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Sammanfattning 
 

 
 
 
Bakgrund: I Sverige är det cirka 250 000 som lever med hjärtsvikt och sjukdomen 
fortsätter att öka i hela världen. Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd som idag 
inte går att bota och är förenad med morbiditet samt en för tidig död. Men genom god 
följsamhet till egenvård kan sjukdomen bli mer hanterbar.  
 
 
Syfte: Beskriva hjärtsviktspatienters upplevelser av sin egenvård.   
 
 
Metod: Kvalitativ metod med deduktiv ansats har använts till litteratur-översikten. 
Totalt 10 stycken vetenskapliga artiklar granskats och analyserats enligt Fribergs 
femstegsmodell. Alla artiklar har kvalitetsgranskats.  
 
 
Resultat: Två huvudteman tillsammans med tre subteman utformades. Huvudteman 
var resurser och stöd samt förstå information. Subteman blev socialt stöd och 
professionellt stöd samt patientutbildning. I resultatet beskrivs vikten av att patienter 
får individanpassad information som kan ges både muntligt och skriftligt om sin 
hjärtsvikt samt hur patienter upplever sin egenvård. 
 
 
Slutsats:  Information är en viktig källa till motivation och delaktighet i patienters 
egenvård. Patientutbildning från sjuksköterska samt stöd från familj och närstående 
ökar motivation till följsamhet till egenvård hos hjärtsviktspatienter. Kunskap och 
förståelse om patientens inre känslor för sin sjukdom är betydelsefull att ha när denna 
patientgrupp möts i samhället. Informationen bör ges individanpassat och gärna med 
stöd från närstående. 
 
  
 
 
 
 
Nyckelord: Empowerment, följsamhet, hjärtsvikt, kunskap, omvårdnad. 
 
 
 



 

Summary 
 
The experience of self-care in patients who have a heart that fails. 
 

 
Background: In Sweden, there are approximately 250,000 living with heart failure 
and the disease continues to increase worldwide. Heart failure is a chronic disease con-
dition that today cannot be cured and is associated with morbidity and premature 
death. But through good adherence to self-care, the disease can become more manage-
able. 
 
 
Aim: The purpose was to describe the experiences of heart failure patient’s self-care. 
 
 
Method: A qualitative method with a deductive approach has been used for the liter-
ature review. A total of 10 scientific articles were reviewed according to Friberg's five-
step model. All articles have been quality checked.   
 
 
Results: Two main themes together with three subthemes were designed. Main 
themes were resources and support as well as understanding information. Sub-themes 
became social support and professional support as well as patient education. The result 
describes the importance of patients receiving personalized information that can be 
given both orally and in writing about their heart failure as well as how patients expe-
rience their self-care. 
 
Conclusion: Information is an important source of motivation and participation in 
patients' self-care. Patient education from the nurse as well as support from family and 
close relatives increases motivation for adherence to self-care in heart failure patients. 
Knowledge and understanding of the patient's inner feelings for their illness are im-
portant to have when this patient group meets in the community. The information 
should be provided individually and preferably with the support of close relatives. 
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Inledning 

Hjärtsvikt klassas idag som en folksjukdom. I Sverige är det cirka 250 000 som har 
diagnostiserats med hjärtsvikt och sjukdomen ökar i hela världen. Hjärtsvikt går idag 
inte att bota men hjärtsviktsvården har utvecklats de senaste 15 åren genom 
läkemedelsbehandling och uppföljningar på vårdcentraler (Socialstyrelsen, 2018; 
vården i siffror, u.å; Zarrinkoub, Wettermark, Wändell, Mejhert, & Kahan, 2013). 
Forskning har visat att en personcentrerad omvårdnad och undervisning om sin 
sjukdom kan leda till att patienten förstår och följer sin egenvård. Det kan till exempel 
innebära att patienten ska följa sin ordination, ta sina mediciner och eventuellt ändra 
på sin livsstil för att främja sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Patienter 
har idag ett större ansvar kring sin egenvård och chansen att patienten fullföljer sin 
egenvård ökar när patienten förstått den kunskap sjuksköterskan förmedlat som kan 
stärka patientens engagemang (Yu et al., 2019). Problem kan dock uppstå, att 
patienten inte följer sina egenvårdsråd, och följsamheten minskar trots att denne 
upplever en god vård och en givande utbildning om sin sjukdom. Därför bör 
sjuksköterskan stötta patienten för att försöka förbättra patientens följsamhet som kan 
minska patientens lidande, minska antal besök på sjukhus och istället öka upplevelsen 
av en bättre hälsa och god livskvalité. Minskar patienten sin följsamhet kan det istället 
bli tvärtom, att sjukvårdsbesöken ökar, mer kostnad för patienten genom ökade 
sjukhusbesök, ökad dos av läkemedel, ökade biverkningar från läkemedel som kan leda 
till minskad livslängd (Yu et al., 2019).  
 

Bakgrund 

Hjärtats uppbyggnad    
 

Hjärtat som ständigt är i rörelse med cirka 75 slag/min, är beläget i mediastinum. 
Hjärtat omges av tre lager, dessa 
är epikardiet, myokardiet samt endokardiet. Epikardiet är hjärtats yttersta lager och 
består av en fibrös vävnad. Det omger hela hjärtat samt är ansluten till både lungartär 
och aorta. Epikardiets uppgift är bland annat att skydda hjärtat från mekanisk 
påverkan. Myokardiet är hjärtats mittersta lager och består av muskelvävnad och 
därefter kommer hjärtats innersta lager, endokardiet. Endokardiet består 
av enskiktat plattepitel och står i direkt kontakt med blodet inuti hjärtat.  
Hjärtats uppgift är att förse kroppen med syrerikt blod samt transportera bort 
koldioxid ur kroppen (Nazarko, 2008).  

  

Hjärtsvikt  

 
Hjärtsvikt definieras som ett tillstånd när hjärtats pumpförmåga blivit försämrad. Det 
kan bland annat uppstå till följd av tidigare hjärt-kärlsjukdom, klaffel i hjärtat, 
arytmier samt av hypertoni. Hjärtsvikt kan både vara av kronisk eller av akut karaktär.  
 
Beroende på om hjärtsvikten beror på en vänstersidig- eller högersidig svikt, finns det 
en risk att drabbas av olika symtom. Vänstersidig hjärtsvikt kan ge symtom som 
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tilltagande trötthet, förvirring, besvär av nattlig dyspné, hostningar samt att kroppen 
blir kall perifert. Högersidig hjärtsvikt kan ge symtom som perifera ödem, besvär med 
reflux samt ge ascites. Hjärtsvikt delas in i olika klassificeringar enligt New 
York Heart Association (NYHA). Med hjälp av att symtomen på hjärtsvikt kan delas in 
i olika klasser kan det vara ett hjälpmedel för bedömning av hur sjukdomen 
fortskrider. Klass I visar inga symtom på ansträngningsnivå, medan klass II visar 
symtom vid kraftig ansträngning. Klass III ger symtom vid lätt ansträngning och klass 
IV ger symtom utan ansträngning (While & Kiek, 2009). Hjärtsvikt är en bidragande 
orsak till dödlighet bland populationen. Patienter som drabbas av hjärtsvikt kan 
uppleva att sin livskvalitet försämras då deras fysiska och psykiska förmåga kan 
påverkas av sjukdomen (While & Kiek, 2009; Socialstyrelsen, 2018).  
  

Farmakologisk behandling  

 
Farmakologisk behandling av hjärtsvikt riktar sig främst på att behandla orsaken till 
hjärtsvikten. Syftet med behandling av hjärtsvikt är att lindra patientens symtom, 
förlänga överlevnad samt förbättra livskvaliteten hos patienten (Mårtensson, 
2012). För god behandling av hjärtsvikten är det av betydelse att de bakomliggande 
orsakerna till hjärtsvikten exempelvis hypertoni samt myokardischemi behandlas 
(Mårtensson, 2012). Vid farmakologisk behandling vid hjärtsvikt används ACE-
hämmare samt betablockerare (Crissinger, 2015; Mårtensson, 2012). Vid 
farmakologisk behandling av betablockerare kan biverkningar uppstå som bland 
annat hypotension, försämrad cirkulation i kroppen samt ge sömnsvårigheter 
(Nicolson, 2014). Vid tecken på vätskeretention kan diuretika sättas in som 
farmakologisk behandling (Mårtensson, 2012). Eftersom en biverkan 
av diuretika är att urinblåsan behöver tömmas mer frekvent kan det påverka 
vardagslivet. Det kan innebära att en patient som står på diuretika dagligen, medvetet 
väljer att stanna hemma på grund av frekventa toalettbesök (Lainscak et al., 2011). 
 
