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Sammanfattning 

Hjärtsvikt påverkar patienters dagliga liv och kräver ofta inläggning på sjukhus. 

Egenvård utförs av patienten och kan leda till en bättre hälsa och ett bättre liv. Genom 

att beskriva patienternas erfarenheter av faktorer som påverkar egenvård ökar 

sjuksköterskans kunskap kring hur patienten kan bistås i utförandet av egenvård. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens erfarenheter av faktorer som 

påverkar egenvård vid hjärtsvikt. Metoden som användes var allmän litteraturstudie 

med induktiv ansats. Resultatet visade på att faktorer som påverkar egenvård vid 

hjärtsvikt var kunskap om sjukdomen samt om hur kroppen fungerar för att kunna 

vidta korrekta åtgärder vid symtom eller försämring. Genom att besitta kunskap om 

sjukdomstillståndet skapades det en känsla av kontroll hos patienterna, vilket skapade 

en bättre självkänsla som medförde att patienterna kunde fatta egna beslut om och 

utföra egenvård. Utöver kunskap var det viktigt att få stöd och motivation från familj 

och sjukvårdspersonal för att kunna utföra egenvård. Det krävs mer forskning på hur 

yngre personer med hjärtsvikt upplever sin livssituation för att kunna erbjuda rätt stöd 

i egenvård för den här patientgruppen. 
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Abstract 

Heart failure affects a patient’s daily life and sometimes, hospital care is needed. A 

patient can use self-care to improve their health and create a more satisfying life for 

themselves. Nurses can gain knowledge, concerning how to assist patients in their 

self-care, by listening and being receptive to the patients’ different experiences and 

thoughts on self-care. The aim of the literature review was to describe patients’ 

experiences of factors that affects self-care in heart failure. A literature review with an 

inductive approach has been applied. The result showed that factors affecting self-

care concerning heart failure were knowledge, of the disease and the human body, to 

be able to institute accurate actions when symptoms arises, or the patient deteriorates. 

By gaining knowledge of the medical condition, the patient experienced a sense of 

control over their lives and their disease. This resulted in a better self-esteem, which 

made it easier for patients to implement self-care, and make their own decisions. In 

addition to knowledge, support and motivation were needed for the patient to be able 

to perform self-care. More research is needed on how younger people with heart 

failure experience their life situation to provide the right support in self-care for this 

patient group.
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Inledning 

Hjärtsvikt är en sjukdom, som en till två procent av alla vuxna runt om i världen 

beräknas ha (McMurray & Pfeffer, 2005; Socialstyrelsen, 2015). I Sverige klassas 

hjärtsvikt som en folksjukdom, vilken är en vanlig orsak till sjukhusvistelse, nedsatt 

välbefinnande och dödsfall (Vansko, Jonsson, Dahlström, Hovland Tånneryd & 

Eriksson, 2015). Utbildning är viktigt för hjärtsviktspatienter och utförs av 

specialutbildade sjuksköterskor vid specifika hjärtsviktsmottagningar 

(Socialstyrelsen, 2015). Träning är även viktigt för patienter med hjärtsvikt, och 

därför är det viktigt att sjuksköterskan arbetar i team med fysioterapeuter för att ge 

patienten alla möjligheter till att motverka hjärtsvikten (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjukdomen har en stor påverkan på det vardagliga livet genom den 

funktionsnedsättning, som patienterna upplever utifrån symtom såsom trötthet och 

andfåddhet. Omvårdnad främjar patienters möjlighet till egenvård (Orem, 2001) och 

genom utbildning för att öka patienters kunskap om behandling och egenvård ges 

möjligheten att förebygga försämring och förbättra hälsa (Edwardson, 2007). 

