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Sammanfattning  
   
Bakgrund: I Sverige finns det 225 000 personer som lever med hjärtsvikt. 
Hjärtsvikt har en stor påverkan i det dagliga livet där personerna upplever socialt 
utanförskap till följd av livsstilsbegränsningar och fatigue. En förutsättning för att 
kunna hjälpa och stötta personer i sin sjukdom är att sjuksköterskan har kunskap om 
hur egenvård ska bedrivas.   
Syfte: Att beskriva upplevelser av egenvård hos personer med hjärtsvikt.  
Metod: Litteraturöversikten har genomförts utifrån kvalitativ metod med deduktiv 
ansats. Teorin som använts är personcentrerad vård.   
Resultat: Analysen av 12 vetenskapliga artiklar resulterade i två huvudteman; 
Partnerskap med subtema Brist på information ifrån vården och Personens berättelse 
med subtema Socialt stöd, Transition samt Känsla av skuld. Personer med hjärtsvikt 
upplever att de har för lite information om sin sjukdom för att egenvård ska kunna 
bedrivas fullt ut. De upplever även en känsla av skuld för att de har insjuknat. Socialt 
stöd är en viktig del i att kunna bedriva egenvård.  
Slutsats: Deltagarna i studierna upplevde sig ha för lite kunskap om hur de skulle 
bedriva sin egenvård.  De upplevde också att informationen de fått var för vag för att 
kunna omsättas i det dagliga livet. Här behöver sjukvården bli bättre på att informera 
och utbilda. Socialt stöd upplevdes som viktigt för att klara av att förändra sin 
situation. Här kan självhjälpsgrupper vara till god hjälp.  
Nyckelord: information, kunskap, personcentrerad vård, skuld, socialt stöd. 
 
 

  
  
 
 



 
 

Summary 
 
 
Title: Experiences of self-care in people with heart failure 
Background: In Sweden, there are 225,000 people living with heart failure. Heart 
failure has a major impact in daily life where people experience social inclusion as a 
result of lifestyle restrictions and fatigue. A presumption for being able to help and 
support people in their illness is that nurses has knowledge of how their self-care 
should be conducted. 
Purpose: To describe experiences of self-care in people with heart failure.  
Method: The literature review has been based on a qualitative method with a 
deductive approach. The theory used is person-centered care.  
Results: The analysis of 12 scientific articles resulted in two main themes. 
Partnership with the subtheme Lack of information from Healt Care and the Person's 
narrative with subtheme Social support, Transition and Feeling of guilt. People with 
heart failure feel that they have too little information about their illness to be able to 
fully conduct self-care. They also feel a sense of guilt for being sick. Social support is 
an important part of being able to conduct self-care. 
Conclusion:  
Participants in the studies experienced too little knowledge of how to conduct 
selfcare. They also experienced that the information they received was too vague to be 
practised into daily life. Health professionals must be better at informing and 
educating. Social support was seen as important in managing to change their 
situation. Self-help groups can play an important role in this.  
Keywords: Guilt, information, knowledge person-centered care,  social support.  
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Inledning 

Av Sveriges befolkning beräknas att cirka 225 000 personer lever med hjärtsvikt 
(RiksSvikt, 2019). Hjärtsvikt är en ledande orsak till sjukdom, sjukhusinläggningar, 
funktionsnedsättning och död (Zarrinkoub et al., 2014). Högt blodtryck är den 
vanligaste orsaken till hjärtsvikt (Cauwenberghs & Kuznetsova, 2018).   Studier visar 
att livsstilsförändringar vad gäller kost och motion kan vara lika effektiva som 
läkemedel och att förståelsen varför personen fått hjärtsvikt kan hjälpa till att 
förbättra symtomen genom följsamhet av rekommendationer (Churchouse & 
Thomas, 2010). Det forskas även på hur livskvaliteten för hjärtsviktspatienterna kan 
förbättras (Aggarwal et al., 2018). En förutsättning för att kunna hjälpa och stötta 
personer i sin sjukdom är att sjuksköterskan har kunskap om de livsstilsfaktorer som 
rekommenderas att följas för att kunna få så god hälsa som möjligt (Betihavas et al., 
2011). Ett personcentrerat förhållningssätt i vården av personer med hjärtsvikt, har 
visat flera fördelar. Bland annat kan personcentrerad vård (PCV) bidra till ökad 
livskvalitet relaterat till personers egenvård och till deras fysiska och psykiska status 
(Ulin et al., 2015).  Att undersöka upplevelser av hur personer med hjärtsvikt 
upplever sin egenvård kan därför tänkas ha betydelse för hur vården bör utformas.  

 

Bakgrund 

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt, vilket innebär att hjärtat inte klarar 
av att pumpa runt blodet i kroppen i en normal takt. En nedsatt pumpförmåga kan 
uppkomma till exempel efter en hjärtinfarkt eller till följd av cirkulatorisk belastning 
på hjärtat vilket är vanligt vid diabetes eller lungsjukdom. Några av de första och 
typiska symtomen kan vara trötthet och andfåddhet (Eikland, Haugland 
& Stubberud, 2016; Mårtensson, 2012). För att öka cirkulationen börjar hjärtat att 
jobba hårdare genom att ett antal kompensationsmekanismer frisätts. Det leder i sin 
tur till att blodtryck och puls stiger och det ansträngda hjärtat pressas att arbeta ännu 
hårdare, vilket gör att hjärtats förmåga alltmer försämras. I förlängningen leder det 
till att genomblödning och syresättning till andra organ försämras. Njurarna kan till 
exempel inte göra sig av med vatten och salt vilket leder till 
ödem (Philipsson, Ekman, Forslund, Swedberg & Schaufelberger, 2013).    
Hjärtsvikt kan vara kronisk vilket betyder att den är icke-reversibel samt att den 
utvecklas över tid och är då vanligen ett resultat av att kompensationsmekanismerna 
sviktar. Akut hjärtsvikt kan uppstå vid stora hjärtinfarkter där vänster kammare 
försämrats. Symtom som kan uppkomma vid hjärtsvikt är trötthet, försämrad 
kognitiv funktion, ångest och depression (Eikland et al., 2016). Riskfaktorer för att 
utveckla hjärtsvikt är bland annat, högt blodtryck, fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom 
och ett högt alkoholintag (Aggarwal et al., 2018;  Djoussé, Driver & Gaziano 2009).   
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Påverkan i det dagliga livet  
 
Det finns en klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart Association (NYHA) 
som är indelad i fyra funktionsklasser (Wallentin & Lindahl, 2010).  
I NYHA I känner personen inte av några större begränsningar och kan utföra vanlig 
fysisk aktivitet utan några hinder. Detta kallas för asymtomatisk hjärtsvikt.  
När personen bedöms i nästa klass, NYHA II, vilken räknas som lätt hjärtsvikt, mår 
personen bra i vila och vid lättare fysisk ansträngning men ökad belastning ger 
tydliga besvär så som dyspné, angina eller hjärtklappning. I NYHA III som är måttlig 
hjärtsvikt börjar personen att bli begränsad i sin fysiska aktivitet som kan handla om 
att sköta sin morgontoalett eller ta en lite längre promenad. NYHA IV räknas som 
allvarlig hjärtsvikt, personen klarar inte av någon form av fysisk aktivitet och kan 
även ha hjärtsviktssymtom i vila (Wallentin & Lindahl, 2010). Det vanligaste 
symtomet vid hjärtsvikt är trötthet vilket kan påverka livskvaliteten negativt. Kronisk 
trötthet riskerar att leda till minskad kognitiv funktion, depression, 
koncentrationssvårigheter och social isolering. Det finns även en ökad risk för 
sjukhusinläggning och förmågan att utföra egenvård minskar. (Santos, Guedes, 
Barbosa & Cruz, 2012)  
  