 
 

Utbildning till patienter 
 
Icke farmakologisk behandling innebär bland annat livsstilsförändringar som ingår i 
behandlingen av hjärtsvikt och dessa är bland annat vätskerestriktion, fysisk aktivitet 
samt viktminskning (Mårtensson, 2012). Att ge utbildning och råd till patienter om sin 
hjärtsvikt kan ingå i sjuksköterskans arbete. För att patienterna som har hjärtsvikt ska 
bibehålla en god livskvalitet är det en bra förutsättning att de har följsamhet till sin 
behandling. Egenvårdåtgärder hjärtsviktspatienter själva kan utföra är bland annat att 
äta saltfattig kost. Evidens har visat att genom att patienter intar en mindre mängd salt 
kan det minska vätskeretentionen i kroppen för de patienter som har kronisk hjärtsvikt 
(Chan, Kinsman, Elmer & Khanaman, 2018). Fysisk aktivitet tillhör också 
livsstilsråden (Chien, Lee, Wu, & Wu, 2011; Socialstyrelsen, 2018). Motion kan minska 
trötthet, andfåddhet och andra symtom vid hjärtsvikt. Motion som pågår regelbundet 
kan bidra till en minskad dos av läkemedel. Fysisk aktivitet kan ha en antidepressiv 
effekt genom att minska stress och ångest.  
Att utföra fysisk aktivitet kan också öka ett socialt sammanhang genom att träffa nya 
människor med samma sjukdom (Chien et al., 2011). Utbildning som leds av en 
sjuksköterska till hjärtsviktpatienter är en del av patientutbildningen och finns för att 
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de ska kunna behålla en god livskvalité (While & Kiek, 2009; Yu et al., 2019). Patienten 
ges möjlighet att få information i samråd från en sjuksköterska om sin sjukdom, 
eventuella kostrestriktioner samt få möjlighet till att få följsamhet till sin 
farmakologiska behandling. Det framkommer vidare att livskvaliteten hos patienter 
förbättrats när patienten fått utbildning och information av en sjuksköterska, det 
inkluderar även telefonrådgivning. Patientens hälsa samt sociala och psykologiska 
faktorer påverkas positivt genom att ha en god kommunikation med en sjuksköterska 
samt få utbildning kring sin sjukdom (While & Kiek, 2009). Det är viktigt att patienter 
som har hjärtsvikt och att sjukvårdsutbildad personal som arbetar med detta får 
adekvat utbildning inom området. Genom att patienterna erhåller utbildning har det 
visat sig att de känner sig mer självständiga (Nicholson, 2014; Yu et al., 2019). 
Hjärtsviktspatienter rekommenderas att göra livsstilsförändringar. Livsstilsvanor till 
exempel rökning och viss alkoholkonsumtion har visat sig ha en negativ påverkan på 
hjärtat medan fysisk aktivitet har visat sig ha positiv effekt på hjärtat. För att patienten 
ska vara motiverad till att genomföra livsstilsförändringar och följa sin behandling är 
det betydelsefullt att sjuksköterskan finns till som ett stöd och hjälper till att motivera 
patienten (Nicholson, 2014).  
  

Empowerment  
 

Utifrån ett patientperspektiv innebär empowerment att patienter ges möjlighet till att 
ha ett eget självbestämmande och möjlighet till att vara med och ta beslut kring sin 
egen vård. Genom att låta patienten vara delaktig i sin vård och behandling kan 
maktkamper undvikas och patienten får autonomi. Delaktighet kan också uppstå för 
patienten när patienten känner sig sedd som en individ och inte enbart betraktad som 
sin sjukdom. Sjuksköterskans arbete är att se till att patienten erhåller väsentlig 
information samt att resurser och stöd ges till patienten för att främja hälsa och 
välbefinnande hos patienten. Genom att patienten får kunskap om sin sjukdom kan 
det leda till att patienten känner en hanterbar sjukdomssituation. Relation och dialog 
mellan sjuksköterska och patient ska genomsyras av ömsesidighet samt respekt för 
varandras kunskaper (Laschinger, Gilbert, Smith & Leslie, 2010; Yeh, Wu, & Tung, 
2018). Patientens behov av information kan variera. En del vill ha övergripande 
information, andra vill ha mer detaljrik information. Det finns också patienter som inte 
vill ha någon information alls.  Att kunna anpassa kunskapen efter patientens förmåga 
kan vara en utmaning för sjuksköterskan samtidigt som det är en del i 
patientutbildningen (Walton, 2013; Yeh et al., 2018). Empowerment som teoretisk 
ram kommer att väljas för att det anses vara relevant i mötet med patienter (Yeh, Wu, 
& Tung, 2018). 
  

Sjuksköterskans roll  
 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska all personal inom hälso-och sjukvård främja 
patientens delaktighet och självbestämmande i sin egen vård. Genom att få patienten 
delaktig innebär i praktiken att hälso- och sjukvårdspersonal tar beslut tillsammans 
med patienten för att få patienten delaktig i sin vård (Yeh et al., 2018).  Chansen till en 
ökad självständighet hos patienten kan bidra till en bättre hälsa hos patienten 
(Kjellström & Sandman, 2018; Yeh et al., 2018). Patienten behöver därför förstå 
kunskapen och även få möjlighet att ställa frågor och förstå svaren på sina 
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frågor (Yeh et al., 2018). En annan roll som sjuksköterskan har är, förutom att 
förmedla kunskap, att förmedla hopp så att patienten känner sig trygg med 
sjuksköterskan och att de skapar en god vårdrelation (Lay et al., 2019; Yeh et al., 
2018). Enligt International council of nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 
beskrivs det i inledningen att sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. 
Det är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. När 
patienten är delaktig i sin behandling främjas alla dessa delar och kan därefter öka 
patientens livskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att en god vård ska 
skapas är det en viktig förutsättning att patienten känner en känsla av tillit till de olika 
vårdsystemen som patienten kan stöta på under pågående behandling eller 
undersökning. Tillit skapar även möjlighet för patienten att finna mening även när livet 
är svårt. Hur tillit förmedlas kan vara en utmaning för en sjuksköterska. Relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten kan växa fram genom att sjuksköterskan visar 
öppenhet, engagemang, empati och pålitlighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016; 
Walton, 2013).  
 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva hjärtsviktspatienters upplevelser av sin egenvård. 

 

Material och metod 

Design 

 
Arbetet innebar att analysera vetenskapliga artiklar med kvalitativ litteraturöversikt 
som design. En litteraturöversikt som genom sammanställning av flera studier gav 
ökad kunskap och förståelse om ett fenomen (Friberg, 2017; Priebe & Landström, 
2017) i detta fall, hjärtsviktspatienters upplevelse av sin egenvård. Forskning med 
kvalitativ design med en deduktiv ansats ansågs vara lämpligt (Henricson & Billhult, 
2017) för syftet för att kunna beskriva hjärtsviktpatienters upplevelser av sin egenvård.  
En deduktiv ansats ansågs relevant eftersom en teori ska synliggöras genom hela 
arbetsprocessen (Henricson & Billhult, 2017). Teorin som kommer att användas är 
empowerment. 

Urval och datainsamling 

 
Databaser för litteratursökning användes i Cinahl (Cumulative Index 
Health Literature) och PubMed. Cinahl är en databas som innehåller engelska artiklar 
som innefattar material bland annat inom omvårdnad, arbetsterapi samt 
fysioterapi. PubMed innehåller material inom omvårdnad, tandvård och 
medicin. PubMed kan innehålla material som ännu inte publicerats i Medline. 
Trunkering och booleska termer vid artikelsökning utfördes. Med hjälp av trunkering 
ges olika ändelser på ordstammen som resulterade i fler träffar. Detta utfördes med ett 
“*”. Termer som kunde användas vid en litteratursökning var OR, AND, NOT. OR 
ökade antalet träffar samt AND och NOT avgränsade sökresultatet. Sökfunktionen 
benämndes som booleska termer (Karlsson, 2017). Flera sökningar har utförts och vid 
en första sökning användes följande 
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sökord heart failure, nurs*, self care och compliance. Inklusionskriterier var män och 
kvinnor som var över 18 år som befann sig i NYHA-klass I-IV samt fått utbildning om 
sin sjukdom och aktuell egenvård. Vetenskapliga artiklar på engelska användes 
eftersom det är vetenskapens officiella språk (Friberg, 2017). Artiklarna som 
granskades var av kvalitativ karäktär. Inga valda vetenskapliga artiklar innan år 2010 
kom att användas och artiklarna var peer-reviewed. Exklusionskriterier var barn och 
ungdomar och artiklar av kvantitativ metod. 
 

Dataanalys 

 
Vetenskapliga artiklar analyserades och granskades med hjälp av Fribergs 
femstegsmodell. Femstegsmodellen inleddes med att läsa de valda studierna flera 
gånger med fokus på resultaten för att få en förståelse för vad de handlade om.  I andra 
steget analyserades varje enskild studies resultat där teman och subteman kunde 
bygga upp resultatet som kunde innehålla viktig information. I tredje steget gjordes en 
sammanställning av varje studies resultat för att få en översikt, en så kallad schematisk 
översikt. I fjärde steget identifierades likheter och olikheter kring alla resultat. Femte 
och sista steget utfördes en beskrivning med nya teman som var kopplat till teorin 
empowerment. Valda studier har bearbetats flera gånger, individuellt och gemensamt 
för att försäkra att innehållet är förstått i alla artiklar och dess sammanhang (Friberg, 
2017).  
 