Bristande kunskap kan utgöra ett hinder vid utförandet av egenvård såsom otillräcklig 

utbildning i egenvård av hälso- och sjukvård, vilket medför att patienter får svårt att 

klara sig (Kaholokula, Saito, Mau, Latimer & Seto, 2008). Egenvård är betydelsefullt 

för att kunna tillgodose de behov som på olika sätt påverkar patienters liv, hälsa och 

välbefinnande (Edwardson, 2007). Orem (2001) menar att egenvård såväl är ett inlärt 

beteende som en medveten handling, vilket patienterna själva kan utföra under rätt 

förutsättningar. Brister inom egenvården kan resultera i försämring av hjärtsvikten i 

sin tur kan leda till sjukhusvistelser. Det kan vara svårt för patienter att göra de 

nödvändiga förändringarna i sitt liv, som krävs och därför behöver det finnas en 

medvetenhet inom vårdteamet om vilka förutsättningar patienten har (Toback & 

Clark, 2017).  

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt uppkommer på grund av andra sjukdomar och de vanligaste är 

kranskärlsjukdom och hypertoni, vilka leder till symtom som andningssvårigheter, 

ödem och trötthet, som på olika sätt påverkar patienters dagliga liv (McMurry et al., 

2012). Patienter upplever att utförandet av aktiviteter är det största problemet till följd 

av hjärtsvikten, eftersom det är svårt att planera och utföra aktiviteter på grund av den 

fysiska funktionsnedsättningen de upplever (Halmo, Galuszka, Langova & 

Galuszkova, 2015). Hjärtsvikt klassificeras med utgångspunkt från de symtom som 

patienten uppvisar. Innan patienten får symtom, kan till exempel olika hjärtavvikelser 

visa sig på EKG. En viktig åtgärd när diagnosen hjärtsvikt sätts, är att undersöka 

orsaken samt sätta in behandling. En patient betraktas som stabil i sin hjärtsvikt när 

hen är under behandling och inte har uppvisat några förändringar på mer än en månad. 

En kronisk hjärtsvikt kan dock försämras snabbt, vilket ofta kräver sjukhusvård 

(Ponikowski et al., 2016). 
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Omvårdnad 

Omvårdnad innebär att tillgodose de mänskliga samt de personliga behoven, som 

patienten har (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Sjuksköterskans 

ansvarsområde inom omvårdnad innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). Genom att identifiera en individs egna 

resurser skapas förutsättningar för sjuksköterskan att ge en god vård och tillgodose 

behoven (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Bedömningen görs 

utifrån både livssituation och hälsotillstånd. Omvårdnaden innebär hjälp att vidta de 

åtgärder, patienten inte själv kan utföra i den aktuella situationen. Orem beskriver 

omvårdnad som medvetna handlingar sjuksköterskan gör, vilka utförs under en 

begränsad tid för att ge stöd (Orem, 2001). Sjuksköterskor beskriver omvårdnad som 

symtomlindrande åtgärder, utbildning och stöd till både patienter och närstående 

(Jaarsma, Huijer Abu-saad, Halfens & Dracup, 1997). Genom en bra kommunikation 

så stärks relationen, vilket innebär en trygghet, men även praktiska åtgärder såsom 

observationer och bedömningar omfattas av omvårdnaden (Jaarsma, Huijer Abu-saad, 

Halfens & Dracup, 1997). Omvårdnad är menad att stärka och främja möjligheter till 

egenvård samt att stödja patienters egna resurser, vilket innebär att ge stöd till deras 

sociala nätverk (Orem, 2001). 

Egenvård 

Egenvård definieras som de åtgärder en människa kan utföra själv för att bevara och 

återvinna hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa (Riegel, Jaarsma & 

Strömberg, 2012). Oavsett hälsostatus kan de flesta människor utföra egenvård, såsom 

till exempel att borsta sina tänder morgon och kväll för att undvika karies, att börja 

äta mer hälsosam mat eller att börja träna. Även om egenvård är utbredd i det dagliga 

livet, är den oftast mer uppmärksammad vid olika sjukdomstillstånd (Riegel et al, 

2012). Enligt §1 kap 4 i SOSFS 2009:6 är egenvård en hälso- och sjukvårdsåtgärd där 

legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömer att personen själv kan 

utföra eller med stöd av någon annan (SOSFS 2009:6).  

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans 

I Orems teori antas det att alla människor vill ta hand om sin egen hälsa, men om 

patienters behov och förmåga att tillgodose dem inte är på samma nivå, uppstår det en 

obalans (Orem, 2001). Teorin om egenvårdsbalans bygger på tre delteorier: teorin om 

egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. 