 
  
Diagnos  
 
För att fastställa diagnos börjar läkaren ofta med att lyssna in personens berättelse 
om symtom och dess sjukdomshistoria för att senare kunna bedöma orsaken, graden 
av svikt och prognos för att kunna sätta in rätt behandling (Mårtensson, 2012).   
Undersökningar som görs är elektrokardiogram (EKG) som visar arytmier eller 
infarkttecken. Temperaturtagning för det kan indikera om det föreligger risk för 
infektion eller sepsis. Röntgen av cor/pulm görs för att se om hjärtat är förstorat, om 
det är lungstas eller finns pleuravätska. Blodprover tas också, så som till exempel 
hjärtmarkörer som Troponin T och Brain Natriuetic Peptide (BNP), även elektrolyter, 
C-reaktivt protein (CRP) och blodstatus kontrolleras (Michalska-Kasiczak et al., 
2018).  
Vid förhöjt BNP, som visar koncentrationen av peptidhormoner som utsöndras från 
hjärtats kammare, går läkaren vidare med ultraljud som visar hur hjärtat arbetar och 
hur det ser ut inuti (Mårtensson, 2012).  
Läkaren kan med denna undersökning säkert fastställa diagnosen hjärtsvikt och den 
bakomliggande orsaken samt även vilken grad av hjärtsvikt personen har.  (Saijo et 
al., 2018).  
Vid misstanke om akut koronart syndrom måste patienten göra en 
corangiografi  (Achennbach & Daniel, 2010). Hjärtats arbetskapacitet bedöms med 
ett arbetsprov, ett så kallat arbets- EKG. Detta test visar på vad som begränsar 
hjärtats arbetsaktivitet så som andfåddhet, bentrötthet eller bröstsmärta. Vid ett akut 
insjuknande kan det vara en hjärtinfarkt och detta måste behandlas först, antingen 
med Percutan Coronar Intervention (PCI) med stent, eller en Coronary artery bypass 
grafting (CABG), en så kallad by pass - operation (Murphy et al., 2009).   
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Behandling med läkemedel  
 
Vid hjärtsvikt kan behandling med läkemedel underlätta livet för den drabbade. Det 
kan också göra att personen får vara symtomfri, slipper sjukhusvård samt att 
det förlänger livet (Patterson, 2018). Den medicinska behandlingen handlar om att 
minska hjärtats arbete, optimera hjärtminutvolymen och att förebygga utveckling av 
lungödem och andra akuta försämringar. Läkemedelsbehandlingen är inriktad på 
graden av hjärtsvikt och på symtomen.  
De läkemedel som ingår i behandlingen i första hand är: ACE- 
hämmare, betablockerare och diuretika (Mårtensson, 2012). Diuretika med snabb 
effekt används vid akuta förlopp och diuretika med långsam effekt används 
kontinuerligt vid hjärtsvikt. Medicineringen anpassas beroende på vilken grad av 
hjärtsvikt personen har (Patterson, 2018).  
  
  
Behandling med pacemaker  
 
Vid hjärtsvikt rör sig hjärtat i otakt och behöver då hjälp för att inte slösa med sina 
resurser på ett ineffektivt sätt. Vid lindrig till måttlig hjärtsvikt kan en 
pacemaker, Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) opereras in för att 
synkronisera takten i hjärtat som pumpar ut blodet mer effektivt ut i 
kroppen (Cooper, 2015) Implanterbar defibrillator (ICD) är en annan sorts 
pacemaker som också kan förbättra överlevnaden för en del hjärtsviktspatienter. 
Denna ger en elektrisk stöt för att få hjärtat att komma i en regelbunden takt igen och 
genom att behandla livshotande hjärtrusningar minska dödligheten (Mehra et al., 
2012; Thylèn, 2012).  
 
  
 
Behandling egenvård 
 
Egenvård vid en kronisk sjukdom som hjärtsvikt handlar i första hand om ett beslut 
att bedriva egenvård. Att uppmärksamma och observera kroppens förändringar och 
att besluta om åtgärder för att sedan kunna utvärdera dessa. Exempel på 
egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt kan till exempel vara att följa ordinerad 
läkemedelsbehandling, kontrollera symtom, att utöva fysisk aktivitet, följa 
rekommendationer angående nutrition, restriktiv alkoholkonsumtion, att inte röka 
och att följa rekommendationer om vaccination (Strömberg, 2014). I denna studie 
kommer nutrition och fysisk aktivitet att tas upp.  
 
 
Egenvård nutrition  
 

En person med hjärtsvikt ska hålla sig till en saltfattig kost eftersom salt kan bidra till 
vätskeretention (Lennie, Chung & Moser, 2013).  Det innebär att saltintaget på en dag 
ska understiga 2 gram, vilket är mindre än en tesked. Måltiderna ska också ges i små 
portioner med täta mellanrum. Vid stort intag av mat ökar genomblödningen till 
splanknikus vilket ökar belastningen på hjärtat (Eikland et al., 2016). 
Vätskerestriktion kan vara aktuellt att ge om personen har utvecklat en 
vätskeretention med ödem och lungstas (Eikland et al., 2016). För många personer 
med hjärtsvikt kan dock törst vara besvärande och vara en bidragande känsla till 
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obehag. Patienter har i studier beskrivet det som en känsla av en kamp att motstå 
lusten att dricka. Rekommendationerna har på senare år ändrats från att vara 1,5 - 2 
liter vätska per dygn oavsett kroppsvikt, till att anpassa vätskebehovet utifrån 
patientens vikt, där man räknar på 30–35 ml vätska per kilo kroppsvikt och dygn 
(Waldréus, 2018; Ekman, Forslund, Philipson, Swedberg, & Schaufelberger, 2014).    
När personer med hjärtsvikt känner stor törst kan det hjälpa att suga på isbitar eller 
frysta bär. Det finns också osötade sugtabletter med olika smak på apotek som kan 
dämpa känslan av törst (Allida et al., 2016).  
 

 
Egenvård fysisk aktivitet  
 
Vid behandling av hjärtsvikt kan en person behöva ändra sin livsstil. Personer med 
hjärtsvikt ska till exempel få information från sjukvården om vikten av att motionera 
eftersom motion på sikt kan hjälpa till att hålla hjärtsvikt under kontroll. Fysisk 
funktion vid hjärtsvikt kan bedömas med hjälp av klassificering enligt NYHA, där 
NYHA I ger inga symtom och vid NYHA IV finns symtom redan i vila (Wallentin & 
Lindahl, 2010).   
Palmer, Bowles, Paton, Jepson & Lane (2018) säger att effekter som fysisk träning 
kan ge hos personer med hjärtsvikt är ungefär detsamma som hos friska personer 
med bland annat; förbättrad andningsförmåga, förbättrad perifer genomblödning, 
ökad muskelstyrka samt ökad livskvalitet.   
Träningen måste anpassas efter varje individs förutsättning och vara regelbunden. 
Tyngdpunkten i träningen ska ligga på dess intensitet och ska inkludera både aerob 
träning och styrketräning. En högre träningsintensitet minskar risken för att 
försämra sin hjärtsvikt jämfört med en lägre träningsintensitet. Genom att göra små 
förändringar i vardagen kan en person med hjärtsvikt påverka sin egen hälsa och öka 
sin livskvalitet (Aggarwal et al., 2018).   
 