 
Alla artiklar som bearbetades har kvalitetsgranskats av Jönköping Universitys 
“protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” (bilaga 1). Alla 
artiklar skulle ha 4/4 punkter godkända i första delen av protokollet och minst 7/8 
godkända punkter i andra delen av protokollet. Till resultatet blev det totalt tio 
artiklar (bilaga 3).  

Etiska överväganden 

 
Det behövs inget etiskt godkännande när en litteraturöversikt ska genomföras. 
Däremot bör studierna som har genomförts godkännas. Genom ett etiskt godkännande 
ökar trovärdigheten på artiklarnas resultat och slutsats. När olika studier utförs är det 
av stor vikt att hänsyn tas till deltagarnas samtycke. Forskningsetikens syfte är att 
värna om människors rättigheter och deras grundläggande värdighet genom lagar och 
konventioner (Sandman & Kjellström, 2018). Syftet med lag om etikprövning av 
forskning som avser människor är att skydda individer och respektera 
människovärdet när en forskning ska utföras. Forskningen kan godkännas bara om 
den utförs med respekt för människan och människans värde (SFS 2003:460). I 
Belmontrapporten anges tre grundläggande principer som är respekt för personen, 
göra-gott-principen och rättviseprincipen.  En etisk grund är att varje deltagare har 
rätt att själv kunna bestämma om de vill delta eller inte i studien. Deltagarna ska vara 
informerade om att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. 
Hänsyn bör tas till deltagarna när material samlas in till sin studie så de inte utsätts för 
eventuell skada eller kränkning (Sandman & Kjellström, 2018). Alla studier i 
examensarbetet har kontrollerats om de har ett etiskt godkännande med hjälp av 
Jönköping University kvalitetsregister “protokoll för kvalitetsbedömning av studier 
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med kvalitativ metod (bilaga 1). Alla studier i resultatet hade minst 11 poäng (bilaga 
3).  
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Resultat 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 stycken kvalitativa artiklar har använts till resultatet. Artiklarna var från länderna 
Iran, Singapore, Italien, Nederländerna, Thailand, USA, England och Kina (bilaga 3). 
Åldrarna var mellan 18 – 90 år (bilaga 3).  
 
Resurser och stöd 
 
Huvudtemat Resurser och stöd inkluderar subteman socialt stöd och Professionellt 
stöd. I socialt stöd ingår stöd från familj och vänner och andra sociala sammanhang 
som till exempel gemenskap i en religion. Professionellt stöd innebär att patienten får 
stöd och motivation från sjuksköterska till att utföra egenvård. 
 
 

Socialt stöd 

 
Det framgick att en upplevelse av acceptans till sin sjukdom bidrog till att patienter 
med hjärtsvikt följde sin egenvård (Chew & Lopez, 2018; Chew, Sim, Cao & Chair, 
2019; Li, Chang & Shun, 2018). En acceptans innebar att deltagarna skapat en 
medvetenhet om sin hjärtsvikt, att sjukdomen inte gick att bota och fick därefter 
motivation till att ta kontroll över sina liv (Chew & Lopez, 2018). Att acceptera sin 
livssituation om till exempel nya livsförändringar kunde ta tid och måste få göra det 
för att sedan få motivation till att utföra egenvård (Piamjariyakul, 
Smith, Werkowitch & Elyachar, 2012). En acceptans av sjukdomen innebar också att 
försöka undvika en försämring av sin sjukdom som bidrog till motivation till egenvård 
(Chew et al., 2019). Efter acceptansen kunde patienter känna sig redo att förändra sin 
livsstil (Li et al., 2018).  
 

Resurser och stöd Förstå information 

Patientutbildning Socialt stöd 

Professionellt 
stöd 
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Genom religion kunde patienter uppleva motivation till sin egenvård 
(Abotalebidariasari, Memarian, Vanaki, Kazemnejad & Naderi, 2016; 
Riley, Gabe & Cowie, 2012).  En av deltagarna beskriver att med Guds hjälp överlevde 
han en hjärtinfarkt och kände tacksamhet till Gud, att han fick fortsätta leva och lever 
nu ett hälsosamt liv (Abotalebidariasari et al., 2016). Det kunde upplevas som en 
lättnad att distrahera sig från sin sjukdom till exempel att be till Gud eller att läsa 
bibeln som gav effekt att fortsätta med sin egenvård (Piamjariyakul et al., 2012) samt 
ork till att kunna gå tillbaka till kyrkan (Riley et al., 2012).   
Framtidstro gav motivation till hjärtsviktpatienter att utföra egenvård 
(Abotalebidariasari et al., 2016; Chew et al., 2019; Chew & Lopez, 
2018; Piamjariyakul et al., 2012). Hjärtsviktpatienterna reflekterade över hur de levt 
tidigare i sina liv för att hitta nya strategier till hur de kunde ändra sina vardagsrutiner 
för egenvård som bidrog till motivation till följsamheten och att de kände tacksamhet 
att få leva (Chew et al., 2019; Li et al., 2018). Att ha en god framtidstro utan att behöva 
lida och istället må bra gjorde att en hjärtsviktpatient fortsatte att utföra egenvård. Det 
framgick att patienter älskade sina liv, kände tacksamhet att få leva och ville fortsätta 
att leva ett hälsosamt liv (Abotalebidariasari et al., 2016). Att ha något att se fram emot, 
till exempel att gå till ett arbete, kunde leda till att de fullföljde sin egenvård. Att ha ett 
arbete som patienten älskade gav en motivation till att fortsätta sin egenvård (Chew & 
Lopez, 2018). Det fanns patienter som hade motivation att fortsätta leva genom att ta 
en dag i taget och göra sina resterande dagar meningsfulla och att undvika en 
försämring av sin sjukdom (Chew & Lopez, 2018). Det fanns motivation till att fullfölja 
sin egenvård på grund av sin rädsla för framtiden (Abotalebidariasari et al., 
2016; Chew et al., 2019; Yu, Chair, Chan & Choi, 2016). Rädsla för att dö gjorde att 
patienter fullföljde sin egenvård (Abotalebidariasari et al., 2016; Li et al., 
2018; Woda Haglund, Belknap & Sebern, 2015). Patienter kunde uppleva en rädsla för 
försämring av sin sjukdom (Abotalebidariasari et al., 2016) och en ängslan för att få 
åka till sjukhuset vid ett försämrat tillstånd (Chew et al., 2019) och ville undvika en 
eventuell hjärtoperation (Woda et al.,2015). Rädsla för döden gjorde att deltagare 
fortsatte att utföra fysisk aktivitet dagligen (Woda et al., 2015). Det fanns risk att 
rädslan kunde leda till ångest och uppgivenhet och därmed fullföljde patienterna inte 
sin egenvård (Yu, Chair, Chan & Choi, 2016). En rädsla för döden gjorde att patienterna 
tog nya eller försämrade symtom på allvar och sökte därmed sjukhusvård och följde de 
rekommendationer de fått av sjukvårdpersonal.  Rädslan att dö kunde uppstå för att 
de älskade sina liv (Abotalebidariasari et al., 2016). Familjen sågs som en motivation 
för hjärtsviktspatienter att utöva egenvård (Chew et al., 2019; Durante et al., 
2018; Piamjariyakul et al., 2012). Patienterna var motiverade till att utföra egenvård 
för att deras familjemedlemmar inte skulle behöva vara oroliga för deras hälsotillstånd. 
Patienter hade viljan att utföra egenvårdsåtgärder för att bibehålla sin självständighet 
som inkluderade att fortsätta arbeta och att kunna fortsätta vara ett stöd för sina 
familjemedlemmar. Patienterna belyste att familjevårdgivare hade en motiverande 
effekt till att utöva fysisk aktivitet samt att finnas där som ett stöd (Piamjariyakul et al., 
2012). Familjen kunde motivera patienterna till att delta och engagera sig mer i fysiska 
aktiviteter. En familjemedlem köpte till exempel ett löpband till sin son så att han 
kunde utföra fysisk aktivitet hemma som gav resultat. En annan patient blev tillfrågad 
av sitt barn att promenera som han uppskattade att göra som gjorde att patienten 
kände glädje att umgås med sitt barn samtidigt som han utförde fysisk aktivitet 
(Chew et al., 2019). Patienterna upplevde att de inte ville besvära eller oroa sina 
familjemedlemmar på grund av sin sjukdom (Abotalebidariasari et al., 2016; Chew et 
al., 2019). Patienter som hade unga barn uttryckte känslor som till exempel skuld och 
ångest över att oroa sina barn. Känslan skuld kom då att fungera som en motivation 
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för dem till att fortsätta med att utöva egenvård för att sjukdomen inte skulle bli sämre 
(Chew et al., 2019). Patienter som var föräldrar till unga barn kände en skuld för att de 
tyckte att barnen skulle få växa upp utan oro och ånger. En av deltagarna kände en 
skuld om han skulle dö för att det skulle innebära att han lämnade sin fru ensam med 
deras barn och blev därför motiverad och engagerad till att fortsätta med sin egenvård 
(Chew et al., 2019). Patienterna resonerade att de inte vill besvära sina vuxna barn som 
hade egna barn att ta hand om (Abotalebidariasari et al., 2016). Patienter som hade 
vuxna barn uppgav att deras motivation till att fortsätta att vara hälsosamma var deras 
partner (Chew et al., 2019). Patienterna utförde egenvård för att de inte vill se sin 
partner orolig eller ledsen. Det kunde också bero på att patientens partner var för sjuk 
för att orka ta hand om hjärtsviktpatienten (Abotalebidariasari et al., 2016). Unga 
hjärtsviktpatienter kände en tacksamhet till sina föräldrar och syskon som hade tagit 
hand om dem när de var barn och ville visa sin tacksamhet genom att utföra egenvård 
för att inte bli försämrad i sin sjukdom (Chew et al., 2019). Familjemedlemmar som 
var vårdgivare kunde fylla en betydelsefull funktion för patienten genom att till 
exempel finnas till som stöd, hjälpa patienten att ta sina läkemedel samt uppmuntra 
patienten till att utöva fysisk aktivitet som uppskattades av patienten (Piamjariyakul et 
al., 2012). Om patienten kunde fullfölja sin egenvård skulle familjen känna sig mindre 
orolig att patienten skulle dö som gav en känsla av meningsfullhet hos patienten 
(Chew et al., 2019). Närstående till patienten kunde ha en påverkan på patientens 
förmåga till att lära sig och förstå information (Yu et al., 2016).  
 
