och att de lär sig egenvårdsstrategier i 
samband med hjärtsvikt (Lockhart et.al., 2014).   

 

Egenvård 

Enligt Orem (2001) definieras egenvård som aktiviteter som personen själv tar initiativ 
till och utför för att bevara hälsa och välbefinnande. Något som är grundläggande i 
egenvård är att engagera patienten i sin egen vårdprocess. Detta eftersom det är 
patienten som ska leva med tillståndet vilket innebär att ändra sina levnadsvanor, ta 
sina mediciner och beakta sina symtom (Riegel & Dickson, 2008). Patienten måste 
därför få kunskap om tillståndet hjärtsvikt och få handledning i både farmakologiska 
och icke-farmakologiska behandlingsåtgärder. Det kan handla om kostförändringar, 
daglig viktkontroll, fysisk aktivitet, alkoholintag, vacciner, sexuell aktivitet och 
rökstopp (Eikeland & Haugland & Stubberud, 2011). 
 
 För patienter med hjärtsvikt krävs ett ökat stöd, både för dem själva och deras 
närstående, gällande egenvård och tillämpning av åtgärderna i hemmiljö. Största delen 
av egenvården utförs i hemmet. Att utföra vården i sitt eget hem kan både ge trygghet 
och otrygghet (Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 2015). Patienten bör ha kunskap, 
erfarenheter och självkännedom om sjukdomen för att driva aktiv och fungerande 
egenvård (Riegel & Dickson, 2008). Förbättrad egenvård betraktas som nyckel till att 
öka välbefinnande samt förebygga ohälsa (Strömberg, 2005). Socialt stöd av 
närstående och vårdpersonal är viktigt för mer effektiv egenvård. Det sociala stödet 
kan handla om utbildning och stödjande insatser av sjukvårdspersonal och närstående. 
Stödet stärker patientens förmåga till att bedriva egenvård och hantera sina 
hälsoproblem. Patienten kan bland annat få stöd i att regelbundet utvärdera framsteg, 
målsättningar och lösa problem kring egenvård (Wingham et.al., 2014).  
 
Egenvårdsbrist är knuten till begränsningar i individens möjlighet att utföra egenvård. 
Det kan handla om begränsningar i kunskap, i förmåga att bedöma behov och fatta 
beslut och i utförande av handlingar som ger resultat (Kirkevold, 2000). Det kan leda 
till oförmåga att hantera hjärtsvikten, minskad känsla av kontroll samt nedsatt 
välbefinnande (Lindberg, 2002; Strömberg, 2005).  
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Egenvårdsbrist eller otillräcklig egenvård är en orsak till att patienter med hjärtsvikt 
frekvent får läggas in på sjukhus (Riegel, Lee & Dickson 2011). 

Sjuksköterskans roll vid egenvård 

Som sjuksköterska finns det ett värde i att se patientens perspektiv. Detta i syfte att 
förstå och stödja patienten till att hantera sitt liv med sjukdomen samt att ge stöd till 
patienten inför den ovissa framtiden (Johansson, 2015). Det handlar om att 
sjuksköterskor i sin ledande roll i omvårdnad bör få människan att upptäcka och 
använda sin egen förmåga för att ta kontroll över sitt liv och sin nya situation (Leksell, 
2015). Sjuksköterskan är viktig vid tillämpning och undervisning kring egenvård. 
Sjuksköterskan bör undervisa patienterna om symtom samt om hur patienten kan 
upptäcka och hantera olika tecken på ohälsa i tidigt skede (Lainscak et.al., 2011). 
Dessutom bör sjuksköterskan ha helhetssyn på människan i undervisningen kring 
hjärtsvikt. Informationen till patienten bör inkludera fysiska, psykiska, sociala, 
existentiella och andliga behov. Det innebär att arbeta utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt, att utgå från personens upplevelser av hälsa och ohälsa samt stärka 
patientens motivation till egenvård (Ozolins & Hörberg, 2015).  
 
Undervisningens syfte är att undvika allvarliga konsekvenser av sjukdomen samt att 
öka patientens välbefinnande (Lainscak et.al., 2011). När sjuksköterskan ger 
undervisningen, gäller det att anpassa hur mycket information patienten får. Det har 
visat sig att informationen till patienter med hjärtsvikt är otillräcklig (Currie et.al., 
2015). Det förekommer även att det blir omfattande information i ett alltför tidigt 
stadie. För mycket information till patienten kan leda till minskad initiativförmåga i 
samband med egenvård och att patienten avstår från att utöva egenvård (Wingham 
et.al., 2014). Välfungerande kommunikation i vårdmötet är viktigt för att öka 
följsamheten till egenvårdsrekommendationerna.  
I Kommunikationen är det viktigt att ha ett aktivt lyssnande och att respektera 
patienten, vilket kan leda till ökad delaktighet i egenvården (Currie et.al., 2015). 

Empowerment i mötet med patienter med hjärtsvikt 

Empowerment handlar om ett förhållningssätt i mötet med patienten. Det innebär att 
sjuksköterskan kommunicerar med patienter i syftet att stärka känslan av kontroll hos 
patienten. Det handlar om att patienten bör ta makt över sin egen vård samt stärka sin 
förmåga till egenvård (Björvell & Insulander, 2013). Empowerment är det delade 
ansvaret mellan sjuksköterskan och patienten. Det betyder att sjuksköterskorna bidrar 
med sina kunskaper om omvårdnaden och patienten bidrar med sina upplevelser av 
hälsa och ohälsa. Begreppet innefattar ömsesidigt samarbete och stöd för att uppnå 
välbefinnande och god hälsa (Gibson, 1991). Vården bygger på att patienten bör delta 
aktivt i sin sjukdomssituation vilket innebär att vården måste respektera patientens 
självbestämmande och integritet (Björvell & Insulander, 2013). 
 
Det finns ett tänkbart samband mellan empowerment och faktorer som kan påverka 
individens egenvårdsförmåga, faktorerna är hälsa, copingresurser, symtom och 
vårdfilosofi. Hälsa innebär individens upplevelse och värdering av sin hälsa. Coping-
resurser handlar om känslan av sammanhang och förmågan att hantera stress och 
svåra situationer. Vissa patienter har inte de resurser som krävs för att hantera stress 
och de behöver extra stöd och uppmärksamhet för att ta ansvar för sin hälsa (Björvell 
& Insulander, 2013). Symtom handlar om patientens upplevelse av smärta, 
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illamående, trötthet och oro och kan även handla om att patienten inte har tillräcklig 
kunskap om sjukdomen och behandling. Vårdfilosofi beskriver personalens ansvar och 
arbetsorganisationens ansvar samt bemötande av patienter (Björvell & Insulander, 
2013). 