Omvårdnad vid hjärtsvikt  
 
Enligt Beauchamp & Childress (2013) finns fyra etiska principer som även tas upp i 
International Council of Nurses (ICN) etiska kod. Dessa är autonomiprincipen, icke - 
skada principen, godhetsprincipen och rättviseprincipen, vilka ligger till grund för 
att sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande.   
När det gäller personer med hjärtsvikt har sjuksköterskor ett ansvar att identifiera, 
bedöma och observera personens tillstånd. Målet med behandlingen är att tillgodose 
grundläggande behov genom ett reducerat hjärtarbete, optimera minutvolym och 
förebygga de komplikationer som en försämrad hjärtsvikt kan ge (Eikland et al., 
2016). Många hjärtsviktsmottagningar är idag sjuksköterskeledda med ett tydligt 
fokus på PCV. En central del av vården på en sjuksköterskeledd mottagning är 
personers egenvård som vid god följsamhet har kunnat förknippas med minskad 
sjuklighet och dödlighet (Mårtensson, 2012). Det finns en mängd åtgärder 
sjuksköterskor kan göra, varav att ge kunskap om kost, dryck och fysisk aktivitet är 
några av dem. Även följsamhet av medicinska behandlingar, minskad 
alkoholkonsumtion och daglig viktkontroll är egenvårdsåtgärder som kan förbättra 
personens hälsa. För att en person med hjärtsvikt på bästa sätt ska fullfölja de 
riktlinjer hen får behövs kunskap om vilka effekter egenvården kan ha på hälsan 
(Brennan, 2018). Personer med hjärtsvikt upplever själva att de har för lite kunskap 
om sin sjukdom och detta har ett tydligt samband till en otillräckligt utförd egenvård. 
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Därför är det nödvändigt att när en person insjuknar i hjärtsvikt får kunskap och 
utbildning om sin sjukdom för att kunna utföra de egenvårdsåtgärder som behövs för 
att förbättra sin hälsa (Lee, Moser & Dracup, 2017).   
 
 
Personcentrerad vård    
 

PCV betonar ett partnerskap i vården mellan vårdtagare och vårdpersonal och 
förespråkas av World Health Organizations (WHO) som en viktig del i att 
kvalitetssäkra vården. PCV innebär att se den enskilda personen, involvera och 
anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar för att på så sätt kunna 
ge bästa möjliga omvårdnad. När PCV implementeras fullt ut i vårdkedjan 
för personer med hjärtsvikt så förkortas vårdtiden med 2,5 dagar, jämfört med 
personer som inte vårdats personcentrerat (Ekman et al., 2012).   
Partnerskapet är ett lagarbete mellan personal, den som vårdas och även 
närstående och alla har de behov av att bli bekräftade som en person oavsett roll. När 
möten sker mellan två eller flera personer och de blir bekräftade, sker ofta 
en ömsesidig dialog och en god cirkel uppstår (Ekman et al., 2018).  
PCV handlar också om att lyssna på personens berättelse. Genom detta kan 
mänskliga resurser och möjligheter identifieras och skapa en grund till 
partnerskap (Ekman et al., 2018). Efter personens berättelse är det vårdpersonalens 
uppgift att identifiera personens behov och då tillsammans formulera och 
dokumentera en personlig hälso-/vårdplan.  
Det innebär en gemensam överenskommelse mellan professionen, som har den 
evidensbaserade kunskapen och vårdtagaren, som har den erfarenhetsbaserade 
kunskapen (Ekman et al., 2018). De personer som vårdats personcentrerat känner sig 
tryggare, upplever ett större välbefinnande och har en större symtomlindring. För 
personer med hjärtsvikt har PCV visat sig kunna hjälpa dem att känna sig mindre 
osäkra på sin sjukdom, vilket i sin tur leder till en bättre egenvård. 
Även vårdpersonal har upplevt positiva effekter av att arbeta personcentrerat, såsom 
en ökad yrkesstolthet och ett förbättrat samarbete mellan olika 
professioner (Lehuluante, Nilsson & Edvardsson, 2012).  
Ulin, Malm & Nygård (2015) visar i sin studie betydande fördelar för personer med 
hjärtsvikt som tar emot PCV. Fördelarna inkluderade förbättrad klinisk status, 
livskvalitet, egenvård, mindre belastning av symtom, större ansvarsfrihet och kortare 
sjukhusvistelse. Dessa resultat indikerar att PCV är effektivt inom sjukvården och 
kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Ett personcentrerat förhållningssätt i 
vården av personer med hjärtsvikt har visat flera fördelar när det gäller deras 
livskvalitet. PCV kan bidra till ökad livskvalitet relaterat till personers egenvård och 
till deras fysiska och psykiska status (Ulin et al., 2015).   
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Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser av egenvård hos personer med hjärtsvikt.  
 

Material och metod 

Design 
  
Studien genomfördes som en litteraturöversikt och har en kvalitativ design. I 
kvalitativ forskning önskas en djupare förståelse i det som avses att undersökas och 
det huvudsakliga syftet är att skapa kunskap kring hur fenomenet upplevs och tolkas 
av den enskilda människan (Henricson, 2017).   
En litteraturöversikt är en metodisk och kritisk granskning av litteratur (Backman, 
2008). Vetenskapliga artiklar över befintlig forskning kring hjärtsvikt 
sammanställdes och därefter analyserades de genom en deduktiv ansats. Den teori 
som har använts är PCV.   
  

Urval och datainsamling 
 
Studier gjorda på personer med hjärtsvikt och dess upplevelser om egenvård har 
inkluderats. Enligt Henricson (2017) är det viktigare att hitta färre personer med 
olika erfarenheter som kan ge olika beskrivningar av ett fenomen än ett stort antal 
personer med en homogen syn. Inklusionskriterier är personer med hjärtsvikt som är 
över 18 år. Alla artiklar är skrivna på engelska och är peer reviewed. Inga studier 
innan år 2009 har inkluderats. Inga länder har exkluderats. Vid ett första urval var 
det titlarna som gav en uppfattning om vilka artiklar som skulle granskas mer 
noggrant och därefter lästes abstracten. Stämde abstracten överens med syftet och 
inklusionskriterier, valdes de artiklarna och lästes i sin helhet.  
Artiklarna är granskade enligt Jönköping Universitys Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (Bilaga 1).  
Granskningsprotokollet innebär att kvalitativa studier har analyserats utifrån 
artikelns syfte, metod, resultat, etiska överväganden samt resultat- och 
metoddiskussion. Protokollet är indelat i två delar där första delens fyra frågor var 
tvungna att besvaras med ja för att sedan gå vidare till del två. I del två skulle sex av 
åtta frågor besvaras med ja. Resultatet av dessa två delar avgjorde om artikeln valdes 
ut eller ej. Informationssökningen som genomfördes skapade en översikt över 
kunskapsområdet och där identifierades relevanta sökord som bäst representerade 
studiens syfte. Samlingen av sökord utökades även med synonyma termer.  På detta 
vis skapades en grund för sökarbetet och ett avgränsat ämnesområde kunde skapas 
(Östlundh, 2017).  Sökord som identifierades i den inledande informationssökningen: 
adherence, dietary, experience, fluid restriction, interview, health ,  heart failure, 
nutrition, self-care,   thirst, qualitative.  
 