 
 
 

Professionellt stöd 

 
Sjuksköterskan uppmuntrade patienten att använda sig av sin familj som stöttning för 
att minska patientens ångest (Yu et al., 2016). Att skapa en relation mellan 
sjuksköterskan och patienten kunde vara avgörande för patientens självförtroende till 
egenvård (Jaarsma et al., 2012; Woda et al., 2015; Yu et al., 2016). För att patienten 
skulle ha viljan till att ändra sina livsvanor behövde sjuksköterskan vara ärlig 
och inte hålla inne med information. Ärlighet visade sig vara uppskattat av patienterna 
(Yu et al., 2016). Det var betydelsefullt att etablera en god relation mellan hälso-och 
sjukvårdspersonalen och patienten för att kunna få patienten delaktig i sin egenvård 
(Yu et al., 2016). Sjuksköterskan tillsammans med patienten strävade efter att arbeta 
mot gemensamma mål som ökade motivationen hos patienten (Jaarsma et al., 2012). 
Patienter kunde känna en vilja till att fortsätta leva. En del patienter vågade inte ta en 
extra tablett av diuretika men kände sig trygga att fullfölja sin egenvård när de fick 
rekommendationer av sina sjuksköterskor som kunde vara att ta en extra tablett vid 
behov (Woda et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde försöka övertyga patienter till att 
följa sin läkemedelsbehandling som visade sig kunde leda till att patienten fick en 
motivation till sin egenvård (Jaarsma et al., 2012). Ibland vågade patienter inte 
ställa frågor till sin sjuksköterska för att de trodde att de inte hade tid för dem. Att prata 
i telefon istället kändes inte lika jobbigt eftersom de sparade på både sin egen och 
sjuksköterskans tid (Li et al., 2012). Patienter ville helst utföra egenvård från de råd de 
fick från sin sjuksköterska (Durante et al., 2018). Sjuksköterskan kunde motivera 
patienten genom att respektera patientens självständighet och diskutera i samråd med 
patienten om vilka åtgärder inom egenvård som var angelägna och möjliga att 
genomföra (Jaarsma et al., 2012). Sjuksköterskan tog hänsyn och motiverade 
patienterna till att utöva fysisk aktivitet (Durante et al., 2018).  När sjuksköterskan 
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lärde ut olika strategier till egenvård för patienten fick patienten viljan att tillämpa sin 
kunskap praktiskt (Jaarsma et al., 2012). När patienter kände en rädsla för att dö 
kunde det leda till att de följde sjuksköterskans uppmaningar till egenvård (Li et al., 
2018). Patienter kände ångest och stress när de skulle ta sina tabletter. Det fanns 
patienter som tog sina tabletter för att de måste eller för att det är det enda som gör att 
de kan fortsätta att leva (Durante et al., 2018). Vid osäkerhet om sina symtom kunde 
patienterna ringa till sjukvårdspersonal för att ställa frågor eller be om råd som 
upplevdes som en trygghet och delaktighet i sin egenvård (Li et al., 2018; Riley et al., 
2012). Det fanns patienteter som inte alltid höll med om de råd de kunde få om sin 
egenvård och kunde själv komma med förslag om sina läkemedel eller andra åtgärder 
kring sin egenvård. Detta gjorde att patienter kände sig hörda och bekräftade (Li et al., 
2018). Sjuksköterskan var tydlig och berättade att egenvården inte ska utföras för 
personalens skull utan för patientens egen skull. Detta bidrog till att patienten blev 
motiverad att utföra egenvård som gjorde att deras självförtroende ökade och de kände 
sig mer självständiga (Jaarsma et al., 2012). Patienterna uttryckte att det kändes tryggt 
att någon ringde hem till dem om deras värden inte var som de brukade (Riley et al., 
2012). Att lära ut kunskap på ett personcentrerat förhållningssätt var en del i 
patientutbildningen som sjuksköterskan använde sig av (Jaarsma et al., 
2012; Piamjariyakul et al., 2012; Yu et al., 2016). Sjuksköterskan behövde ge utrymme 
till patienten för att hitta patientens egna förbättringsområden i sina livsvanor och 
utvärdera patientens beteenden i samråd med patienten. Detta kunde leda till att 
patienten kände motivation och en inre styrka att göra livsändringar i samråd med 
sin sjuksköterska (Jaarsma et al., 2012). Patienter kände en tacksamhet inför det stöd 
de fick från sin omgivning till exempel av sjuksköterska, familj och läkare (Chew & 
Lopez, 2018). Patienter upplevde att ha god kontakt med sjuksköterska till exempel via 
telefonrådgivning gav dem en nära relation till sjuksköterskan där de kände att någon 
brydde sig om dem. Många patienter upplevde också att när de har en god relation med 
sjuksköterskan så involverades de i att våga ta beslut gällande deras hjärtsvikt (Riley 
et al., 2012). Sjuksköterskan uppmuntrade patienten till att tillämpa sin kunskap 
praktiskt och ge exempel på hur de kunde utföra egenvård som gjorde att patienten 
blev motiverad och kunde känna sig mer självständiga. Patienten kände ett förtroende 
för sjuksköterskan som gjorde att de vågade ställa frågor och diskutera tillsammans 
om patientens symtom och om sin egenvård (Piamjariyakul et al., 2012).  
 
Förstå information  
 
Huvudtemat Förstå information inkluderar subtemat Patientutbildning. I 
patientutbildning ingår att patienten ska få förståelse för sina egna symtom och få 
information och hjälpmedel till att utföra egenvård. Det finns olika sätt att ge 
information på bland annat muntligt och skriftligt till patienten, en kombination av 
dessa är önskvärt hos patienter.  
 