Problemformulering 

Hjärtsvikt har påverkan på flera plan, inte bara på personens hälsa och välbefinnande 
utan också på ett samhälleligt plan (While & Kiek, 2009). Egenvård är viktigt för att 
kunna förbättra hälsa och välbefinnande för patienter med hjärtsvikt (Falk, Ekman, 
Anderson, Fu & Granger, 2013). Tidigare forskning visar på att egenvårdsbrist 
förekommer hos patienter med hjärtsvikt. Sjuksköterskans ansvar är att synliggöra när 
egenvårdsbrist, finns i form av bristfällig applicering av egenvård i vardagen, 
insiktsbrsit och negativ inställning mot egenvård hos patienten (Spaling, Currie, 
Strachan, Harkness & Clark, 2015; Riegel, Lee & Dickson, 2011). 

Syfte 

Att beskriva upplevelser av egenvård hos patienter med hjärtsvikt.  

Metod  

Design 

Examensarbetet var en litteraturöversikt, vilket innebar att författarna använde sig av 
tidigare forskning inom ett specifikt område som svarar mot syftet och som leder till 
kunskap kring ämnet (Polit & Beck, 2010). För att svara på litteraturöversiktens syfte 
som var att beskriva upplevelser av egenvård hos patienter med hjärtsvikt användes 
kvalitativa artiklar för att beskriva människor subjektiva upplevelser. Alla valda 
artiklar som inkluderades i resultatet var kvalitativa, vilket innebar att de studerar 
fenomen som påverkar uppfattningar och upplevelser hos människan, samt ger ökad 
förståelse för dessa (Polit & Beck, 2010). Ansatsen som litteraturöversikten hade var 
induktiv den valdes för att inte bli begränsade av teoriramen som kan bli fallet vid 
deduktiv ansats. Teorin som användes i litteraturöversikten var egenvård som 
bearbetades i resultatdiskussionen med resultatet (Landström & Priebe, 2012). 
 

Urval och datainsamling 

För att identifiera relevanta vetenskapliga artiklar som svarar på litteraturöversikten 
syfte som var att beskriva upplevelser av egenvård hos patienter med hjärtsvikt 
användes inklusion- och exklusionskriterier (Friberg, 2012). Inklusionskriterierna för 
artiklarna som användes i litteraturöversikten var: engelskt språk, publicerade från 
2007 till 2016, Peer-Reviewed, etiskt granskad, etiskt godkänd, kvalitativ. 
Exklusionskritererna som författarna använde sig av var att åldern på deltagarna i 
studierna skulle vara över 18 år. Urvalet av artiklar delades upp i tre gallringar: första 
gallringen var av titlar som inte uppfyllde inklusions kriterierna och inte 
överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Andra gallringen gjordes vid 
granskning av artiklars sammanfattning och sista gallringen gjordes när artiklarna inte 
gick igenom kvalitetsgranskningen (Bilaga 1) (Rosén, 2012). 
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Artikelsökningen delades upp i två delar: inledande litteratursökning och den egentliga 
litteratursökningen. I den första sökningen grundlades det att det finns data kring 
ämnet, för att få förståelse om hur syftet kan begränsas för att det ska finnas tillräckligt 
med data för resultatet (bilaga 1). Andra sökningen var mer systematisk och 
sökningarna skedde i flera databaser för att inhämta den data som behövdes för 
resultatet (Östlundh, 2012). För att genomföra datainsamlingen användes databasen 
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), som har fokus 
på omvårdnadsforskning. Andra databaser som användes var MEDLINE, som har 
fokus på medicinsk forskning och PSYCHinfo som har fokus på forskning kring 
psykologi. Sökord som användes i litteratursökningen baserades på syftet och det var: 
Heart failure, Self*, experience*, perspective*, view*, perception*, attitude*, opinion* 
impact* satisfaction* patient*,"grounded theory", Phenomenological*, 
Ethnograpfy*, "case study", Interview*, "Biographical Study", qualitative (Bilaga 1).  
 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av bedömningsformuläret som 
är skapat av omvårdnadsavdelningen på hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 3). Med 
hjälp av formuläret granskades artiklarna grundligt. Sedan valdes artiklarna som fick 
alla punkter godkända i del ett och artiklarna som hade max en punkt som inte var 
godkänd i del två. Efter artikelsökningen, gallring och granskning var 13 artiklar kvar 
som användes i resultatet (bilaga 1). 

Dataanalys 

Analysen av data genomfördes med hjälp av Fribergs analysmodell (2012) som utgår 
från fem olika steg. Författarna har under hela analysprocessen haft syftet och 
definitionen av upplevelser nedskrivet framför sig, vilket gjordes för att ha fokus på 
vad syftet var i litteraturöversikten samt författarnas gemensamma definition av 
upplevelse. I första steget lästes samtliga artiklar av författarna enskilt och sedan 
diskuterades innehållet tillsammans i varje artikel med fokus på resultatet (Friberg, 
2012). I steg två lästes resultatet i varje artikel samtidigt som det letades huvudfynd i 
resultatet som markerades med överstrykningspenna utifrån litteraturöversiktens 
syfte. Detta gjordes individuellt. Sedan diskuterade författarna med varandra varje 
huvudfynd och resonerade varför det var användbart för litteraturöversikten (Friberg, 
2012). I steg tre utgick författarna från huvudfynd i samtliga artiklar och 
sammanställde tillsammans en summering av varje artikels resultat utifrån 
litteraturöversiktens syfte. Sedan gjordes ett dokument och för att få mer strukturerad 
text gjordes det i punktform. I steg tre sammanställdes även artikelmatrisen (Bilaga 2) 
(Friberg, 2012). I fjärde steget användes sammanställningen av artiklarna och varje 
artikel jämfördes med varandra för att kunna identifiera likheter och olikheter mellan 
artiklarna. Detta gjordes individuellt. Varje likhet och olikhet dokumenterades och 
diskuterades tillsammans och utifrån diskussionen sattes rubriker som 
sammanfattade likheterna och olikheterna (Friberg, 2012).  
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I steg fem användes rubrikerna som sammanfattade likheterna och  
olikheterna och tillsammans valdes de rubriker som var mest relevanta för 
litteraturöversikten. Sedan samlades all data som tidigare hade identifierats i tidigare 
steg och som kunde kopplas till de utvalda rubrikerna från samtliga artiklar. Den data 
som samlades ihop bearbetades och utformades sedan till ett resultat (Friberg, 2012).   