Vid sökandet av litteratur användes de olika sökorden i olika kombinationer. Även de 
booleska termerna: AND och NOT, som smalnar av sökningen och OR, som breddar 
sökningen, användes. För att få med alla böjningsformer av ett sökord användes 
trunkering, vilket innebär att själva ordstammen av ordet avslutas med 
trunkeringstecknet: * (Östlundh, 2017). De databaser som använts för sökning är 
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CINAHL, PubMed och Medline då de är akademiska databaser och innehåller 
information inom omvårdnadsvetenskap (Nilsson Kajermo, Johansson & Wallin, 
2014; Östlundh, 2017).    
  

Dataanalys 
 
Resultatet har analyserats utifrån en deduktiv ansats. Vid en deduktiv ansats löper 
teorin som en röd tråd genom hela forskningsprocessen till skillnad ifrån en induktiv 
där teorin kommer först i slutet (Henricson, 2017). I denna uppsats kommer PCV att 
användas som teori.   Det innebar i detta fall att teorin PCV användes som ett slags 
filter när artiklarna lästes och analyserades.  
Artiklarna har analyserats med utgångspunkt i Fribergs femstegsmodell (Friberg, 
2017). I steg ett har de valda artiklarna lästs ett flertal gånger för att förstå helhet och 
sammanhang. Därefter har artiklarna kort sammanfattats.  I steg två har studiernas 
resultat analyserats med fokus på varje enskild studie, för att i tredje steget 
sammanställa varje studies resultat.  En schematisk uppställning gjordes över varje 
artikel där artiklarna sammanfattades. I fjärde steget identifierades skillnader och 
likheter. Sedan plockades all information ut som hade med egenvård att göra genom 
att detta markerades med en vald färg. Informationen om egenvård analyserades 
sedan med hjälp av PCV där varje ord som hade med PCV att göra, färgmarkerades 
och därefter diskuterades. Efter ytterligare diskussion sammanställdes detta till 
huvudteman och subteman i steg fem, för att kunna presentera en så tydlig och läsbar 
analys som möjligt. (Friberg, 2017).  

 

Etiska överväganden 
 
Forskningsetik regleras framförallt i lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460). Lagen handlar om att “skydda den enskilda människan 
och respekten för människovärdet vid forskning”. De mänskliga rättigheterna, den 
grundläggande friheten, hälsa, säkerhet och den personliga integriteten ska visas 
hänsyn.  
Vid en litteraturstudie behövs inget etiskt godkännande. Dock ska de artiklar som 
valts ut genomgått etiska överväganden eller en etisk kommitté.  På så sätt har 
deltagarna i studierna själva haft rätt att bestämma om de vill delta, de har kunnat 
avbryta när som helst samt att författarna noggrant har tagit hänsyn till att 
deltagarna inte har utsatts för kränkningar (Kjellström, 2017; Sandman & Kjellström, 
2018).  Artiklarna som ingick i studien har kontrollerats med hjälp av Jönköping 
Universitys Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod (Bilaga 1), där en fråga handlar om etiskt ställningstagande finns med.   
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Resultat 

Resultatet baseras på analys av 12 vetenskapliga artiklar vilket resulterade i två 
huvudteman och fem subteman.  En deduktiv ansats har använts vilket innebar att 
PCV användes som ett filter på artiklarna när de lästes och analyserades. Resultatet 
visar att Partnerskap och Personens berättelse kring egenvård vid hjärtsvikt har varit 
genomgående i de studier som granskats.   Artiklar från ett flertal olika länder var 
relevanta att inkludera och de som inkluderades var: Irland, Kanada, Kina, Korea, 
Norge, Singapore Sverige, Taiwan, UK samt USA. Ålder på deltagarna var mellan 22 
och 84 år.  Huvudteman och  subteman som presenteras i tabell 1.  
  
  
Tabell 1  
Teman                                                               Subteman   
Partnerskap   Brist på information från vården  

  
Brist på kunskap om sin sjukdom  
-----------------------------------------------  

  
  
Personens berättelse   

Socialt stöd  
  
Transition –acceptans av det nya livet  
  
  
Känsla av skuld  

  
 
 
 
Partnerskap  
   
Partnerskap handlar om att dela information. Personen det berör berättar om sina 
upplevelser och erfarenheter och personalen ger professionell information som blir 
till kunskap (Son et al., 2018). Enligt personerna i studierna upplevde de att de hade 
fått bristfällig kunskap om hjärtsvikt, om vad som orsakar den och om dess 
konsekvenser (Clark et al.,2009). Många förstod vikten av att söka upp egen kunskap 
kring sin sjukdom (Son et al., 2018). De värderade informationen från läkare högt 
men upplevde att den inte var tillräcklig eller för vag (Heo et al., 2009; Lockhart et 
al., 2014; Nordfonn et al., 2018; Son et al., 2018).   

Brist på information ifrån vården    
 
Genomgående hos flera personer var att de upplevde sig fått för lite eller för vag 
information om sin sjukdom ifrån vårdpersonal. En del hade inte fått någon 
information alls om hur de skulle sköta sin hjärtsvikt (Heo et al., 2009; Lockhart et 
al.; Son et al., 2018). De upplevde inte heller att informationen de fått var tydlig och 
hade svårigheter att applicera informationen när det gällde restriktioner kring mat 
och dryck. Flera av personerna menade till exempel att de försökte följa en diet med 
låg salthalt, men i verkligheten var det hela 40 % som inte gjorde det. När de 
handlade visste de inte hur de skulle skilja mellan “bra” och “dålig” mat och upplevde 
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en frustration kring hur de skulle kunna äta mat som var bra för dem (Heo et al., 
2009; Rong et al., 2016). En del saknade även emotionellt stöd ifrån vården 
(Lockhart et al., 2014). På grund av en hög tilltro till läkare och professioner fanns en 
ovilja hos vissa kring att ifrågasätta läkarens råd. Även om deltagarna inte förstod 
vågade de ibland inte be om ett förtydligande då de var rädda att framstå som 
dumma. Ett påstående som att “minska ditt vattenintag” sa dem ingenting eftersom 
den informationen var alldeles för vag och svår att sätta in i ett relevant sammanhang 
(Clark et al., 2009; Rong et al., 2016; Son et al., 2018). Deltagarna menade själva att 
om de hade fått en mer tydlig information hade de kunnat sköta sin egenvård bättre 
och besöka sjukhuset i mindre utsträckning när de fick symtom (Rong et al., 2016). 
Till exempel när det gällde fysisk aktivitet var vissa personer osäkra på hur de skulle 
kunna göra för att inte överanstränga sig (Chew et al., 2019).   
Anhörigas och vänners råd vägde tungt när det gällde att ta till sig egenvårdsråd (Son 
et al., 2018). Personerna upplevde också en distans till sin läkare.  De kände att de 
inte hade tillräckligt med tid tillsammans för att kunna be om mer eller tydligare 
information. De trodde inte heller att deras läkare hade tid att svara på frågor (Clark 
et al., 2019; Son et al., 2018).  En del personer uttryckte ett behov av att ha en 
samordnare som hade förståelse för och en helhetsbild av sjukdomen. Vissa upplevde 
att de blivit övergivna i sin nya situation och kände sig överväldigade i att axla det 
ansvar som egenvård medförde. De saknade någon som kunde ha kontroll på 
läkarbesök och de olika klinikerna de skulle ha kontakt med (Nordfonn et al., 2019).  