Patientutbildning 

 
Symtomlindring hjälpte patienterna till att förstå värdet av deras egenvård och det var 
en faktor till att de beslöt sig för att fortsätta med att utföra fysiska aktiviteter inom 
egenvård. Patienterna utförde egenvård i form av att utföra livsstilsförändringar samt 
till att visa mer engagemang för sin egenvård. En annan faktor var en längtan över att 
få tillbaka sin hälsa som den var innan de fick sin sjukdom (Abotalebidariasari et al., 
2016). För att öka motivationen hos hjärtsviktpatienter kunde kunskap ge effekt till 
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följsamhet av egenvård (Yu et al., 2016). En patient uppgav att han kände sig bättre 
efter han hade tagit sin medicin och sjukdomen upplevdes då som mer hanterbar för 
honom (Abotalebidariasari et al., 2016). Patienter uppgav att de tog sina läkemedel för 
att de visste om att det var bra för sin hälsa (Chew & Lopez, 2018; Woda et al., 2015). 
När patienter upplevde att de hade kunskap och förstod värdet av egenvården visade 
det att patienterna fortsatte med att utföra sin egenvård (Abotalebidariasari et al., 
2016). Patientutbildning kunde ge motivation till följsamhet till 
läkemedelsbehandling. I patientutbildningen ingick det att patienterna skulle förstå de 
symtom som kunde visa på en försämring av hjärtsvikten, vilka riskfaktorer som var 
relaterade till hjärtsvikten samt att patienterna lärde sig hur de kunde upptäcka 
symtom i ett tidigt skede (Piamjariyakul et al., 2012). Sjuksköterskan behövde ha 
kunskap om patientens bakgrund samt vilken läkemedelsbehandling patienten stod 
på. För att sjuksköterskan sedan skulle kunna planera att göra interventioner 
tillsammans med patienten där sjuksköterskan förmedlade kunskap om vilka symtom 
på hjärtsvikt som patienten borde känna igen (Jaarsma et al., 2012). 
Hjärtsviktspatienters motivation kunde öka när sjuksköterskan gav information samt 
gav patienterna praktiska verktyg som de kunde använda sig av i sin egenvård 
(Jaarsma et al., 2012). Sjuksköterskor kunde också uppmuntra patienter till att läsa på 
om sin sjukdom själv medan patienterna kunde uppleva en uppgivenhet när rätt 
material inte fanns tillgängligt för dem (Yu et al., 2016). Följsamhet beskrevs som en 
viktig del i egenvården hos hjärtsviktspatienter som kunde leda till en upplevelse av 
självständighet (Abotalebidariasari et al., 2016). Hjärtsviktspatienter bör få utbildning 
om sina läkemedel, hur mycket de ska ta av läkemedlet samt få kunskap om 
läkemedlens biverkningar för att de ska få viljan att utföra egenvård (Yu, Chair, Chan 
& Choi, 2016). I patientutbildningen kunde det innebära att sjuksköterskan 
diskuterade med patienten, gav förklaringar och ibland visade praktiskt som ökade ett 
intresse för egenvården hos patienten (Jaarsma et al., 2012). Det var betydelsefullt att 
sjuksköterskan observerade att patienterna kunde ta emot informationen som gavs 
samt gav adekvat information om hjärtsvikt till patienterna (Piamjariyakul et al., 
2012). Känslor som till exempel ångest kunde minskas om hjärtsviktspatienter erhöll 
information (Li et al., 2018). Att hjärtsviktspatienter gavs information om att utföra 
livsstilsförändringar visade sig ha en gynnsam effekt för deras återhämtning. Att öka 
patienternas medvetenhet om livsstilsförändring inkluderade att ge kunskap om att 
inta ett lågt saltintag, upphöra med alkohol samt att utöva fysisk aktivitet (Yu et al., 
2016). Olika metoder kunde användas av sjuksköterskor för att öka 
hjärtsviktspatienters följsamhet till behandling. Hjärtsviktspatienter kunde även 
erhålla information som kunde innehålla att de möjligtvis inte kunde återgå till den 
hälsa som de hade innan de fick sin sjukdom. Hjärtsviktspatienter hade rätt till att få 
information om vilken svårighetsgrad och klassificering av deras hjärtsvikt som de 
tillhörde (Yu et al., 2016). Praktiska hjälpmedel visade ha effekt på att patienterna 
ökade sin följsamhet till egenvård (Durante et al., 2018; Jaarsma et al., 2012; Li, Chang 
& Shun, 2018; Piamjariyakul, Smith, Werkowitch & Elyachar, 2012; 
Riley, Gabe & Cowie, 2012). Det kunde bland annat innebära att äga en 
läkemedelsdosett (Durante et al., 2018; Jaarsma et al., 2012; Piamjariyakul et al., 
2012). Att äga en dosett gav en känsla av trygghet genom att patienterna blev påminda 
om att tabletter skulle tas och vilka tider de skulle tas (Durante et al., 
2018; Piamjariyakul et al., 2012). Istället för en dosett kunde patienter ha användning 
av ett så kallat medicinskt tidsschema som var ett schema om vilka tabletter som skulle 
tas samt vilka tider (Jaarsma et al., 2012). Att få muntlig information kombinerat med 
skriftlig visade ge en ökning till motivation av följsamhet till sin egenvård (Jaarsma et 
al., 2012; Li et al., 2018; Piamjariyakul et al., 2012). Patienter kände en lättnad över att 
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få information muntligt kombinerat med skriftligt (Jaarsma et al., 2012). Skriftlig 
information innebar att det kunde finnas information om deras läkemedel, dess 
effekter och biverkningar (Li et al., 2018; Piamjariyakul et al., 2012). Eftersom det 
kunde vara svårt att ta in information muntligt vid trötthet kunde patienterna själva 
läsa i sin hemmiljö när deras tillstånd tillät det. Telefonrådgivning gav också effekt när 
patientens tillstånd hade förändrats och de orkade att ta in ny information (Li et al., 
2018). Internet var också ett hjälpmedel till att få mer kunskap (Li et al., 2018; 
Piamjariyakul et al., 2012; Woda et al., 2015). Tidningar och TV-program kunde vara 
till hjälp (Li et al., 2018). Det förekom patienter som diagnostiserade sig själva och det 
kunde leda till att patienterna väntade för länge med att söka vård. Patienterna kunde 
då uppleva en känsla av skuld på grund av att de väntat med att söka vård (Woda et al., 
2015). Att använda sig av telehealth visade sig ha effekt på följsamhet av egenvård samt 
gav patienterna en känsla av delaktighet (Jaarsma et al., 2012; Li et al., 2018; Riley et 
al., 2012). Användning av telehealth beskrivs hur patienterna tillämpar sin kunskap 
genom att ta sitt blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation och vikt. Värdena och 
deras symtom skrevs in i en dator hemifrån och hälso-och sjukvårdspersonal kunde 
sedan få tillgång till informationen (Jaarsma et al., 2012). Att använda sig 
av telehealth visade att patienterna kunde använda sin kunskap praktiskt. Genom att 
ta sitt blodtryck på sig själv och trycka på en knapp kunde leda till att de lärde sig vilka 
värden som var normalt för dem och reagerade om deras puls gått upp eller ner i 
frekvens (Riley et al., 2012). Det upplevdes som en känsla av trygghet att utföra 
kontroller hemifrån istället för att åka till sjukhuset för att utföra kontroller. Det 
beskrevs vidare hur patienterna hanterade tekniken hemma vid utmaningar. En av 
patienterna beskrev att han hade en nedsatt syn och begränsades av sin Parkinsons 
sjukdom. Han påmindes att ta sina kontroller när ett särskilt program började på Tv:n 
som gjorde att han kände sig mer självständig. Att använda sig av telehealth ökade 
också kunskap om teknik och hantering av tekniken. Vid tekniska problem försökte 
manliga patienter att åtgärda problemen, till exempel att dra ut sladdar medan 
kvinnliga patienter inte vågade att göra något alls (Riley et al., 2012). Att ta fotografier 
på vad som gjorde att de följde sin egenvård ökade patienternas medvetenhet och 
stärkte patienternas känsla av kontroll (Chew & Lopez, 2018; Woda et al., 2015). En 
patient hade fotograferat sin vattenflaska för att visa hur han kontrollerade sitt 
vätskeintag som ökade patientens självförtroende när han hittat en strategi (Chew & 
Lopez, 2018). Patienter kunde även ta fotografier på vad de åt för grönsaker för att visa 
att de åt en hälsosam kost som ökade medvetenheten kring deras matvanor (Woda et 
al., 2015). Att planera sitt matintag tillsammans med sin familj gav patienterna känsla 
av kontroll över sitt matintag (Chew et al., 2019; Durante et al., 2018). Att fördela 
matportioner i förväg var en annan strategi att kontrollera hur mycket mat patienterna 
fick i sig (Chew et al., 2019). Patienterna ville ha kontroll över sitt saltintag eftersom 
de visste att ett högt saltintag inte var bra för deras hälsa (Durante et al., 2018). I 
Artikeln skriven av Li et al. (2018) beskrivs hur råd om egenvård från andra patienter 
i en liknande situation var uppskattat. Ett råd kunde vara hantering av sin törst vid 
vätskerestriktion och de hade fått tips om att suga på en isbit (Li et al., 2018). Att skapa 
rutiner som passade in i patientens vardag var nödvändigt och kunde ses som en 
lättnad för patienten, ett exempel på detta nämns om en patient som alltid badade på 
morgonen kunde förslagsvis också väga sig före badet (Jaarsma et al., 2012). Patienter 
som vägde sig regelbundet reagerade på nya värden för att  
eventuellt åtgärda detta (Durante et al., 2018). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  
 
Litteraturöversikten baserades på redan förekommande forskning för att få en 
överblick över kunskapsområdet och vad som har studerats inom specifika områden 
(Friberg, 2017). Syftet med litteraturstudien var att beskriva hjärtsviktspatienters 
upplevelser av sin egenvård.  
 
Litteratursökning inleddes med att göra en helikoptersökning av det aktuella område 
som valts att studeras. För att uppnå ett bra resultat är det nödvändigt att 
experimentera med sökord, söktekniker samt sökfunktioner (Östlundh, 2017). 
Helikopterperspektiv kan innebära att helheten granskats av det område som har valts 
att studeras (Henricson, 2017). Litteratursökning har gjorts i 
databaserna PubMed och Cinahl (bilaga 2) och femstegsmodellen fullföljdes. En 
deduktiv ansats har använts med teoretisk utgångspunkt empowerment. Ett induktivt 
förhållningssätt hade också kunnat väljas eftersom patienternas levda erfarenheter av 
sin hjärtsvikt istället hade hamnat i fokus. Ett induktivt förhållningssätt innebär att 
resultatet av människors erfarenheter ska kunna komma att bli en teori (Henricson, 
2017). 
 