Utgångspunkten är att människan är kapabel till att tänka förnuftigt och utföra 

handlingar för att tillgodose olika behov i olika situationer. Människan har även 

förmågan att lära sig nya kunskaper och färdigheter för att kunna handla medvetet och 

målinriktat. Förmågan till egenvård påverkas av olika faktorer som till exempel 

hälsostatus, livserfarenheter, familjesituation och socialt nätverk, men även ålder och 

kön är av betydelse. För att tillgodose behovet av kunskap om egenvård behöver 

hänsyn tas till bakgrund, livsstil och upplevelser av sin situation för att kunna förstå 
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vad det är som en patient behöver och vill lära sig. Sjukdom eller andra livshändelser 

samt brist på kunskap och praktiska färdigheter kan medföra begränsningar, vilket gör 

att det blir svårt att tillgodose sina behov. Svårigheterna kan både vara permanenta 

och tillfälliga beroende på orsak till begränsningen, men med stöd kan förmågan 

återfås eller få hjälp med att tillgodose sina behov, vilket Orem benämner som ett 

omvårdnadssystem. Sjuksköterskans roll blir således att tillsammans med patienten 

identifiera omvårdnadsbehov och upprätta en omvårdnadsplan, i vilken det tydligt 

framgår vilka aktiviteter hen förmår att utföra på egen hand respektive de aktiviteter 

som det behövs assistans med av sjuksköterskan. Målet är att stödja patienten till att 

kunna utföra egenvård själv eller med stöd från närstående (Orem, 2001). 

Egenvård vid hjärtsvikt 

Egenvård i samband med hjärtsvikt förutsätter att sjuksköterskans utbildar och stödjer 

patienterna utifrån deras individuella förutsättningar för att kunna utföra egenvård 

(Toback & Clark., 2017). Patienter, som utbildas i egenvård för att optimera sin 

hjärtsvikt, har mindre sjukhusinläggningar och en bättre upplevelse av hälsa (Albert et 

al., 2002). Egenvård vid hjärtsvikt innefattar bland annat viktkontroll, symtom-

övervakning, medicinhantering och kost (Toback & Clark., 2017), vilka syftar till att 

undvika att hjärtsvikten förvärras samt att tidigt kunna upptäcka och vidta åtgärder 

vid symtom på försämring (Riegel et al., 2012). Det handlar om att kunna hantera 

förändringar och besluta om åtgärder för att sedan utvärdera resultatet. Det innebär att 

patienter måste följa sin vikt, ha följsamhet för mediciner och att övervaka symtom 

som andfåddhet och ödem (Riegel et al., 2012).  

Problemformulering 

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd, som påverkar patienters dagliga liv och i många 

fall kräver sjukhusvård i det akuta skedet. Bristande egenvård vid hjärtsvikt minskar 

möjligheten till en bättre hälsostatus och kan medföra försämringar av hjärtsvikten. 

Genom att beskriva patienternas erfarenheter av egenvård kan sjuksköterskans 

kunskap öka kring vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att bistå patienter i 

att utveckla sin förmåga till egenvård i samband med hjärtsvikt. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av faktorer som 

påverkar egenvård vid hjärtsvikt. 

Metod 

En allmän litteraturstudie med induktiv ansats utfördes där fokus var på att tolka, 

skapa mening och förståelse utifrån människors upplevelser (Forsberg & Wengström, 

2015). 
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Datainsamling 

Det gjordes en inledande sökning för att få en överblick av kunskapsläget inom ämnet 

hjärtsvikt och egenvård. Databaserna, som användes i sökningarna, utgick från det 

som var relevant för ämnet som studien undersökte. I den inledande sökningen 

identifierades sökord relevanta för syftet, vilka var heart failure, self-care, patient och 

experience. Den booleska operatorn AND användes för att smalna av sökningarna i de 

tre olika databaserna (Karlsson, 2012). Inklusionkriterierna för sökningarna var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2012-01-01 till 2017-10-23, för att få 

aktuell forskning. Dessutom skulle deltagarna i studierna vara vuxna. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och vetenskapligt granskade.  