Brist på kunskap om sin sjukdom 
 
Det fanns olika motiv för att bäst kunna erhålla och praktisera den kunskap 
personerna hade kring egenvård. Vissa personer sökte inte alls upp ny kunskap utan 
litade blint på vårdpersonal då det fanns en stark tilltro till att vårdpersonalen kunde 
ta avgörande beslut för deras räkning. Personerna följde de råd som gavs utan att 
själva söka upp kunskap kring sin sjukdom och egenvård (Clark et al., 2009; Rong et 
al., 2016). Många undvek att söka upp sjukvård och såg det som en bedrift i att vänta 
till sista stund. Detta var kopplat till kulturella värderingar, då de ansåg att det var 
viktigt att fortsätta arbetet ute på landsbygden och i hemmet (Clark et al., 2009).  
Till följd av religiösa influenser kunde det hos vissa också finnas en fatalistisk syn på 
sin sjukdom, “låt det som händer hända”. För dem var livskvalitet viktigare och 
därför tog de inte reda på vilken mat som var bäst för dem att äta. Precis som att 
vädret kan vara oförutsägbart ansågs deras symtom okontrollerbara och tvungna att 
accepteras, på samma sätt som deras förfäder historiskt sätt varit tvungna att 
acceptera och arbeta sig igenom problem (Clark et al., 2009; Rong, et al., 2016). 
Vänskap med likasinnade gav personerna mod och självförtroende att delta i dagliga 
aktiviteter och här blev utbyte av information sinsemellan en viktig källa till kunskap. 
Att lära sig av andra som också hade hjärtsvikt och att känna sig förstådd blev viktigt 
i processen att applicera egenvård i sin egen situation (Lockhart et al., 2014).  
I en studie talade majoriteten av deltagarna om att de saknade kunskap och 
information om deras sjukdom, behandling och egenvård. Många av deltagarna 
pratade om hjärtsvikt som en sjukdom de inte hade någon eller bara lite kunskap om. 
Flertalet av deltagarna önskade mer kunskap och information om diet, motion och 
om själva sjukdomen. På grund av för dålig kunskap upplevde de att det var svårt att 
utföra god egenvård och att de kände sig osäkra och oförmögna att hantera sin 
hjärtsvikt (Nordfonn et. al., 2019).   
Det finns även många personer med hjärtsvikt som förstår att det är viktigt att söka 
egen information som relaterar till deras hälsa. När sjukdomen förvärras är det bra 
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att kunna förstå vad som händer med hälsan och då är trovärdig information viktig. 
Information från läkaren var det som personer med hjärtsvikt upplevde som mest 
viktig då de trodde att hen visste mest om deras hälsa. Det fanns misstro till 
information som de fick från personer som inte arbetade inom sjukvården men 
kunde tänka sig att acceptera information om hälsa från nära vänner och familj (Son 
et.al., 2019).  
För att upprätthålla meningen med livet fanns det deltagare som började att söka 
efter vad de själva behövde göra i sin egenvård för att kunna se framåt. Genom att 
bedriva en god egenvård upplevde många deltagare att det var spännande att lära sig 
nya saker som kunde berika deras liv. Att hela tiden lära sig något nytt och göra saker 
som distraherade tankar på hjärtsvikt och att ta till sig ny information gav en känsla 
av kontroll och möjlighet till egenvård (Chew & Lopez, 2017).  
 

Personens berättelse  
  
Personalen bör vara lyhörd när personer med, som i detta fall hjärtsvikt, berättar om 
sin upplevelse av sjukdom och ohälsa för att förstå hur det påverkar vardagen för 
dem. (Lockart, Foreman, Mase & Heisler, 2014). När en person insjuknar i hjärtsvikt 
uppstår en komplex situation som påverkar möjligheten att bedriva egenvård. Socialt 
stöd både från familj och sjukvården var mycket viktigt för att den insjuknade skulle 
känna motivation till egenvård (Nordfonn et al., 2019).  Personer som insjuknar i 
hjärtsvikt upplever att de får acceptera en ny livssituation vilket innebär 
en transition från frisk till sjuk. (Nordfonn et al., 2019). 
Även känslor av skuld gentemot både personal och familj fanns hos personer med 
hjärtsvikt (Nordfonn et al., 2019).  
 

 
Socialt stöd  
 

Socialt stöd från andra var viktigt för att lyckas bedriva egenvård. I de fall där socialt 
stöd ifrån anhöriga och sjukvård saknades var chansen mindre att egenvårdsråden 
såsom kost, dryck och fysisk aktivitet efterföljdes. Familj och anhöriga var en viktig 
del i processen att anta nya vanor (Heo, Lennie, Moser, & Okoli, 2009; Rong, 
Peng, Yu & Li, 2016; Lockart, Foreman, Mase & Heisler, 2014). I de fall där anhöriga 
anpassade matlagning var det lättare att kunna håll sig till exempelvis en saltfri 
kost (Rong et al., 2016).   
I egenvårdprogram såsom Self-management Peer support program (Lockart, 
Foreman, Mase & Heisler, 2014) matchas en person med hjärtsvikt ihop med en 
partner i samma situation för att kunna stötta och bli stöttad i sin egenvård. Här blev 
det tydligt att vänskap med likasinnade var viktigt för att kunna anta och följa nya 
vanor. En fördjupad kontakt med likasinnade bidrog till att de gemensamt såg till att 
egenvårdsråd efterlevdes. Att dela erfarenheter och strategier med varandra blev en 
motivation till att följa egenvårdråd och ett stöd i att hantera sin sjukdom (Lockhart 
et al, 2014; Luhr, Holmefur, Theander & Eldh, 2017; Son et al., 2018). Genom ett 
ömsesidigt givande och tagande vad gäller erfarenheter och kunskap kunde 
deltagarna hitta en trygghet, förståelse och samhörighet som de annars inte kunde få 
hos personer utan hjärtsvikt (Lockhart et al., 2017). Socialt stöd genom 
självhjälpsgrupper, familj och vänner skapade en tro på att de hade kraften att 
övervinna sjukdomen. När personen fick socialt stöd erhölls ett självförtroende och 
det sin tur ledde till en mer positiv syn på egenvård (Son et al., 2018).   
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Fatigue påverkade det sociala livet hos personer med hjärtsvikt. Deras vänskapskrets 
krympte och de beskrev att de kände sig isolerade som en följd av att de inte orkade 
umgås med andra människor. Att ta sig utanför hemmet blev ett för stort hinder då 
möjligheten att till exempel ta sig till den lokala puben var för ansträngande. De 
upplevde att det var många aktiviteter de gick miste om samt att de fick för lite tid till 
familj och vänner till följd av den utmattning som hjärtsvikten 
gav (Walthall, Floegel, Boulton & Jenkinson, 2019; Nordfonn et al., 2019).   
Även kost- och dryckesrestriktioner spelade in när det handlade om möjligheten att 
umgås med vänner och ha ett socialt liv. En del drog sig undan sociala aktiviteter för 
att de inte ville vara till besvär. De upplevde en förlägenhet i att behöva fråga efter till 
exempel kost med låg salthalt när de var bortbjudna på middag (Rong et al., 2016). 
Sociala situationer såsom restaurangbesök upplevdes som besvärligt då möjligheten 
att välja mat med låg salthalt var begränsad. Deltagarna gjorde en jämförelse med att 
det var mycket lättare att välja mat med låg fetthalt och ifrågasatte varför det inte 
fanns mat som var anpassad till personer med hjärtsvikt (Heo et.al., 2009).   
  