Kvalitativ metod har valts eftersom det innebär att erfarenheter och subjektiva 
upplevelser om ett fenomen studeras (Henricson & Billhult, 2017). En kvantitativ 
metod innehåller numeriska data och ansågs därför inte relevant till syftet (Priebe & 
Landström, 2017). Språket på artiklarna kan påverka uppsatsens resultat (Wallengren 
& Henricson, 2017). Feltolkningar kan ha förekommit eftersom engelska inte är ett 
modersmål som kan vara en svaghet i litteraturöversikten. Studierna har granskats 
individuellt och sedan gemensamt som stärker pålitligheten (Henricson, 2017). 
För att kunna säkerhetsställa att artiklarna innehöll kvalitet så har Jönköpings 
Universitys ”protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” (bilaga 
1) använts för kvalitetsgranskning av artiklarna vilket kan ses som en styrka och ökar 
tillförlitligheten (Henricson, 2017). Alla artiklar har kontrollerats om de har ett etiskt 
godkännande vilket stärker tillförlitligheten (Henricson, 2017). Två artiklar har valts 
bort med hjälp av kvalitetsgranskningen och ingen av artiklarna till resultatet har 
mindre än 11 poäng. Genom att säkerställa att examensarbetet har kvalitét, är det av 
betydelse att ett kritiskt förhållningssätt används i metoddiskussionen (Henricson, 
2017). 
 
Åldersintervallen på patienterna i artiklarna är mellan 18–90 år och det kan vara en 
svaghet eftersom skillnad finns om upplevelser i egenvården i olika åldrar och har 
diskuterats. Det finns en medvetenhet om patienternas omständigheter gällande sin 
hjärtsvikt och egenvård beroende på vilken NYHA-klass, etnicitet samt kön de tillhör. 
Ingen studie är gjord i Sverige vilket kan innebära att resultatet kan bli svårt att 
applicera i svensk sjukvård som minskar trovärdigheten (Henricson, 2017). Valda 
artiklar i examensarbetet har diskuterats samt lästs och bearbetats var för sig och 
gemensamt som stärker tillförlitligheten och trovärdigheten (Henricson, 2017). 
 
Artiklarna som har inkluderats, är artiklar från år 2010 och framåt. Artiklarna är från 
länderna Iran, Singapore, Italien, Nederländerna, Taiwan, USA, England, Kina. För att 
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kunna garantera att artiklarna har haft kvalitét har artiklarna som inkluderats 
varit peer-reviewed (Wallengren & Henricson, 2012). I metoddiskussionen ska både 
styrkor och svagheter diskuteras (Henricson, 2017).  Sökningar på artiklar som 
motsäger resultatet har utförts utan framgång som kan tyda på att vara en styrka och 
en svaghet. En styrka kan vara att studier inte finns som motsäger resultatet medan en 
svaghet kan vara att sökning inte har varit tillräcklig, för att hitta artiklar som motsäger 
resultatet.  
 
Examensarbetet har granskats flera gånger av handledare samt av handledargrupp. 
Bibliotekarier har tagits till hjälp på Jönköpings högskolebibliotek för att få en ökad 
kunskap om sökteknik samt relevanta sökord till syftet vilket ökar trovärdigheten. 
Booleska termer och trunkering har använts som sökteknik. Även detta ökar 
trovärdigheten samt pålitligheten (Henricson, 2017).  
 
Diskussion har skett om tidigare erfarenheter om patienter med hjärtsvikt. Det 
framgick att erfarenhet samt kunskap om hjärtsviktspatienter fanns sedan tidigare. Att 
inneha en förförståelse innebär att en kunskap samt erfarenhet finns sedan tidigare 
om  
ett specifikt ämne innan en studie påbörjas (Henricson, 2017).  
 
 
 
 

 
 
Resultatdiskussion  
 

I resultatet är huvudfynden resurser och stöd samt att förstå information. Socialt stöd 
innebär bland annat sin inställning till sin sjukdom, att acceptera sin sjukdom och 
viljan till att bemästra sin hjärtsvikt med hjälp av personer i patientens närhet till 
exempel familjen eller patienter i liknande situation. Professionellt stöd innebär 
stöttning från sin sjuksköterska eller andra professioner. För att få motivation till 
egenvård är det avgörande att få adekvat information och rekommendationer från 
hälso- och sjukvårdspersonal om sin sjukdom. Det är av stor omvårdnads etisk vikt att 
hälso- och sjukvårdspersonal anpassar sig efter patientens förmåga till att förstå den 
information som patienten tilldelas. Olika verktyg till att utnyttja sin kunskap praktiskt 
ökar viljan till följsamheten. Att få information kombinerat muntligt och skriftligt och 
att ha tillgång till att kunna kontakta hälso- och sjukvårdspersonal med hjälp av till 
exempel telehealth eller telefonrådgivning ger en känsla av trygghet samt motivation 
för patienten till att utföra egenvård. När patienten förstår den kunskap patienten blir 
tilldelad om sin sjukdom kan det leda till att patienten kan hantera sin 
sjukdomssituation och få kontroll över sitt liv och blir delaktig i sin egen vård 
(Laschinger, Gilbert, Smith & Leslie, 2010; Yeh, Wu & Tung, 2018). Yeh, Wu & Tung 
(2018) beskriver att en känsla av trygghet kan leda till ett självbestämmande för 
patienten och stärker patientens autonomi. 

Nordfonn, Morken, Bru & Husebo (2019) bekräftar att det kan ta tid att acceptera sin 
sjukdom som nämns i resultatet och det måste få ta den tid som behövs. Efter 
patienterna fått sin diagnos kunde de känna sig redo att försöka åtgärda och behandla 
sig själva i form av att utöva egenvård. I Resultatet framkommer det att reflektion 
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kunde ske hos hjärtsviktspatienter när de fått reda på att de nyligen fått veta att de har 
en hjärtsviktsdiagnos. Reflektion om hur de levt sitt liv tidigare och var redo för 
förändringar i sitt liv för att fortsätta få leva. Nordfonn et al. (2019) bekräftar detta 
genom att beskriva att patienter får en medvetenhet om hur de levt sina liv tidigare och 
var redo att förändra sin livsstil. I resultatet visade det sig att en känsla av ökad 
motivation kunde ges med hjälp av sin religion. Att ha en religion att förlita sig på gav 
en känsla av trygghet och tacksamhet till livet som gjorde att patienterna fortsatte med 
sin egenvård som stärks av Naghi, Philip, Phan, Cleenewerck & Schwarz (2010). 
Genom sin religion kan ett lugn och en meningsfullhet skapas som leder till en ökad 
livskvalitet. Att uppleva ett lugn och en trygghet kan också innebära en acceptans till 
sin sjukdom att det inte alltid går att göra något åt sin livssituation som styrks av 
Naghi et al. (2010). I resultatet framgår det att patienterna fick motivation efter att de 
fått utbildning. Det bekräftas att patienter som fått utbildning om egenvård till 
exempel om fysisk aktivitet började patienterna att utföra mer av detta för att de hade 
viljan att göra det. Genom fysisk aktivitet och en hälsosam kost började patienterna 
tillta ett förbättrat tillstånd som kunde leda till att de fortsatte med sin egenvård. Detta 
visar på att egenvård är av betydelse. Förändringar i sin livsstil kan vara av stor 
betydelse och att patienterna fått en känsla av kontroll som styrks av Ciccone et al. 
(2010). När patienterna tagit sina läkemedel och känt sig bättre beskrivs i resultatet att 
det kan öka motivationen till att fortsätta ta sina läkemedel. Det kan bekräftas 
av Nordfonn et al. (2019) där en av patienterna upplever ett förbättrat hälsotillstånd 
efter att tabletterna givit effekt som gjorde att han fortsatte att ta sina tabletter. Att 
hitta strategier i sina begränsningar skrivs i resultatet.  