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) innebär forskningsetik etiska överväganden och 
godkännanden som utförs, både före och under genomförandet av ett vetenskapligt 
arbete. Litteraturöversikten har ett etiskt övervägande för att vara säkra på att 
studierna har värnat människors lika värde, integritet och självbestämmande.  
Vid genomförande av litteraturöversikter behövs i regel inget etiskt godkännande, men 
trots det ska hänsyn tas till den etiska frågan och syftet med studien ska noggrant 
presenteras (Kjellström, 2012). De inkluderade artiklarna som användes i 
litteraturöversikten var etiskt godkända, vilket innebär att de har blivit godkända av en 
etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). När resultatet skrevs var författarna 
inte selektiva av data, vilket innebär att författarna inte valde data som formades av 
förförståelse. Det innebär att författarna var medvetna om att de kan ha en förståelse 
som kan ha påverkat resultatet (Kjellström, 2012).  
 

Resultat  

 
Figur 1. Resultatens huvudkategorier och underkategorier utifrån upplevelsen av 
egenvård hos patienter med hjärtsvikt. 
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patienter med hjärtsvikt upplevde i flera studier att vårdpersonal motiverade dem till 
att utöva egenvård (Näsström, Idvall & Strömberg, 2015; Barello et al., 2015; Clark et 
al., 2009; Jowsey, Pearce-Brown, Douglas & Yen, 2014). För deltagarna var samarbetet 
med vårdpersonal en viktig komponent som motiverade till egenvård (Näsström et al., 
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2015; Barello et al., 2015; Jowsey et al., 2014). Patienter upplevde att de blev mer 
motiverade till att utföra egenvård när vårdpersonal involverade dem i vården (Jowsey 
et al., 2014; Näsström, Idvall & Strömberg, 2015). När de blev involverade i vården var 
det i form av att vårdpersonal uppmuntrade dem till att ta egna beslut och sätta upp 
egna mål (Näsström et al., 2015; Jowsey et al., 2014). Det var även patienter som 
utförde egenvård till följd av att de ville göra vårdpersonal nöjda (Jowsey et al., 2014). 
Närstående var också en bidragande faktor till att deltagarna utförde egenvård 
(Meyerson & Kline, 2009; Jowsey et al., 2014). Patienter blev mer motiverade av att 
utöva egenvård tillsammans med patienter i samma situation till exempel i form av 
fysiska gruppaktiviteter eller hjärtsviktskola (Meyerson & Kline, 2009; Tierney et al., 
2011; Jowsey et al., 2014). 

Inre drivkraft 

Patienter utförde egenvård till följd av att förbättra hälsan och välbefinnandet. Detta 
var frekvent förekommande hos patienter med hjärtsvikt (Jowsey et al., 2014; 
Meyerson & Kline, 2009; Buck, McAndrew, Dionne-Odom, Wion & Riegel, 2015; 
Albert, Forney, Slifcak & Sorrell, 2015). Det var även patienter som utförde egenvård 
till följd av symtom från hjärtsvikten. Anledningen var att minska lidandet som 
uppkom vid symtom som till exempel att minska smärta (Jowsey et al., 2014, Näsström 
et al., 2015). En del patienter utförde egenvård på grund av att de ville undvika sjukhus 
och vara kvar i sitt eget hem (Meyerson & Kline, 2009). Det var även patienter som 
strävade efter att återvända till livet de hade innan diagnosen och egenvård var ett 
verktyg för att det skulle hända. Det kunde vara att komma tillbaka till sitt jobb, 
fritidsaktiviteter eller till den fysiska form som hen hade innan (Meyerson & Kline, 
2009). En del patienter tog initiativ och engagerade sig i sin vård. Exempelvis ingrep 
deltagarna tidigt vid symtomförsämring antingen med åtgärd eller med att ringa 
vårdpersonal för att fråga om råd. Patienter kunde ringa vårdpersonal när som helst 
samt kunde påverka beslut kring egenvård. Patienter ville vara inblandade i 
diskussioner kring sin egenvård för att kunna fatta egna beslut samt ha kontroll över 
hälsotillståndet (Meyerson & Kline, 2009; Näsström et al., 2015). 
 

Det flera patienter som uttryckte att de utövade egenvård för att inte blir beroende av 
personer i sin närhet (Jowsey et al., 2014). En del patienter hade existentiella 
reflektioner över sitt tillstånd. Reflektionerna var över döden och dess inverkan på 
deras familjer. Det ledde till ökad motivation bland patienter i egenvårdsdeltagandet 
(Buck et al., 2015; Jowsey et al., 2014; Albert et al., 2015). Patienter som hade stark 
tilltro till sin egen förmåga att utföra egenvård var mer motiverade. Deltagarna var 
benägna att utföra egenvårdsåtgärder samt övervinna olika hinder i syfte att uppnå 
önskade resultat (Meyerson & Kline, 2009; Näsström et al., 2015). Även patienter som 
hade en positiv inställning till egenvård upplevde att det var lättare att utföra egenvård 
(Albert et al., 2015). Deltagarna upplevde att vara välinformerad och ha kunskap om 
tillståndet ökade deras motivation till att utföra egenvård (Näsström et al., 2015, 
Jowsey et al., 2014). 
 
En positiv och engagerad attityd mot hjärtsvikten och egenvård upplevdes ge flera 
positiva effekter. Patienter upplevde att motivationen för egenvård ökade och 
deltagarna upplevde bättre välbefinnande (Näsström et al., 2015; Albert et al., 2015; 
Meyerson & Kline, 2009; Dickson et al., 2008). Den positiva attityden mot hjärtsvikt 
och egenvård hade grund i hopp om att komma tillbaka till det liv de hade innan 
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hjärtsvikten, känslor som deltagarna upplevde vid egenvårdsutförande, 
symtomförbättring och förbättrat välbefinnande (Albert et al., 2015; Dickson et al., 
2008; Meyerson & Kline, 2009). När det gäller fysisk aktivitet var det positiva attityder 
kopplat till känslor som deltagarna upplevde vid motion. Deltagarna upplevde 
symtomlättnad som gjorde att de mådde allmänt bättre, till exempel att det blev lättare 
att andas (Albert et al., 2015). 
 