Transition –acceptans av det nya livet  
	  	  
Transition kan utmana den person som blivit sjuk och känslan av att ha tappat sin 
identitet kan göra den som är sjuk extra sårbar.  
Personer som insjuknar i hjärtsvikt upplever att de får acceptera en ny livssituation, 
en transition från frisk till sjuk och även ofta oberoende till beroende för att kunna 
klara av sin vardag med egenvård (Nordfonn et al., 2019). 
Utmaningar handlar ofta om känslor och tankar över sitt nya liv och även tankar om 
sjukdom som självförvållad. Vid en studie tillfrågades deltagarna om känslan av 
bördan av att leva med hjärtsvikt. Majoriteten av de som deltog kommenterade den 
plötsliga förändringen i deras livssituation på grund av den nya diagnosen och de 
hade en känsla av att det var en tung känslomässig börda. Dessa snabba förändringar 
hade ett stort inflytande på deras känslor och beskrevs som svarta och vita 
upplevelser, en oväntad förändring som förändrat deras liv totalt (Nordfonn et al., 
2019). Denna livsförändring fick flera av deltagarna att konfronteras med tankar om 
de hade möjlighet att ta sig an deras nya sämre hälsotillstånd och deras nya 
egenvårdsuppgifter. De praktiska uppgifterna var inte det som sågs som de största 
utmaningarna, utan det kändes mer som att de fick brottas med känslan av att ha 
varit en frisk person till att nu vara väldigt sjuk. De beskriver upplevelsen av att ha 
vårdats på sjukhus till att komma hem och plötsligt vara tvungen att hantera vad de 
har fått veta om hjärtsvikt och dess behandling som en känslomässig press 
(Nordfonn et al., 2019).  
Deltagare i en annan studie såg sig själva från ett nytt perspektiv. De påtalade att de 
blivit mer positiva och att de kunde se på sin hjärtsvikt från olika perspektiv. Genom 
erfarenheten att bli sjuk fanns möjlighet att sakta ner på tempot och hitta något fint 
på vägen (Li, Chang & Shun, 2018).  
I en studie från Singapore såg deltagarna med färre symtom av hjärtsvikt 
egenvård som ett sätt att förhindra förlust av hälsa. De med mer framträdande 
symtom av hjärtsvikt såg egenvård som ett sätt att återfå sin hälsa som den var 
tidigare. En deltagare förklarade sin önskan att få tillbaka möjligheten att kunna 
promenera som tidigare för att slippa känslan av att inte ha någon frihet (Chew, Sim, 
Cao & Chair, 2019). Vid en transition från frisk till sjuk person är det svårt att 
förändra sin livsstil och det krävs både motivation och självkontroll för att ”stanna 
kvar på banan”. Personer med hjärtsvikt som engagerade sig i sin egenvård kunde 
starta ett nytt liv med sin sjukdom. De flesta önskade ett stabilt och hållbart liv med 
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kvalitet. För en lyckad transition är det nödvändigt med en god egenvård (Son, Lee & 
Kim, 2018).  
  
 
Känsla av skuld  
 

I många intervjuer förklarade flera personer med hjärtsvikt att sjukdomen och dess 
behandling skapade en känsla av stor skuld. De beskriver att de får kämpa med 
skuldkänslor mot sin familj på grund av bristen på vad de upplevde att de kunde 
uppnå som familj (Nordfonn et al., 2019). Personerna sas sig ha en känsla av 
begränsning mot andra och att de kände att de behövde extra uppmärksamhet. De 
uttryckte även känsla av skuld mot sjukvården när de klagade eller kände att de var 
besvärliga. En del uttryckte förvåning när de möttes med vänlighet från sjukvården 
trots att de ansåg sig klaga och vara besvärliga. Majoriteten i denna studie kände 
skuld över många olika saker.  
De kände skuld över att de inte gjorde tillräckligt, som motionerade för lite, gick inte 
ner i vikt tillräckligt och att de inte var försiktiga nog med kosten (Nordfonn et al., 
2019). I studien från Singapore beskrevs det att personer med hjärtsvikt ville 
förhindra att familjen kände oro och sorg. Deltagare beskrev att olika 
familjemedlemmar gav olika motivation till egenvård. Yngre deltagare utan barn blev 
motiverade av det ömsesidiga släktskap med till exempel syskon eller andra 
familjemedlemmar som visade omhändertagande om dem och ville då återgälda med 
resultat av god egenvård (Chew et al., 2019). De deltagare som hade yngre barn kände 
skuld över att de fick barnen att oroa sig över sin förälder, i stället för att ta sitt ansvar 
som förälder och låta barnen växa upp utan bekymmer.  
Detta skapade en motivation till att behålla hälsan genom att sköta sin egenvård för 
att kunna ta sitt ansvar och slippa en ytterligare försämring (Chew et al., 2019).  
Deltagare rapporterade konsekvent negativa känslor, som svar på deras hjärtsvikt, 
som rädsla, frustration, hjälplöshet, orättvisa, skuld och ångest. 
En del menade att det inte var lätt att acceptera fakta som att deras kropp aldrig 
kommer att få tillbaka sin gamla hälsa och att de då valde att avhålla sig från 
egenvårdsrelaterade situationer som gav dem negativa känslor (Li et al., 2018).  
Att leva med hjärtsvikt beskrivs som att det begränsar livet. I en studie uttryckte var 
och en av deltagarna sorg över olika uppgifter som nu inte är möjliga för dem att 
utföra. De kände sig som i ett fängelse och övervakade och talade om apati, trisstress 
och ensamhet i ett begränsat liv (Ryan & Farrel, 2009).  
En del av deltagarna i en av studierna som undersöktes upplevde att diagnosen 
hjärtsvikt fått dem att stanna upp och utvärdera livet de hittills levt. De såg diagnosen 
som att de blivit givna en andra chans i livet och flera av dem upplevde en känsla av 
skuld gentemot sin familj. De identifierade sina familjemedlemmar som en drivkraft 
till att utföra egenvård eftersom de kände ett ansvar inför att ta hand om sin familj. 
Föräldrar kände ett ansvar för att finnas där för sina barn, stora som små (Chew et 
al.,2019)  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelser av att utföra egenvård i 
samband med att leva med hjärtsvikt.   
 