Men att lära sig hantera sina begränsningar kan också upplevas som en förnedring och 
en känsla av svaghet kan uppkomma som bekräftas av Nordfonn et 
al. (2019). Resultatet visar att relationen som skapas mellan sjuksköterska och patient 
är meningsfull för patienten och patientens upplevelse av egenvård. Tillsammans 
kunde patienten och sjuksköterska sträva efter att uppnå gemensamma mål som gav 
motivation till egenvård (Jaarsma et al., 2012). Genom en ömsesidig respekt mellan 
sjuksköterskans och patientens olika kunskaper och låta patienten vara delaktig i sin 
vård kan maktkamper undvikas som leder till en autonomi hos patienten (Laschinger, 
Gilbert, Smith & Leslie, 2010; Yeh, Wu & Tung, 2018). Dock kan detta motsägas av 
Rong et al., (2016) som beskriver att patienter inte alltid vågar be om mer förtydligande 
information för att de inte skulle framstå som odugliga. Genom att ge patienten 
kunskap samt få hjälp av hälso-och sjukvårdpersonal kunde patientens självförtroende 
till egenvård främjas som Ciccone et al. (2010) bekräftar att både hälso-och 
sjukvårdspersonal tillsammans med patienter är överens om att relationen mellan 
båda parter har en betydelsefull inverkan på partnerskapet. Resultatet visar att 
hjärtsviktspatienter har viljan till att fortsätta arbeta som de gjort tidigare som 
motiverar dem till att utföra egenvård. Meyerson & Kline (2009) bekräftar att många 
patienter med hjärtsvikt har en önskan om att kunna återgå till sitt vardagliga liv, till 
exempel att patienten kan arbeta som tidigare. Resultatet visar att nätverket 
runtomkring patienten till exempel familjen kan fungera som ett stöd samt kan vara 
en motivation för patienten till att fortsätta utöva egenvård samt till att bli mer fysiskt 
aktiv. Cameron, Rhodes, Ski & Thompson (2015) bekräftar att familjen kan vara en 
bidragande och positiv effekt för patienten till att vilja fortsätta med sin egenvård. I 
resultatet beskrivs att motivation till egenvård kan bero på en känsla av skuld till sin 
familj, att inte vara till besvär eller oroa sina anhöriga. Känsla av skuld och att känna 
sig som en börda kan öka motivationen till att fullfölja sin egenvård för att inte vill 
besvära sin familj som styrks av Nordfonn et al. (2019). 
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Resultatet visar att när hjärtsviktspatienter upplever att de har kunskap och förståelse 
för sin egenvård så får de motivation till att fortsätta utöva den. Genom 
patientutbildning får patienterna kunskap och upplever att de får en förståelse och en 
medvetenhet om sina symtom, hur de kan upptäcka symtom i ett tidigt stadie samt 
vilka riskfaktorer som är relaterade till hjärtsvikt. Enc et al., (2010) bekräftar att när 
patienterna får utbildning om läkemedelshantering, utbildning om sin sjukdom samt 
om egenvård kom livskvaliteten hos patienterna att öka och att deras motivation till 
följsamhet av egenvården också ökade. Resultatet visar att en del i patientutbildningen 
är att ha ett personcentrerat förhållningssätt där sjuksköterskan tillsammans med 
patienten samtalar och att sjuksköterskan ger information till patienten. Currie, et 
al. (2015) bekräftar att interaktionen mellan patient och sjukvårdpersonal påverkade 
egenvården. Det är av stor vikt att anpassa informationen efter patientens egen 
förmåga som är en viktig del i patientutbildningen för att kunna öka patientens 
delaktighet i sin vård och uppleva autonomi (Walton, 2013; Yeh et al., 2018). Det 
framkommer vidare i resultatet att egenvården hos patienterna blev mer effektiv när 
patienterna upplevde att deras sjukvårdpersonal visade ett intresse för deras 
individuella behov, var lyhörda samt delade information med patienten. Relationen 
mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter är en väsentlig del i patienters 
egenvård. Hjärtsviktpatienter ska få information om bland annat läkemedel och 
biverkningar. Nordfonn et al., (2019) styrker att om inte patienten fått denna 
information och biverkningar framträder kan det upplevas som otäckt och leder till att 
patienter slutar att ta sina tabletter. 
 
Patienternas tillstånd kan vara avgörande för förmågan att ta in information. Det 
beskrivs att när patienterna upplever att de är trötta kan det försvåra att ta in 
information på grund av att för lite energi finns. Trötthet kan försvåra att ta in ny 
information som kan leda till att tabletter glöms att tas och varför tabletterna ska tas 
som styrks av Nordfonn et al. (2019). I resultatet framkommer det att 
Telehealth förekommer i vården och kan ha effekt till sin följsamhet av egenvård på 
grund av patienten känner trygghet att befinna sig i sin hemmiljö. Risk finns om 
patienten inte har intresse för tekniken och upplever frustration över tekniken som 
styrks av Cichosz, Udsen & Hejlesen. (2019). I resultatet upplevs det smidigt att kunna 
ha kontakt med hälso- och sjukvårdpersonal i sin hemmiljö via telehealth eller 
telefonrådgivning. Nordfonn et al. (2019) styrker att patienterna kan uppleva det som 
tidskrävande och ansträngande att behöva åka till sjukhuset flertal gånger på grund av 
medicinuppföljning och eventuella dosjusteringar. I resultatet framgår det att få 
kunskap både muntligt och skriftligt upplevdes som positivt för patienterna och kunde 
öka följsamheten till egenvård och öka livskvaliteten hos patienten. Det kan visas 
genom att ge muntlig information istället för endast informationsblad ökade 
följsamheten till egenvård som ledde till mindre sjukhusinläggningar som styrks av 
Baptiste, Mark, Groff-Paris & Taylor. (2014). I resultatet upplevde hjärtsviktpatienter 
att användning av läkemedelsdosett var till hjälp. Nordfonn et al. (2019) styrker att det 
ibland kan vara utmanande att hålla reda på vilka tider tabletter ska tas och ibland 
glöms de bort. 
 

En deduktiv ansats användes med empowerment som teoretisk referensram. 
Resultatet anses vara relevant till vald teori. I sjuksköterskans arbete ingår det att 
patienten erhåller väsentlig information om sin vård. När patienten får kunskap samt 
förståelse för sin sjukdom, kan patienten uppleva sin sjukdomssituation mer 
hanterbar och få en ökad livskvalitet som styrks av Jerofke-Owen & Bull. (2017). 
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Relationen mellan sjuksköterska och patient ska innebära att det finns en respekt för 
varandra. Patienten ska få möjlighet till att själv kunna vara med och bestämma över 
sin egen vård som bekräftas av Lawn, Mcmillan & Puvirenti. (2011). Om patienten har 
relevant kunskap kan det vara en bidragande orsak till motivation. Makt i sin egen vård 
leder till självständighet, det vill säga, empowerment som styrks av Kang, Lee & Kim. 
(2017). 
 

 
 
Slutsatser 

Det övergripande resultatet handlar om hjärtsviktspatienters upplevelser av sin 
egenvård. Resurser och stöd och att förstå information kan leda till en högre grad av 
motivation till följsamhet hos patienter med hjärtsvikt. Sjuksköterskan har en 
betydelsefull roll för patienter med hjärtsvikt som innebär att sjuksköterskan har 
kunskap och förståelse för hur patienter med hjärtsvikt upplever sin egenvård när de 
möter dem i vården. Rädsla för döden kan leda till att öka motivationen till egenvården. 
Patienterna vill inte vara en börda för sin familj och upplever att de måste utföra 
egenvård för att inte familjen ska bli oroliga för en eventuell försämring av sjukdomen. 
Patienter som precis fått veta att de har hjärtsvikt måste få tid att acceptera sin 
sjukdom för att sedan gå vidare med att utföra sin egenvård. Acceptansen kan leda till 
att patienter känner tacksamhet till att få fortsätta leva och redo att förändra sitt liv till 
en hälsosammare livsstil. Kunskap bör ges individanpassat, gärna med stöd från 
patientens familj och anhöriga som kan underlätta för patienten. Att ta hjälp av 
patienter i liknande situation kan vara till hjälp men är också viktigt att de tips och råd 
som tagits emot från andra patienter stämmer överens med evidens. Förslag på vidare 
forskning är att ta reda på hur mycket information anhöriga blir tilldelade och hur de 
får utbildning av vårdpersonal. Får de information samtidigt som patienterna eller vid 
ett annat tillfälle? 

 
 
Kliniska implikationer  
 
Genom ökad kunskap om hjärtsvikt och vad som kan bidra till en bättre vardag för 
patienter som har hjärtsvikt kan sjuksköterskor stödja patienter i deras 
sjukdomssituation och vardag i att utföra egenvård. Litteraturöversikten har gett en 
ökad förståelse om hur sjuksköterskan kan bemöta hjärtsviktpatienter. Hur 
hjärtsviktpatienter upplever sin egenvård och att ta beslut tillsammans med patienten 
kan vara avgörande om patienten fortsätter att fullfölja sin egenvård eller inte. När 
sjuksköterskan har kunskap om detta kan det underlätta bemötandet och motivera 
hjärtsviktpatienter att utföra egenvård. Utbildningen bör ges individanpassat. Det är 
väsentligt hur patienten får sin kunskap. Kombination av muntlig och skriftlig 
information kan underlätta men också vilket tillstånd i patenten befinner sig kan vara 
avgörande. Är patienten trött kan inte ny information tas in som riskerar att egenvård 
inte fullföljs. Stöttning från familj kan vara till hjälp att vilja fortsätta fullfölja sin 
egenvård. Familjen behöver också kunskap och utbildning om de ska vara en del av 
patientens egenvård för att korrekta åtgärder ska kunna ges. 
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nursing  
  
Singapore  

Empowered to Self-
Care: A Pho-
tovoice Study in Pa-
tients With  
Heart Failure  
  

Att utforska 
främjandet av 
egenvård 
hos hjärtsviktspatie
nter i Singapore.  

Kvalitativ 
metod.  
  
Intervju ansikte 
mot ansikte.  

16 hjärtsviktpatienter,  
ålder>21. Bor i 
Singapore.  
  