Begränsningar och hinder 

Fysiska symtom som uppkom av hjärtsvikten begränsade och hindrade patienter med 
hjärtsvikt att utföra egenvård. Symtom som patienter med hjärtsvikt upplevde vara 
begränsande var trötthet, andfåddhet, sömnsvårigheter, illamående och aptitlöshet 
(Granger, Sandelowski, Tahshjain, Swedberg & Ekman, 2009; Riegel, Dickson & 
Topaz, 2013; Tierney et al., 2011). Föregående symtomen ledde ofta till fysiska 
begränsningar i form av muskelsvaghet och uthållighet, minnesproblem samt 
svårighet att koncentrera sig och förstå information. Detta utgjorde hinder för 
patienterna vid egenvårdsdeltagande (Granger et al., 2009; Holden et al., 2015). 
Patienter berättade till exempel om att de glömmer bort sina tabletter när de går ut 
(Holden et al., 2015). Att vara ensam med läkemedelshantering var ett hinder för flera 
patienter vid egenvårdsdeltagande. De hade för många olika mediciner som skulle tas 
vid flera tillfällen vilket hindrade dem från att delta i egenvård (Holden et al., 2015). 
Flera patienter var negativa mot diuretiska läkemedel då deltagarna besvärades av att 
behöva kissa ofta, vilket påverkade det dagliga livet (Dickson et al., 2008).  
 

patienter med hjärtsvikt uttryckte att det fanns psykiska och känslomässiga hinder för 
dem som gjorde att egenvården påverkades negativt. Patienter upplevde depression, 
rädsla, oro, ångest och stress som fenomen som begränsade egenvården (Holden et al., 
2015; Albert et al., 2015, Riegel, Dickson & Topaz, 2013; Jowsey et al., 2014). 
Depression var ett av de mest förekommande psykiska symtom som framhölls. 
Egenvårdsåtgärder som påverkades av depressionsproblem var symtomigenkänning, 
beslutstagande vid egenvårdsproblem och utebliven fysisk aktivitet (Riegel et al., 2013; 
Jowsey et al., 2014; Holden et al., 2015).  
 

Deltagarna med depression sa att de ville utföra egenvård men det gick bara inte att 
utföra (Albert et al., 2015). Att framtiden var oviss med hjärtsvikten och att deltagarna 
inte visste vad som skulle hända var en bidragande orsak till att patienterna inte 
utövade egenvård (Meyerson & Kline, 2009; Holden et al., 2015). Ett exempel på detta 
var en patient som fick en prognos på att han endast hade två år kvar att leva, vilket 
ledde till att patienten i samband med tillståndets försämring inte prioriterade 
egenvård (Meyerson & Kline, 2009). I en studie beskrev en person att alla barn hade 
flyttat hemifrån och det fanns inte riktigt något som motiverade dem att utöva 
egenvård som ett livsuppehållande medel (Jowsey et al. 2014). En del patienter med 
hjärtsvikt ville njuta av livet den korta tid som var kvar istället för att leva länge utan 
att njuta av livet, därför valde de att inte följa upp egenvård (Albert et al., 2015; Dickson 
et al., 2008).  
 
Patienter uttryckte att det fanns en rad konkurrerande prioriteringar som ofta gick före 
egenvården (Albert et al., 2015; Riegel et al., 2013; Tierney et al., 2011, Meyerson & 
Kline, 2009; Dickson, Deatrick & Riegel, 2008). Dessa prioriteringar kunde handla om 
att patienter med hjärtsvikt hade arbete eller andra aktiviteter som tog upp stora delar 
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av dagen. Deltagarna upplevde att det inte fanns någon tid kvar att utföra egenvård 
(Albert et al., 2015; Riegel et al., 2013; Tierney et al., 2011; Dickson et al., 2008). Det 
kunde även bero på att andra hälsotillstånd prioriterades före hjärtsvikt, till exempel 
smärta och diabetes. En patient hade urinvägsinfektion och var tvungen att dricka mer 
vätska vilket störde egenvårdsåtgärder relaterad till hjärtsvikt (Tierney et al., 2011; 
Meyerson & Kline, 2009; Dickson et al., 2008). Det fanns även negativa attityder i form 
av att ha en negativ inställning till att utöva egenvård. Patienter undvek även att utföra 
egenvård och förklarade detta med diverse ursäkter (Albert et al., 2015; Dickson et al., 
2008). En annan prioritering som kunde hindra egenvård var familjen som prioriteras 
före en själv. Det kunde vara till exempel att deltagarna var oroade över 
familjemedlemmars välbefinnande. En patient berättade om att han inte kunde sätta 
mål relaterad till egenvård på grund av att hans fru skulle genomgå 
bröstcanceroperation som framkallade oro (Riegel et al., 2013; Meyerson & Kline, 
2009; Dickson et al., 2008). Det var flera patienter som trodde att de inte kunde 
påverka sin hälsa och det var upp till en högre makt att påverka det och till följd av det 
inte utövade egenvård (Meyerson & Kline, 2009; Holden et al., 2015).  
Patientens förtroende till vårdpersonal hade brustit i vissa fall, till exempel genom att 
vårdpersonal inte lyssnade på patienterna och inte heller inblandat patienterna i 
egenvårdsbeslut (Näsström et al., 2015). 
 

Kunskap  

Genom information 

En kontinuerlig information, råd och dialog med vårdpersonal ökade patientens 
deltagande i egenvård i samband med hjärtsvikt. Det ökade patientens engagemang 
och motivation vilket ledde till framsteg i tillämpning av egenvård (Jowsey et al., 2014; 
Barello et al., 2015; Näsström et al., 2015). Det ökade också patientens tillit till sin egen 
förmåga i samband med egenvård (Meyerson & Kline, 2009). Deltagarna upplevde 
informationen från vårdpersonal angående egenvård och hjärtsvikt vara mest 
tillförlitlig (Näsström et al., 2015; Barello et al., 2015; Clark et al., 2009). Patienter 
betraktade vårdpersonal som experter på hjärtsvikt och egenvård och därför litade 
deltagarna på information och råd som de fick (Näsström et al., 2015; Barello et al., 
2015). Informationen deltagarna fick från vårdpersonal var genom kommunikation, 
praktiska råd och genom frågor som vårdpersonalen besvarade (Näsström et al., 2015; 
Barello et al., 2015). Patienter fick information och råd om egenvård i form av 
medicinering, kostrestriktioner, vätskerestriktion, viktkontroll och rapportering av 
symtom (Granger et al., 2009). Informationen som deltagarna fick av vårdpersonal var 
inte alltid lätt att förstå (Barello et al., 2015; Clark et al., 2009). Hur lätt patienter med 
hjärtsvikt hade att lära sig informationen kunde bero på hur länge personen har haft 
hjärtsvikt (Barello et al., 2015) samt personens ålder (Clark et al., 2009). 
 
Det var även patienter som fick information om hjärtsvikt och egenvård från andra 
källor än vården som till exempel internet, böcker och vänner (Näsström et al., 2015; 
Barello et al., 2015; Jowsey et al., 2014). Den information patienter fick från andra 
källor än vården kontrollerades av deltagarna genom att fråga vårdpersonal (Näsström 
et al., 2015; Barello et al., 2015). Patienter skaffade sig kunskap kring egenvård genom 
att läsa om behandlingar och biverkningar. Deltagarna ville vara aktiva i sin vård för 
att uppleva välbefinnande samt ville förstå logiken bakom hjärtsviktsbehandling 
(Näsström et al., 2011). Patienterna brukade göra egna justeringar av läkemedel, nya 
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uppsatta mål samt förslag på egenvård (Meyerson & Kline, 2009). Patienter uttryckte 
sin vilja att lära sig mer om hjärtsvikt och egenvård för att hålla sig borta från sjukhuset 
och/eller stanna kvar i sitt eget hem (Näsström et al., 2015; Meyerson & Kline, 2009). 