Trovärdighet  
 

Metoden litteraturbaserad studie ansågs lämplig då den på ett överskådligt sätt kan 
sammanställa tidigare forskning till en ny helhet. Tack vare sökningar i olika 
databaser finns möjlighet att skapa nya resultat utifrån olika infallsvinklar. Enligt 
Henricson (2017) är det viktigt att hitta personer med olika erfarenheter som kan ge 
olika beskrivningar av ett fenomen. Då en kvalitativ design valdes är enbart 
kvalitativa artiklar inkluderade i uppsatsens resultatdel. Eftersom syftet var att 
studera hur personer med hjärtsvikt upplever sin egenvård, ansågs denna metod 
passa bäst. Med hjälp av denna metod då bland annat upplevelser av 
informationsbrist och avsaknad av stöd tydligt framkommit under uppsatsens 
gång anses syftet vara besvarat.   
De vetenskapliga artiklarna har granskats tillsammans i gruppen genom att använda 
Jönköping Universitys granskningsprotokoll (Bilaga 1) för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod (Henricson, 2017). Alla artiklar var godkända i den 
första delen av protokollet för att därefter gå vidare och få resultat 11 - 12/12 som 
ansågs vara ett tillräckligt bra resultat för att inkludera artikeln i studien. Därefter 
gjordes en schematisk sammanställning av artiklarna, där det syntes ett tydligt 
mönster till teman och subteman, som senare kunde användas till att få fram ett 
slutresultat. De artiklar som användes var skrivna på engelska samt 
var peer reviewed eftersom trovärdigheten i litteraturöversikten då ökar (Henricson, 
2017). Tolv artiklar ingår i resultatet (se Bilaga 3) och de är framtagna enligt 
sökmatrisen (se Bilaga 2). Då syftet i uppsatsen har ändrats under arbetets gång har 
artiklar lagts till och dragits ifrån. Syftet ändrades efterhand eftersom inte tillräcklig 
information gick att erhålla för att besvara det ursprungliga syftet.  Detta kan ha 
påverkat resultatet då mycket tid gick åt att paketera om information samt leta upp 
nya artiklar. En deduktiv ansats användes vilket innebar att en schematisk 
uppställning gjordes över varje artikel där artiklarna sammanfattades. All 
information som hade med egenvård att göra markerades med en vald färg. 
Informationen om egenvård analyserades sedan med hjälp av PCV där varje ord som 
hade med PCV att göra färgmarkerades och därefter diskuterades. Efter ytterligare 
diskussion sammanställdes detta till huvudtema Partnerskap och Personens 
berättelse samt subteman Socialt stöd, Transition, Känsla av skuld, Brist på kunskap 
om sin sjukdom samt Brist på Information ifrån vården.  
 
Pålitlighet  
  
En diskussion fördes om huruvida förförståelse om hjärtsvikt fanns i gruppen. Det 
visade sig att förförståelse fanns och att detta kan ha haft betydelse när datainsamling 
gjordes. Det kan ha inneburit begränsningar i antal sökord på grund av egen 
kunskap. Under forskningsprocessens gång har ny kunskap tillskrivits dem som har 
skrivit arbetet, som att använda booleska termer och trunkering vid sökning i olika 
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databaser (Östlundh, 2017). Nya sökord har tillkommit under arbetets gång. Om 
arbetet skulle göras om i dag kanske processen och dess resultat blivit något annat, 
då urval av artiklar kanske inte blivit desamma. Det visade sig att artiklar från ett 
flertal olika länder var relevanta att inkludera. Länder som inkluderades var: Irland, 
Kanada, Kina, Korea, Norge, Singapore Sverige, Taiwan, UK samt USA.  Detta gör att 
det finns vissa kulturella skillnader i resultatet. Till exempel lyfter studierna ifrån 
USA och Kina fram en fatalistisk syn som en motfaktor till att utföra egenvård, alltså 
att ödet får avgöra framtiden. Det här synsättet fanns inte i någon av de europeiska 
studierna. Då det är en viktig aspekt att förstå kulturella skillnader när det gäller 
egenvård valde författarna att inte begränsa sökningen till att omfatta endast länder 
med liknande vårdsystem. Även i europeiska länder finns människor med annat 
ursprung och andra synsätt och här blir den personcentrerade vården en viktig del i 
att bemöta människor utifrån sina unika förutsättningar.  
  
Överförbarhet 
  
Resultatet utifrån denna studie går att överföra till andra grupper av människor och 
sjukvårdssituationer. Att vara del av en social gemenskap och att ha kunskap om sin 
sjukdom är viktigt generellt för att uppleva hälsa. I detta ska information och 
utbildning ske i samspel mellan patient och sjuksköterska (Hedelin, Jormfeldt & 
Svedberg, 2014). Liksom grupper som Self-management Peer support program kan 
liknande grupper användas vid andra sjukdomar, något som kanske redan görs idag. 
Genom stödsamtal kan individens tilltro till sina egna resurser stärkas (Holmqvist, 
2014). Här kan resultat ifrån detta arbete användas som inspiration i vårdandet av 
personer med hjärtsvikt.  
  
 

Resultatdiskussion  
  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av egenvård hos personer 
med hjärtsvikt.  
Enligt PCV handlar en personcentrerad vårdhandling om att uppmuntra, som i detta 
fall, personer med hjärtsvikt att berätta om sig själv, sina erfarenheter och 
föreställningar samt vilken vikt de lägger vid dessa (Lambrinou, Protopapas & 
Kalogirou, 2014).  
 
Partnerskap 
 
För att skapa förutsättningar för delaktighet i vården är det viktigt med information 
och för att informationen ska göra nytta behöver den vara anpassad efter den 
situation som individen befinner sig i och vad hen redan vet. Det krävs en dialog för 
att kunna lämna en optimal information. Målet är en tydlig information som blir 
kunskap, vilket är en förutsättning för delaktighet (Lambrinou et al.,2014).  
Resultatet av studien visar att hjärtsvikt är en komplex situation som har påverkan på 
förmågan till egenvård. Det visar på att det är viktigt att ha ett ömsesidigt 
partnerskap i vården och att lyssna på personens egen berättelse. I 
litteratursökningen upptäcktes att det fanns kunskapsbrist angående egenvård hos 
personer med hjärtsvikt, vilket då också påverkar utförandet av egenvård. Detta 
stämmer överens med tidigare forskning som visat att för att en person med 
hjärtsvikt på bästa sätt ska fullfölja de riktlinjer hen får, behövs kunskap om vilka 
effekter egenvården kan ha på hälsan (Brennan et al. 2018).  
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I de studier som granskats kan ses att kunskap och information är något 
som påverkar hur personer med hjärtsvikt utför sina egenvårdsåtgärder. De som i ett 
tidigt stadium kan känna igen symtom av försämring av sin hjärtsvikt har större 
möjlighet att värdera symtomens betydelse och med sin kunskap veta hur det ska 
åtgärdas. Studierna visade också att den kunskap som erhölls många gånger var 
alldeles för vag och därför svår att applicera i det dagliga livet (Clark et al., 
2009; Rong et al., 2016; Son et al., 2018). Brist på kunskap kan i sin tur leda till att 
egenvårdsåtgärder inte följdes då personerna inte kunde se någon vinning med detta 
i sin sjukdom. Här måste sjukvården bli bättre i sitt partnerskap för att kontinuerligt 
utbilda och informera personer med hjärtsvikt för att de ska kunna följa råden om 
egenvård, eftersom personer som vårdats personcentrerat känner sig tryggare, 
upplever ett större välbefinnande och har en större symtomlindring (Lehuluante, 
Nilsson & Edvardsson, 2012). I partnerskapet tas personens känslor, tankar, kunskap 
och kulturella bakgrund till vara på av vårdaren. Det handlar om ett ömsesidigt 
delande och beroende av varandra (Lambrinou et al., 2014)  
 