Cinahl 

Databasen var relevant för denna studie, eftersom den innehåller 

omvårdnadsforskning. För att göra sökningen mer specifik användes ämnesord vilket 

gör den mer specifik utifrån innehållet (Karlsson, 2012). Sökorden heart failure och 

self-care användes som ämnesord och eftersom patient och experience inte fanns som 

ämnesord, söktes de som fritext istället. Trunkering användes på fritextorden, vilket 

utvidgade sökningen. Orden söktes med olika böjningar, se tabell 1, bilaga A. 

Sökningen resulterade i 23 artiklar, alla titlar lästes vilket resulterade i att tolv abstrakt 

lästes. De artiklar där titeln inte var tydlig mot syftet, lästes abstrakten. Två artiklar 

inkluderades för granskning. Se tabell 2, bilaga B. 

Psycinfo 

Databasen innehåller forskning om beteendevetenskap samt psykologi och bedömdes 

den relevant för studien valdes eftersom syftet var att undersöka patienters 

erfarenheter. Ämnesord användes för att göra en mer specifik sökning utifrån de ord 

som beskrev innehållet (Karlsson, 2012). I Psycinfo finns inte de identifierade 

sökorden som ämnesord och därför söktes alla sökord som fritext istället. Genom att 

använda trunkering på fritextorden patient och experience utvidgades sökningen där 

orden söktes med olika böjningar se tabell 1, bilaga A. Sökningen resulterade i 31 

artiklar, där alla titlar lästes och ledde till att tio abstrakt lästes. Abstrakten, som lästes 

inkluderades på grund av att titeln stämde med syftet och även de abstrakt där titeln 

inte var tydlig mot syftet lästes. Fem artiklar inkluderades för granskning. I sökningen 

hittades även en dubblett av redan vald artikel från Cinahl, Se tabell 2, bilaga B. 

Pubmed 

Databasen valdes därför att den innehåller omvårdnadsforskning och därför var 

relevant för studien. Sökningen gjordes med ämnesord specifika med utgångspunkt 

från orden som beskrev innehållet (Karlsson, 2012). Sökorden heart failure och self-

care användes som ämnesord, patient och experience fanns inte som ämnesord och 

därför söktes de som fritextord istället. För att få med olika böjningar av orden 

användes trunkering tillsammans med fritextorden se tabell 1, bilaga A. 
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Inklusionskriteriet vetenskapligt granskade utfördes manuellt, eftersom databasen inte 

gjorde det automatiskt. Sökningen resulterade i 41 artiklar, alla titlar lästes och det 

resulterade i att 14 abstrakt lästes. Fyra artiklar inkluderades för granskning där 

abstrakten överensstämde med syftet på litteraturstudien. Fyra dubbletter av redan 

inkluderade artiklar hittades i sökningen, se Tabell 2, bilaga B. 

Totalt inkluderades elva artiklar från den systematiska sökningen till granskning. I 

den inledande sökningen hittades en artikel, som var relevant för syftet i studien. I 

Cinahl gjordes en manuell sökning efter artikeln, vilket redovisas i tabell 2, bilaga B. 

Totalt tolv artiklar inkluderades för granskning, vilka granskades med utgångspunkt 

från en bedömningsmall av vetenskaplig kvalitet, där de graderades I, II eller III 

(Carlsson & Eimans, 2003). Grad I är den högsta vetenskapliga kvalitén och grad III 

är den lägsta. Granskningen utfördes först individuellt och sedan jämfördes och 

diskuterades resultatet. Detta för att nå konsensus i bedömningen. Efter granskningen 

exkluderades fyra artiklar, eftersom de inte svarade på syftet. Alla artiklar, som 

inkluderades fick grad I och totalt åtta artiklar inkluderades i resultatet till 

litteraturstudien, en kvantitativ, en mixad metod och sex kvalitativa artiklar.  