Genom erfarenheter 

En del patienter hade kunskap om egenvårdsaktiviteter och kunde omsätta det i 
dagliga livet. Patienterna som lärde sig från sina tidiga erfarenheter var de som tog 
initiativ, kunde snabbt formulera en plan och fatta beslut om egenvårdsåtgärder 
(Riegel et al., 2013; Näsström et al., 2015). Tidigare erfarenhet av liknande 
egenvårdssituationer gjorde att deltagarna var förberedda och det ledde till att de 
agerade snabbt och vidtog åtgärder. Patienter uttryckte förmåga att lyssna på kroppen 
på ett individuellt sätt i samband med hjärtsvikt, samt kunde utvärdera symtom och 
vidta effektiva egenvårdsåtgärder vilket berodde på patientens tidigare erfarenheter av 
liknande situationer (Riegel et al., 2013).  
 
Patienter under 75 år hade förmåga att upptäcka tidiga symtom på hjärtsvikt och tolka 
innebörden av det. Deltagarna kunde rapportera trötthet som tidiga symtom för 
hjärtsvikt samt kunde urskilja orsakerna till trötthet. Patienterna kunde koppla 
symtom som viktökning till hjärtsvikt utan behov till kontakt med vårdpersonal (Riegel 
et al., 2010). I andra studier beskrev patienter sig som oerfarna och att de saknade den 
kunskap och de copingstrategier som behövs för att hantera det nya hälsotillståndet 
(Barello et al., 2015; Riegel et al., 2013). Det berodde på att de nyligen hade fått en 
hjärtsviktsdiagnos (Riegel et al., 2013). 

Insiktsbrist  

Flera patienter hade dålig kunskap om hjärtsvikt samt upplevde en brist på tillräcklig 
kunskap för att kunna hantera olika aspekter av hjärtsvikt (Clark et al., 2009; Riegel et 
al., 2013; Riegel et al., 2010; Meyerson & Kline, 2009; Holden et al., 2015). 
Symtomigenkänning var den mest förekommande kunskapsluckan då deltagarna hade 
svårigheter att koppla symtom till hjärtsvikten (Clark et al., 2009; Riegel et al., 2013; 
Riegel et al., 2010; Holden et al., 2015). Patienterna var benägna att relatera 
hjärtsviktssymtom till samsjuklighet såsom diabetes eller KOL. Patienter trodde även 
att det kunde bero på andra tillstånd såsom förkylning, influensavirus, rökning eller 
ålderdom (Holden et al., 2015; Riegel et al., 2010; Clark et al., 2009).  
 
Att patienter inte kände igen symtom på hjärtsvikt ledde till dålig hantering av 
tillståndet. Patienterna gick lång tid med symtomen och det tog lång tid innan de sökte 
vård (Clark et al., 2009; Riegel et al., 2013). Äldre patienter (> 73 år) med hjärtsvikt 
hade svårare att känna igen hjärtsviktssymtom än yngre patienter (Riegel et al., 2010). 
Deltagarna hade även svårt att kunna identifiera vad de gjorde som var egenvård och 
vad som deltagarna gjorde som de trodde var egenvård (Buck et al., 2015; Clark et al., 
2009). I en studie hade deltagarna förstått den information de fått, men problemet var 
att kunskapen var svår att applicera på egenvården som de utförde på egenhand 
(Granger et al., 2009).  
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Stöd  

Via vårdpersonal 

Patienter beskrev samarbete med vårdpersonal som en ömsesidig aktivitet. Patienter 
med hjärtsvikt tyckte att förtroende till vårdpersonal var motivation till 
egenvårdsutövning. Det hjälpte patienter att förbättra sin hälsa och att vara delaktiga 
i beslutsfattning och målsättning gällande egenvård (Jowsey et al., 2014; Näsström et 
al., 2015). Patienters oro och rädsla i samband med symtomförsämring hanterades bra 
av vårdpersonal vilket var uppskattat av patienter (Barello et al., 2015). 
 
Patienter uttryckte att de hade stark tilltro till vårdpersonal. Därför överlämnades 
ansvaret till vårdpersonal för att fatta beslut om egenvård, vilket gjorde att patienter 
kände sig trygga och inte var ensamma med egenvårdshantering (Barello et al., 2015; 
Näsström et al., 2015; Clark et al., 2009). patienter med hjärtsvikt ville att 
vårdpersonal visar äkta intresse och engagemang. Att lyssna på patientens 
uppfattningar om situationen och förslag på egna mål gällande egenvård var viktigt för 
deltagarna (Barello et al., 2015; Näsström et al., 2015). Men det uppstod skillnader i 
hur patienter med hjärtsvikt och vårdpersonal beskrev egenvårdsaktiviteter och hur 
egenvård tillämpas i dagliga livet (Granger et al., 2009).  

Via omgivning 

Patienter upplevde att stöd från utomstående var viktigt vid egenvårdsutövning. 
Patienter upplevde att det var uppskattat med stöd från närmaste familjen men även 
från nära vänner (Barello et al., 2015; Albert, Forney, Slifcak & Sorrell, 2015; Granger, 
Sandelowski, Tahshjain, Swedberg & Ekman, 2009; Meyerson & Kline, 2009; Jowsey, 
Pearce-Brown, Douglas & Yen, 2014; Holden et al., 2015).  
Vid symtomförsämring och svårighet att tillämpa egenvård i dagliga livet, valde 
patienter att ta emot stöd från omgivningen (Granger et al., 2009). Stödet behövdes 
även vid bland annat medicinering, matinköp, transport och kontakt med vården 
(Holden et al., 2015).  
 
Det sociala stöd som deltagarna fick från omgivning var avgörande för att uppfylla mål 
kring egenvård samt bidra till att stärka patientens självtillit till sin egenvårdsförmåga 
(Meyerson & Kline, 2009). Vid fysisk aktivitet upplevde patienter med hjärtsvikt att 
stöd genom uppmuntran och deltagande från närstående var det som fungerade bäst 
(Albert et al., 2015). Deltagarna uppskattade stöd när de var i grupper. När patienter 
träffade personer i liknande situation upplevde de stöd från andra, vilket bidrog till 
fortsatt egenvård (Albert et al., 2015; Tierney et al., 2011; Jowsey et al., 2014).   
 