Personens berättelse 
Genom att lyssna in hela personens berättelse skapas en förståelse för kulturella 
värderingar. Några av deltagarna i studierna betonade att religiösa influenser 
påverkade deras sätt att hantera sin sjukdom. Symtomen ansågs okontrollerbara och 
tvungna att accepteras (Clark et al., 2009; Rong et al., 2016) Ett personcentrerat 
vårdande blir här extra viktigt för att få en förståelse för människan bakom 
sjukdomen och för att hjälpa personen att hitta motivation.   
En del gav uttryck för att de kunde sakna ett emotionellt stöd (Lockhart et al., 2014). 
Även om det största emotionella stödet kanske finns hos anhöriga, har sjukvårds-
personal en viktig roll i att lyssna på personens berättelse, stötta, uppmuntra och inge 
hopp hos den som är sjuk. Detta stärks av tidigare forskning som visar att samarbetet 
och relationen mellan vårdpersonal och den sjuke spelar en avgörande roll för att 
egenvård ska bedrivas (Currie et al., 2015).  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ligger till grund för att sjuksköterskan ska främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 
(Beauchamp & Childress, 2013). Genom att anta ett personcentrerat förhållningssätt 
kan hälsa främjas eftersom hela människans då tas i anspråk. Hon är inte enbart 
reducerad till en sjukdom (Ekman et al., 2012). Att i sjukvården erbjuda stödgrupper 
likt Self-management Peer support program kan ge ett stöd för personer som har 
svårt att hitta motivation till att lägga om sin kost och börja med fysisk aktivitet 
(Lockhart et al, 2014; Luhr, Holmefur & Theander, 2017). Det gav en känsla av 
självförtroende till att delta i dagliga aktiviteter och utbytet av erfarenheter blev en 
viktig källa till kunskap. Genom sådana grupper utvecklas även en vänskap med 
andra i samma situation, vilket gav ett emotionellt och psykologiskt stöd. Deltagarna 
gav även uttryck för att det var skönt att prata med någon i samma situation som 
handlade om andra saker än hjärtsvikt. (Lockhart et al, 2014; Luhr et al., 2017; Son et 
al., 2018). Vänskapen i sig blev betydelsefull och ett viktigt stöd i att acceptera och 
hantera sin sjukdom. Detta fynd stärks i tidigare forskning som visar att det sociala 
stödet hos vänner och familj är viktigt för att egenvård ska efterföljas (Graven & Joan, 
2013).  

Även fatigue påverkade det sociala livet och gjorde att deras vänskapskrets krympte. 
Deltagarna beskrev att de kände sig isolerade som en följd av att de inte orkade 
umgås med andra människor (Walthall et al., 2019; Nordfonn et al., 2018). Detta 
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stämmer överens med tidigare studier som visar att tröttheten vid hjärtsvikt kan 
påverka livskvaliteten negativt och leda till social isolering (Santos et al., 2012). Även 
kost- och dryckesrestriktioner gjorde att en del drog sig undan sociala aktiviteter för 
att de inte ville vara till besvär när de till exempel var hembjudna till vänner (Rong et 
al., 2016).  
Även om stödgrupper kan vara ett viktigt komplement i stödet om egenvård måste 
sjukvården bli bättre och tydligare i sitt partnerskap genom att informera och 
undervisa. Att arbeta personcentrerat i vården av personer med hjärtsvikt har visat 
flera fördelar när det gäller deras livskvalitet. PCV kan bidra till ökad livskvalitet 
relaterat till deras fysiska och psykiska status och även förbättra deras egenvård (Ulin 
et al., 2015). Ett personcentrerat förhållningssätt förbättrar även personens känsla av 
osäkerhet inför sin hjärtsviktssjukdom och skapar trygghet på ett sätt som saknats 
när personcentrerat förhållningssätt inte använts (Ulin et al., 2015).  
Att ha sin familj som stöd kan vara en trygghet men också en orsak till skuld och oro. 
I flertalet av artiklarna syns det tydligt att det är mycket känslor inblandade när 
personer med hjärtsvikt får insikt i hur allvarlig sjukdomen är. Deltagare i flera 
studier beskriver känslan av att förändras från frisk till sjuk och hur det ger 
skuldkänslor gentemot familjen (Chew et al., 2019 Nordfonn et al., 2019).   
Här behöver sjukvården se det komplexa i att insjukna i hjärtsvikt och se vikten av att 
lyssna in personens hela berättelse genom att inkludera och utbilda även anhöriga 
om hur den sjuke kan uppleva sin sjukdom (Ponikowski, et al., 2014). Genom att 
anhöriga får insikt i den skuld som kan uppstå, kan de kanske lätta bördan som 
uppstår hos den insjuknade. Detta styrks av tidigare studier som visar att när hela 
familjen tas i anspråk i omvårdnaden kan styrkor och resurser identifieras för att 
hantera den nya livssituationen kring den insjuknade (Deek et al., 2016).   
 
Vikten av att arbeta personcentrerat i framtiden 
 

Tidigare forskning har visat att ett personcentrerat förhållningssätt kan förkorta 
vårdtiden på sjukhus med 30 procent för personer med kronisk hjärtsvikt, vilket i sig 
också innebär minskade kostnader för slutenvård (Ekman et al., 2012).  
Därför kan tänkas att när information och socialt stöd ges på ett personcentrerat 
förhållningssätt i samband med egenvård kan det minska kostnader för hela 
samhället. Även Ulin, Malm & Nygård (2015) visar i sin studie betydande fördelar för 
personer med hjärtsvikt som tar emot PCV, såsom förbättrad klinisk status, 
livskvalitet, egenvård, mindre belastning av symtom, större ansvarsfrihet och kortare 
sjukhusvistelse. Dessa resultat indikerar att PCV har en betydande roll inom 
sjukvården och kommer att bli ännu viktigare i framtiden.   
 

Slutsatser 

Hjärtsvikt är en sjukdom som påverkar den drabbade personens liv både fysiskt och 
psykisk. Resultatet ifrån den här litteraturöversikten beskriver personer med 
hjärtsvikts upplevelser av sin egenvård. Att lyssna på personens berättelse och att se 
partnerskapet som en viktig del av vårdandet ökar förutsättningarna för att 
information ska bli till kunskap. Resultatet visar också på hur viktigt det är att 
vårdpersonal ger tydlig information och att den drabbade behöver stöd både ifrån 
sjukvård och anhöriga för att kunna bedriva egenvård.  
Resultaten ifrån denna uppsats kan vara till hjälp för sjuksköterskor i mötet med 
personer med hjärtsvikt då det är en grupp som sjuksköterskan ofta stöter på i sitt 
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arbete. En ökad förståelse för hur dessa personer upplever sin sjukdomssituation är 
viktigt för att kunna bedriva personcentrerad vård.   
 
 

Kliniska implikationer  
 

Resultaten visar personers erfarenheter av egenvård i samband med hjärtsvikt och att 
detta kan ge upplevelse av relativt god hälsa trots en kronisk och till viss del 
livshotande sjukdom. Resultaten av denna litteraturöversikt kan ge stöd till 
vårdpersonal i att uppmuntra personer med hjärtsvikt att följa rekommendationer av 
egenvård. Vidare forskning bör fokusera på vikten av att förmedla rätt och tydlig 
information kring egenvård vid hjärtsvikt för att ge bästa möjliga omvårdnad.   
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