Databearbetning 

Databearbetningen utgick från Forsberg och Wengströms (2015) innehållsanalys. Till 

en början lästes resultatartiklarna enskilt av författarna för att få en överblick av 

innehållet. Därefter lästes resultatdelen av de utvalda artiklarna igenom flera gånger 

enskilt för att kunna identifiera meningsbärande enheter. Sedan diskuterades de 

meningsbärande enheterna och innehållet i resultatartiklarna för att komma till 

konsensus angående innebörden av resultatet i de olika artiklarna. När resultaten hade 

diskuterats och konsensus uppnåtts, sammanställdes de meningsbärande enheter till 

koder för att lättare kunna identifiera samband och olikheter. De teman som 

identifierades utifrån koderna var Kunskap, Stöd och Motivation, se artikelöversikt 

tabell 3, bilaga C.  

Forskningsetiska överväganden 

Etikprövningslagen innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 

människor och biologiskt material från personer (SFS 2003:460). Den innehåller 

också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda 

den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning (SFS 

2003:460). Personuppgiftslagen syftar till att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter (SFS 1998:204). Enligt 

Helsingforsdeklarationen skall patientens intressen väga tyngre än samhällets och 

forskningens behov (World Medical Association, 2013). Studiernas deltagare skall ha 

möjlighet att tacka nej till att deltaga i studien, de skall även kunna avbryta när de vill 

utan att ange anledning och deras personuppgifter ska behandlas konfidentiellt för att 
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skydda integriteten hos dem (World Medical Association, 2013). Alla resultatartiklar 

belyser etiska aspekter i forskningen.  

Resultat 

Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar, där både kvalitativa och kvantitativa 

metoder är använda. I analysen framkom tre teman, kunskap, stöd och motivation.   

Kunskap 

För att aktivt kunna tillämpa egenvård behövs kunskap, om sjukdomen, dess orsak 

och symtom (Bond & Worswick, 2014; Jowsey, Pearce-Brown, Douglas & Yen, 

2014; Riley, Gabe & Cowie, 2012; Sethares & Asselin, 2017; Seto et al., 2012). Att 

övervaka sin hälsa genom att utföra vägning, blodtryckstagning samt puls och 

syremättnad i samband med deras dagliga rutiner, utvecklade patienterna en djupare 

kunskap om sin egen sjukdom. Det bidrog till en ökad förmåga att kunna hantera och 

kontrollera sin hälsa och därmed kunna fatta beslut om åtgärder (Bond & Worswick, 

2014; Jowsey, Pearce-Brown, Douglas & Yen, 2014; Riley, Gabe & Cowie, 2012; 

Sethares & Asselin, 2017; Seto et al., 2012) 

Patienter lyfte vikten av kunskap när det gällde hjärtsvikt, symtom, egenvård och hur 

deras egen kropp fungerar för att bli mer medvetna om hur de skulle hantera 

symtomen (Riley et al, 2012; Sethares & Asselin, 2017; Seto et al., 2012). Förståelsen 

för sambandet mellan symtom och orsak ökade, vilket bidrog till att försämringar 

upptäcktes tidigare och att sjukvård kunde sökas i tid (Riley et al., 2012; Sethares & 

Asselin, 2017). Genom en djupare kunskap om sin hjärtsvikt så upplevde de mer 

kontroll, trygghet och mer delaktiga i sin egen hälsa (Näsström, Jaarsma, Idvall, 

Årestedt & Strömberg, 2014; Seto et al., 2012). De beskrev hur de lärde sig genom 

erfarenheter och hur det bidrog till att kunna känna igen olika symtom samt veta hur 

de skulle hanteras (Bond & Worswick, 2014; Riley et al, 2012; Sethares & Asselin, 

2017; Seto et al, 2012). Patienterna fick en ökad kunskap om egenvård genom att 

kontrollera symtom av hjärtsvikten dagligen och genom att det utfördes vid deras 

övriga morgonrutiner hjälpte det patienterna i att utföra egenvård. (Riley et al., 2012; 