4 
huvudteman 
framkom. 
Att 
acceptera 
livet,  
uppskatta  
livet, hitta 
mening med 
livet, ändra 
sin livsstil.  

4/4  
8/8  

  
 
Författare (A-Ö), år, 
tidskrift, land  

Titel  Syfte  Design 
& Metod  

Urval  Resultat  Kvalitet  
Del 1:  
Del 2:  

Chew, H. S. J., Sim, K. L. D., Cao, 
X.  
  
(2019).  
  
International journal of behav-
ioural medicine  
  
Singapore  

Motivation, Challenges and Self-
Regulation in Heart Failure Self-
Care: A Theory-Driven Qualita-
tive Study.  
  
  

Utforska 
patienter 
med 
hjärtsvikts 
motivationer, 
utmaningar 
och 
strategier till 
att förbättra 
sin 
egenvård.  

Kvalitativ 
metod.  
  
Beskrivande, 
Ostrukturerade 
intervjumetod.   
  

17stycken 
hjärtsvikts
patienter  
  

Motivationer var 
bland annat 
familjens framtid, att 
acceptera sin 
livssituation skapa 
förhoppning, 
förhindra att 
sjukdomen 
utvecklas.   

4/4  
7/8  

  



 
 

Författare (A-Ö), 
år, tidskrift, land  

Titel  Syfte  Design & Metod  Urval  Resultat  Kvalitet  
Del 1:  
Del 2:  

Durante, A., Paturzo, 
M., Mottola, A., 
Alvaro, R., Dickson, 
V., Vaughan, 
V., Vellone, E.  
  
(2019).  
  
The journal of cardi-
ovascular nursing  
  
Italien  

Caregiver Contribu-
tion to Self-care in Pa-
tients With Heart  
Failure A Qualita-
tive Descriptive Study  
  

Att beskriva hur 
vårdgivaren kan 
hjälpa patienter 
med hjärtsvikt till 
egenvård.   

Kvalitativ metod.  
  
Semistrukturerade 
intervjuer.  
  
Beskrivande 
studiedesign.  

40stycken 
hjärtsvikts-
patienter från 
3stycken 
kliniker.  
25stycken var 
kvinnor,  
15stycken 
män.  

Även om 
familjemedlemmar  
kan bidra till en 
lättnad för patienters 
egenvård bör 
utvärdering ske av 
deras kunskap samt 
ge dem 
evidensbaserad 
utbildning.  
  

4/4  
8/8  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Författare (A-Ö), år, 
tidskrift, land  

Titel  
  

Syfte  Design & 
Metod  

Urval  Resultat  
  

Kvalitet 
Del 1:  
Del 2:  

Jaarsma, T., Niklova-
Simons, M., & 
Van der val, M. H.  
  
(2012).  
  
Heart & Lung: Tje jour-
nal of acute and criti-
cal care.  
  
Nederländerna  

Nurses’ strategies to  
address self-care as-
pects related to medi-
cation  
adherence and symp-
tom  
recognition in heart  
failure patients: An 
in-depth look.  
  

Fördjupa förståelse 
interventioner som 
hjärtsviktssjuksköter
skor använder i den 
kliniska 
verksamheten för att 
förbättra patientens 
följsamhet till 
medicinering och 
symtomövervakning  

Kvalitativ 
metod.  
  
Innehållsanalys  

8stycken 
hjärtsvikts-
sjuksköterskor.   
2stycken män +  
6stycken kvinnor.  

3 teman för 
ökad kunskap, 
öka 
motivation 
och ge 
praktiska 
verktyg.   
Teknikbasera
de verktyg, ge 
ett ökat socialt 
stöd för att 
förbättra 
följsamheten 
till 
medicinering 
och 
symtomöverv
akning.  

4/4  
7/8  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Författare (A-Ö), år, 
tidskrift, land  

Titel  Syfte  Design & Metod  Urval  Resultat  Kvalitet  
Del 1:  
Del 2:  

Li, C. C., Chang, S. 
R., Shun, S. C.  
  
(2019).  
  
Journal of clinical nurs-
ing  
  
Taiwan  

The self‐care cop-
ing process in   
patients with chroni-
cheart failure:   
A qualitative study  
  

Att förstå 
egenvårdsprocessen 
hos patienter med 
kronisk hjärtsvikt  

Kvalitativ metod.  
  
Semistrukturerad 
intervju.  

27 hjärtsvikt-
patienter i 
NYHA-klass II-
IV från 
4stycken 4 
hjärtenheter. 
Ålder >20 år.  

För att hantera 
sin livssituation 
krävdes tid till 
acceptans till sin 
hjärtsvikt, hitta 
nya strategier till 
att ändra sin 
livsstil, försöka 
se framåt.  
Förlita sig på sin 
religion, och 
hitta en mening 
med livet.  

4/4  
8/8  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Författare (A-
Ö), år, 
tidskrift, land  

Titel  Syfte  Design& 
metod  

Urval  Resultat  Kvalitet  
Del 1:  
Del 2:  

Piamjariyakul, U., 
Smith, 
C.E., Werkowitch, 
M., Elyachar, A.  
  
(2012).  
  
USA  
  
Applied nursing  
reserach  
  
   

Part 1: Heart fail-
ure home management: 
Patients, multidiscipli-
naryhealth care proffes-
sionals and family care-
giver’s perspectives  

Att beskriva patienten, 
sjukvårdspersonal och 
vårdgivares perspektiv för 
hur förberedelser kan ske 
av egenvårdsåtgärder hos 
hjärtsviktpatienter.  

Kvalitativ 
metod.  
  
Strukturerade 
intervjumetod.  

Hjärtsvikt-
patienter, 
familje-
medlem,  
sjukvårds-
personal.   

De viktigaste 
faktorerna var 
medverkan från 
familjemedlem, 
kontinuerlig 
utbildning om 
hjärtsvikt, 
lärande från 
andra patienter, 
acceptans till 
sin livssituation.  

4/4  
8/8  

 
 
Författare (A-Ö), 
år, tidskrift, 
land  

Titel  Syfte  Design & 
metod  

Urval  Resultat  Kvalitet  
Del 1:  
Del 2:  

Riley, J.P., Gabe, J. 
P., Cowie, M.R.  
  
(2013).  
  
Journal of clini-
cal nursing  
  
England  

Does telemonitor-
ing in heart failure em-
power patients for self-
care? A qualitative study.  
  
  

Undersöka i 
vilken 
utsträckning 
teknikhantering 
kan ge 
hjärtsvikt-
patienter 
möjlighet till 
egenvård.  

Kvalitativ 
metod.  
  
2stycken 
djupintervjuer.  

15stycken  
hjärtsvikt-
patienter  
  

Patienter utvecklade 
sin kunskap genom 
erfarenheter om sina 
symtom och 
reagerade på nya eller 
förändrade 
kontrollvärden.  

4/4  
8/8  

  



 
 

Författare (A-Ö), 
år, tidskrift, 
land  

Titel  Syfte  Design & Metod  Urval  
  

Resultat  Kvalitet  
Del 1:  
Del 2:  

Woda, A., Haglund, 
K., Belknap, R. A., 
& Sebern, M.  
  
(2015).  
  
Journal of commu-
nity health nursing.  
  
USA  

Self-Care Behaviors of  
African Americans  
Living with  
Heart Failure  
  

Att utveckla 
interventioner som 
passar in i 
afroamerikanska 
hjärtsviktpatienters liv 
inom egenvårds-
beteenden.  

Kvalitativ metod.  
  
Freire’s theoreti-
cal concepts of  
education for  
critical  
cousciousness  
  
Beskrivande 
forskningsdesign.  
 
  

10 
hjärtsviktspati
enter <55 år.  
7 stycken 
kvinnor och 3 
stycken män.  

Vanligaste 
beteenden för 
underhållning av 
egenvård var de 
råd de fick av 
sjuksköterskor. 
Vanligaste var 
medicinering, 
dietbegränsning
ar och daglig 
fysisk aktivitet.  

4/4  
7/8  

  
Författare (A-Ö), år 
tidskrift, land  

Titel  Syfte  Design & Metod   Urval  Resultat  Kvalitet  
Del 1:  
Del 2:  

Yu, M., Chair, S. Y., Chan, 
C. W., Choi, K. C.  
  
(2016).  
  
International jour-
nal of nursing practice.  
  
Kina  

Infor-
mation needs of pa-
tients with  
heart failure: 
Health profession-
als’ perspectives  
  

Att förstå 
informations-
behovet hos 
patienter med 
hjärtsvikt ur 
hälso-sjukvårds-
personalen.  

Kvalitativ metod.  
  
Intervjuer ansikte-
mot-ansikte.  

24st 
professioner 
inom hälso-
sjukvården. 
15st hjärtsvikts-
sjuksköterskor 
samt 9st 
läkare.  
  

Information hos 
sjukvårdspersonal 
är viktig för 
patientens 
inlärning. 
Information bör 
ges ut 
individanpassat. 
Patientens 
tillstånd kan påve
rka förståelsen av 
informationen.  

4/4  
8/8  



 

 
 

 