Stödet från andra upplevdes däremot inte alltid som något positivt. Vissa tyckte till och 
med att detta stöd hindrade dem från att utöva egenvård (Albert et al., 2015; Tierney 
et al., 2011; Holden et al., 2015). Vad gäller fysisk aktivitet upplevde patienter med 
hjärtsvikt att motivationen begränsades på grund av negativt stöd. Det negativa stödet 
bestod exempelvis av skämt om aktiviteter som deltagarna utförde och att närstående 
helt och hållet undvek att prata om fysisk aktivitet med dem (Albert et al., 2015). 
Deltagarna upplevde även att de närstående var alldeles för överbeskyddande och det 
begränsade dem att utöva fysisk aktivitet. Anledningen till att de var överbeskyddade 
var att närstående var rädda att tillståndet skulle försämras (Tierney et al., 2011). Det 
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var även patienter som uttryckte att stödet de fick kändes mer som att de belastade 
deras närstående med sitt tillstånd och kände sig som en börda (Jowsey et al., 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Författarna har i litteraturöversikten valt att skriva om patienters upplevelse av 
egenvård i samband med hjärtsvikt. Syftet med litteraturöversikten var att få kunskap 
om hur patienter med hjärtsvikt upplever egenvård. Det innebär att författarna hade 
fokus riktat mot människans egen upplevelse, tolkningar och förståelser av ett specifikt 
fenomen, därför valdes kvalitativa metoden (Kjellström, 2012). En induktiv ansats 
valdes för att utgå från individens levda erfarenheter och upplevelser av ett fenomen 
för att sedan generera en teori men även för att inte bli begränsade av teoriramen när 
resultatet skrevs (Henricsson & Billhult, 2012). Inkluderade vetenskapliga artiklarna 
var av kvalitativ karaktär. Artiklarna var kvalitativa för att författarna syftar till att lyfta 
fram patienters upplevelse av ett specifikt fenomen vilket var upplevelse av egenvård i 
samband med hjärtsvikt (Polit & Beck, 2010). För att förförståelse kring ämnet skulle 
påverka resultatet så lite som möjligt diskuterade författarna ämnet tillsammans. 
Författarna hade kunskap från utbildningen samt erfarenhet i möte med patienter med 
hjärtsvikt under praktikperioderna. Till följd av att författarna är medvetna om att det 
fanns en förförståelse, minskar risken att resultatet påverkas men det går aldrig att 
vara säker på att det inte påverkas (Henricsson, 2012). 
 

Författarna använde sig av en tvåstegssökning (Östlund, 2012) vilket innebar att 
författarna först undersökte hur kunskapsläget var om ämnet och använde sig av en 
bredare sökning. Sedan började författarna arbeta systematiskt genom att använda 
kända vetenskapliga databaser som inriktar sig på omvårdnad och närliggande ämnen.  
Databaser som användes CINHAL, MEDLINE och PSYCHinfo för att hitta kvalitativa 
artiklar som tar upp personens upplevelse av egenvård i samband med hjärtsvikt. Att 
använda sig av mer än en databas stärker resultatets trovärdighet (Henricson 2012).  
 
De medräknade artiklarna var endast artiklar från CINHAL och MEDLINE eftersom 
artiklar som hittades i PSYCHinfo antingen fanns i andra databaserna eller inte gick 
igenom kvalitetsgranskningen. Författarna gjorde totalt tre inkluderade sökningar och 
använde sig av samma sökning i tre olika databaser. Det innebär att trots att 
sökningarna som gjordes var relativt breda kan artiklar ha missats som kunde svara 
mot syftet. Förklaring till att endast tre sökningar gjordes var att tiden var begränsad 
inom ramen för kursen (Henricson, 2012). Inkluderade kvalitativa artiklar hade 
huvudfokus på patienters upplevelse av egenvård vilket ger en djupare uppfattning och 
svarar på syftet. För att avgränsa sökningen för att hitta relevanta artiklar till 
litteraturöversikten användes booleska termer, trunkering och flera ord med liknande 
betydelse. 
 
Inkluderade artiklarna i litteraturöversikten var alla peer reviewed och det 
kontrollerades genom att använda peer reviewed inställningen i CINHAL.  Artiklarna 
i MEDLINE kontrollerades genom att granska tidskriftens riktlinjer som artikeln var 
publicerad i. Artiklarna var även etiskt godkända och det kontrollerade vad artikeln 
nämnde kring etik. Om det inte stod i artikeln att den var etiskt godkänd då granskades 
tidskriftens riktlinjer angående etik.  I litteraturöversikten var det totalt 346 patienter 
inräknade och av dem var 64% män och 36 % kvinnor. Det innebär att män var 
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överrepresenterade och det kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat. Den enda 
begränsningen gällande ålder i litteraturöversikten var att ingen patient skulle vara 
under 18.  Åldersintervallet för artikeln var mellan 36–98 år, att åldersintervallet är 
stort kan innebära att upplevelser kan påverkas utifrån vilken ålder som deltagarna 
har. Det kan finnas skillnader i patienternas omständigheter gällande hjärtsvikt och 
egenvård beroende på vilket ursprung deltagarna har.  
 
I detta arbete var det studier från USA, Sverige, Storbritannien, Italien, Kanada och i 
litteraturöversikten är USA överrepresenterade. Att majoriteten av artiklarna inte är 
från Sverige kan innebära att resultatet blir svår att appliceras till svensk hälso- och 
sjukvård. Trots det anser författarna att länderna som är inkluderade har en liknade 
vård och därför gör det lättare att applicera resultatet. Resultatartiklar har alla klarat 
en kvalitetsgranskning och då användes ett bedömningsprotokoll från 
omvårdnadsavdelningen på hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 3). Artiklarna delades 
upp mellan författarna och författarna granskade hälften var. Sedan kontrollerade 
författarna varandras granskning det gjordes för att öka trovärdigheten. Att både 
författare kommer fram till samma slutsatser stärker trovärdighet och tillförlitlighet 
(Henricson, 2012). Artiklarna var godkända på alla punkter i del I av protokoll och 
godkända på del II vilket ökar trovärdigheten av litteraturöversikten. 
 
Tre av artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var mixed metod vilket 
innebar att det innehåller kvalitativ- och kvantitativa data i resultatet (Borglin, 2012). 
I litteraturöversikten användes endast den delen av artikeln som var kvalitativ. I en av 
artiklarna som var mixed metod var det svårt att avskilja vad som var kvalitativa och 
vad som var kvantitativt resultat. De delar som användes i artikeln granskades och 
diskuterades mellan författarna för att vara säkra på att det var kvalitativt resultat som 
användes. Det var även en av artiklarna som handlade om mer än bara hjärtsvikt som 
också inkluderade KOL och diabetes. I den artikeln granskade författarna den data som 
används och säkerställde att den handlade om hjärtsvikt. Språket var en källa till att 
kvalitén på litteraturöversikten kan ha påverkats. Eftersom alla artiklar som användes 
var på engelska och för samtliga författare är engelska ett sekundärt språk fanns det en 
risk för att resultatet i artiklarna kan ha misstolkats. På grund av att engelska var 
sekundärt språk för författarna användes ordböcker och andra källor för att kunna 
översätta språket. Ord som hade annan mening på engelska än svenska diskuterades 
mellan författarna om hur ordet skulle tolkas och användas.  
 
Litteraturöversikt kan ha påverkats på grund av att författarna hade begränsade 
metodologiska kunskaper i datainsamling, granskning och analys gjordes för första 
gången. Till följd av det här och för att stärka trovärdighet och tillförlitlighet valdes 
metodiska modeller från litteratur (Wallengren & Henricsson, 2012). 
Litteraturöversikten har granskats av handledaren och kurskamrater vid olika 
tillfällen. Synpunkter och förslag på förändringar diskuteras i handledning det stärker 
litteraturöversiktens trovärdighet enligt Henricsson (2012). 
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras samt diskuteras tre underkategorier från 
resultatdelen. De tre underkategorier är: begränsningar och hinder, bristande insikt 
samt stöd får vårdpersonal. Kommer jämföras med teoriramen Orems egenvårds teori 
i Orem generella egenvårdsbrist teori och i den teorin finns det tre centrala begrepp 
som är egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvårdsbehov inkludera tre 
olika kategorier som är universella egenvårdsbehov, utvecklingsmässiga 
egenvårdbehov och hälsorelaterade egenvårdsbehov.  Egenvårdskrav innebär de 
egenvårdsåtgärder som personen måste utöva föra bemöta egenvårdsbehoven (Orem, 
2001). 

Begränsningar och hinder 

Resultatet visade att det fanns patienter med hjärtsvikt som hade fysiska 
begränsningar och hinder som påverkar utövandet av egenvård. Fysiska begränsningar 
berodde till stor del på hjärtsviktssymtom (Granger, Sandelowski, Tahshjain, 
Swedberg & Ekman, 2009; Riegel, Dickson & Topaz, 2013; Tierney et al., 2011).  Enligt 
Orem (2001) kan tillståndet, i det här fallet hjärtsvikt, begränsa vad patienten kan 
utföra och hur mycket egenvård patienten kan utföra. Ett ohälsotillstånd kan begränsa 
personen att ta beslut, att utföra egenvårdsaktiviteter och att sätta och slutföra 
egenvårdsmål (Orem 2001). Det är något som också litteraturöversiktens resultat visar 
på då deltagarna upplevde sig ha problem med uthållighet, minnesproblem, svårighet 
att koncentrera sig och förstå information vilket påverkade deras förmåga att utföra 
egenvård (Granger et al., 2009; Holden et al., 2015).   
 
Falk, Patel, Swedberg, & Ekman (2009) visar i sin studie att egenvården kan påverkas 
av att utmattning kan leda till att egenvården uteblir och att patienten inte följer 
rekommendationer från hälso- och sjukvården. Litteratursöversiktens resultat visade 
att utmattning är en begränsning för att utöva egenvård vid hjärtsvikt (Granger, 
Sandelowski, Tahshjain, Swedberg & Ekman, 2009; Riegel, Dickson & Topaz, 2013; 
Tierney et al., 2011). Sjuksköterskan i sin ledande roll i omvårdnaden bör stärka 
patienten med hjärtsvikts copingsresurser genom undervisning om 
egenvårdsstrategier (Björvell & Insulander, 2013). 
 
Resultat visar även på att deltagarna hade psykiska hinder och begränsningar för att 
utföra egenvård i form av depression, rädsla, oro, ångest och stress (Holden et al., 2015; 
Albert et al., 2015, Riegel, Dickson & Topaz, 2013; Jowsey et al., 2014). Vid hjärtsvikt 
är depression vanligt förekommande (Wingham, Harding, Britten & Dalal, 2014). 
Depression var vanlig orsak till bristande egenvård och att patienten inte kunde 
hantera sin hjärtsvikt (Lindberg, 2002; Strömberg, 2005). En annan studie visade på 
att depression i samband med hjärtsvikt innebär en ökad risk för att få besöka sjukhus 
i koppling till egenvårdsbrist (Graven, Grant, Vance, Pryor, Grubbs & Karioth, 2015).  
 
Braunstein et al. (2003) visar på att många patienter med hjärtsvikt har andra 
sjukdomar eller andra ohälsotillstånd samtidigt som hjärtsvikt. En studie visade på att 
samsjuklighet kunde leda till att patienter med hjärtsvikt hade bristande egenvård. En 
del i studien visade på att den bristande egenvården berodde på prioritering av andra 
sjukdomstillstånd som deltagarna ansåg vara viktigare (Dickson, Buck & Riegel 2011). 
Resultatet i litteraturöversikten visar på att deltagarna har andra sjukdomstillstånd 
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som prioriterades före egenvård relaterad till hjärtsvikt (Tierney et al., 2011, Meyerson 
& Kline, 2009; Dickson et al., 2008).  
 
Litteraturöversiktens resultat visar att flera olika begränsningar och hinder kan 
påverka egenvården hos patienter med hjärtsvikt. Att patienter har hinder och 
begränsningar i egenvården innebär att de har mindre resurser för att kunna utöva 
egenvård. När patienter har bristande resurser för att utöva egenvård finns det en risk 
att personen känner sig maktlös (Pulvirenti, McMillan, Lawn 2014). Det är då viktigt 
som sjuksköterska att identifiera vad som begränsar personen från att utföra egenvård 
och vilka resurser som personen har. Utifrån det som sjuksköterskan identifierar, 
anpassas omvårdnaden tillsammans med patienten på ett sådant sätt som stärker 
personen känsla av makt (Gibson, 1991). 
 

Insiktsbrist 

Från litteraturöversiktens resultat framkom att patienter med hjä)rtsvikt hade 
insiktsbrist kring hjärtsvikt och hantering av olika aspekter av hjärtsvikt (Clark et al., 
2009; Riegel et al., 2013; Riegel et al., 2010; Meyerson & Kline, 2009). Från olika 
artiklar i resultatet förekom att patienter hade svårt att känna igen symtom och koppla 
dem till hjärtsvikt (Clark et al., 2009; Riegel et al., 2013; Riegel et al., 2010). I en studie 
av Macabasco-O'Connell, Crawford, Stotts, Stewart & Froelicher (2008) framkom att 
patienter hindrades från att utföra egenvård på grund av insiktsbrist kring hjärtsvikt 
vilket medförde sämre välbefinnande. En sjuksköterska ska, genom kommunikation i 
möte med patienten, ta reda på patienters kunskaper om tillståndet och om egenvård. 
Sjuksköterskan bidrar med sina kunskaper och erfarenheter genom undervisning och 
praktiska råd gällande hjärtsvikt och egenvård för att öka patientens makt över 
situationen (Gibson, 1991). 
 
I en annan studie av Riegel & Carlson (2002) framkom att patienter hade insiktsbrist 
kring egenvård i form av svårigheter känna igen hjärtsviktssymtom. Ett annat problem 
var missuppfattning gällande hjärtsviktssymtom då patienterna inte trodde att 
symtomen berodde på hjärtsvikt. I en studie av Seto et al. (2011) uppgav flera patienter 
insiktsbrist kring egenvård och hur de skötte sin hjärtsvikt. Patienter fick inte 
information om salt- och vätskebegränsning, vikt- och blodtryckskontroller. Patienter 
rapporterade förvirring kring motion vid hjärtsvikt och de var allmänt osäkra på om 
de skulle ta det lugnt eller träna mer (Seto et al., 2011). 
 
I Litteraturöversikten framkom det att patienter med bristfälliga resurser i form av 
insiktsbrsit är i stort behov av stöd, uppmärksamhet och tät kontakt med vårdpersonal 
för att hjälpa patienten att vara aktivt deltagande i sin vård samt öka patientens 
självbestämmande (Björvell & Insulander, 2013) 

Stöd via vårdpersonal 

I flera artiklar i litteraturöversiktens resultat uppskattade patienter med hjärtsvikt 
stödet som de fick av familjemedlemmar, vänner och vårdpersonal. Stöd från 
närstående och vårdpersonal ledde till en ökad följsamhet gällande egenvård (Barello 
et al., 2015; Albert, Forney, Slifcak & Sorrell, 2015; Granger, Sandelowski, Tahshjain, 
Swedberg & Ekman, 2009; Meyerson & Kline, 2009; Jowsey, Pearce-Brown, Douglas 
& Yen, 2014; Holden, Schubert & Mickelson, 2015). I litteraturöversiktens resultat 
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rapporterade patienter med hjärtsvikt att det sociala stödet de fick av vänner och 
vårdpersonal var väldigt uppskattat. Det styrktes av en studie av Dickson, McCarthy, 
Howe, Schipper & Katz (2013) då beskrev deltagarna att sociala stödet var avgörande i 
samband med egenvårdstillämpning. Patienter fick socialt, emotionellt och materiellt 
stöd vilket ökade patienters följsamhet vid egenvård. 
Det kan styrkas av en studie av Riegel & Carlson (2002) där många patienter 
rapporterade att de fick värdefull information av sin läkare och att vårdpersonal var 
hjälpsamma, vilket ökade patienters följsamhet till egenvård. En av de faktorerna som 
påverkar patientens egenvårdsförmåga är vårdfilosofi då spelar vårdpersonal en viktig 
roll genom att ta sitt ansvar och bemöta av patienter på ett adekvat sätt (Björvell & 
Insulander, 2013). Stödet från vårdpersonal till patienter med hjärtsvikt, i form av 
information om tillståndet och egenvårdshantering minskat osäkerhet och gav 
patienter en ökad känsla av trygghet samt en kontinuerlig kontakt med patienter 
upplevdes stödjande (Nordengren, Asp & Fagerberg, 2008). 
 
Vårdpersonal bidrar med sina kunskaper och erfarenheter tillsammans med patienters 
upplevelser i syfte att öka patienters deltagande och självbestämmande i sin egenvård 
(Gibson, 1991). Patienter uppskattade det emotionella stödet de fick av familj, vänner, 
vårdpersonal och grannar vilket ökade patientens känsla av trygghet  (Riegel & 
Carlson, 2002). 

Slutsats  

Litteraturöversiktens resultat visade att patienter med hjärtsvikt upplevde egenvård, 
det framkom att inre och yttre drivkraft var en nyckel till egenvård. Motiverade 
patienter upplevde sig mer engagerade i egenvård vilket bidrog till självständighet och 
ökat välbefinnande. Det framkom också att patienter med hjärtsvikt hade hinder och 
begränsningar i samband med egenvårdsutövande. Det berodde dels på nedsatt fysisk 
hälsa i form av utmattning, dels på depression, minnesproblem och insiktsbrsit.  
 
Därutöver visade resultatet att patienter med hjärtsvikt hade bristande egenvård på 
grund av samsjuklighet och prioritering av andra hälsotillstånd som ansågs vara 
viktigare än egenvårdsutövande. Ett annat problem hos patienter var insiktsbrsit kring 
hjärtsvikt och egenvård vilket medförde nedsatt välbefinnande. Patienter med 
hjärtsvikt hade svårt att känna igen hjärtsviktssymtom samt kunde inte åtgärda 
symtom på egen hand. Patienter med hjärtsvikt som hade bristande egenvård är i stort 
behov av stöd, vägledning och kunskap i syftet att öka patientens makt och 
självbestämmande över situationen.  
 
Det är betydelsefullt att inom ramen av sjuksköterskans profession samt övrig 
vårdpersonal, att det finns kunskap och förståelse om patientens upplevelse av hälsa 
och ohälsa. Sjuksköterskan bör förstå patientens upplevelse av egenvård i samband 
med hjärtsvikt för att kunna anpassa vården tillsammans patienter och utefter 
individens behov. I mötet med patienter med hjärtsvikt bör sjuksköterskor ge stöd i 
form av undervisning, moraliskt stöd och praktiska råd för att öka patientens 
följsamhet till egenvård. 
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Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat kan leda till att sjuksköterskor får en djupare subjektiv 
bild av hur patienter med hjärtsvikt upplever egenvård. Det kan leda till att patienter 
får mer stöd och hjälp med egenvård av sjuksköterskor i form av anpassad utbildning, 
information och kommunikation. Mer stöd och hjälp leder till att egenvården 
förbättras för patienter med hjärtsvikt. En effektiv och framgångsrik tillämpning av 
egenvård förbättrar hälsotillståndet hos patienter med hjärtsvikt, vilket ökar 
välbefinnande hos patienterna samt ökar patientens självbestämmande och 
delaktighet i sin egenvård. Att sjuksköterska och övrig vårdpersonal strävar efter att 
identifiera och åtgärda egenvårdsbrist hos patienter med hjärtsvikt kan minska trycket 
på vården och innebära minskade kostnader. Författarna av litteraturöversikten 
föreslår ökade insatser inom öppenvård och hemsjukvård genom täta kontakter med 
patienter, fler träffar med patienter som har liknande tillstånd och hembesök i syfte att 
förbättra kunskapsläget hos patienter med hjärtsvikt. Det kan bidra till att patienter 
har mer makt över sin situation, ökat förtroende till sin egen förmåga och ökat 
välbefinnande. 
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Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 
frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  
 Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 
trovärdighet) i diskussionen?   Ja  
 Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
      
  Ja   Nej  



 
 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?     Ja 
  Nej 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….    
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 