Seto et al., 2012). Men det fanns även de som upplevde att det var påfrestande, 

ångestladdat och begränsande att behöva övervaka sin hälsa, vilket skapade ett hinder 

för deras lärande och utförande av egenvård (Bond & Worswick, 2014; Sethares & 

Asselin, 2017; Seto et al., 2012). Genom att jämföra sin hälsa med tidigare tillfällen, 

så ökade förståelsen för följsamhet till egenvård (Abotalebidarisari, Memarian, 

Vanaki, Kazemnejad & Naderi, 2016). Den ökade kunskapen bidrog också till att de 

blev mer aktiva och började experimentera med olika åtgärder i syfte att lindra sina 

symtom och det kunde i sin tur senarelägga kontakten med sjukvården (Sethares & 

Asselin, 2017). 
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Möjligheten att diskutera sin sjukdom och sina symtom med sjuksköterskan eller 

andra patienter med hjärtsvikt, bidrog till ökad kunskap om egenvård (Lockhart, 

Foreman, Mase & Heisler, 2014; Riley et al., 2012; Seto et al., 2012). Att använda sig 

av patienternas egna erfarenheter i diskussionen ledde till att de upplevde att råden de 

fick var specifika just för dem i deras situation (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 

2014; Riley et al., 2012; Seto et al., 2012). När sjuksköterskan involverade dem i 

beslutsfattandet, ökade delaktigheten i vården, vilket förbättrade egenvården genom 

att de fick möjlighet att reflektera över symtom och åtgärder samt hade möjlighet att 

ställa frågor om sin behandling (Näsström et al., 2014; Riley et al., 2012). Trots det, 

var det få som tog egna beslut om medicinering och eventuella ändringar utifrån sina 

symtom (Riley et al., 2012; Seto et al., 2012).  

Många beskrev hur bra information om hjärtsvikt och egenvård bidrog till en ökad 

kunskap (Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2014; Näsström et al., 2014). Det 

hjälpte dem att känna kontroll över situationen samt hjälp att uppnå mål med 

sjukdomen och egenvården (Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2014; Näsström et 

al., 2014). Däremot var det några, som upplevde att det var bättre med muntlig 

information i form av praktiska tips och råd än den skriftliga informationen, som 

fanns (Lockhart et al., 2014). Det fanns de som tyckte att de blev tvingade till att söka 

kunskap på egen hand för att de upplevde att de inte fick tillräcklig information ifrån 

hälso- och sjukvården (Bond & Worswick, 2014; Lockhart et al., 2014). 

Stöd 

Stöd innefattar praktiskt och emotionellt stöd från familj, vänner och hälso- och 

sjukvården (Bond & Worswick, 2014; Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2014; 

Näsström et al, 2014; Riley et al, 2012; Seto et al, 2012). Upplevelse av trygghet och 

omtanke gav patienterna en känsla av att inte vara ensamma i sin sjukdom. Genom 

uppmuntran blev de mer aktiva i och kunde fatta egna beslut (Bond & Worswick, 

2014; Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2014; Näsström et al, 2014; Riley et al, 

2012; Seto et al, 2012).   

Stöd från familjen upplevdes som positivt (Jowsey et al., 2014; Sethares & Asselin, 

2017), vilket till exempel kunde innebära praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter och 

emotionellt stöd genom uppmuntran om egenvård. Familjens stöd medförde att råden 

från sjuksköterskan följdes mer frekvent, men även att riskfaktorer undveks (Jowsey 

et al., 2014; Sethares & Asselin, 2017). Det förekom att patienter upplevde att 

familjen i sin vilja att var ett stöd hindrade dem i egenvården, till exempel när 

närstående på grund av oro hindrade dem från att utöva aktiviteter och även när 

närstående försökte tvinga dem till att göra nödvändiga förändringar i sitt liv (Jowsey 

et al., 2014). För de som inte hade någon familj, var möjligheten att delta i 

grupputbildningar viktigt och det bidrog till känslor av att inte vara ensam (Lockhart 

et al., 2013). För de som hade stöd från familj och vänner, var upplevelsen att det 
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fanns en annan förståelse för deras tillstånd och begränsningar av hjärtsvikten i 

gruppen genom att dela erfarenheter (Lockhart et al., 2013).  

Patienter lyfte även att stödet som sjuksköterskan erbjöd, var positivt (Jowsey et al., 

2014; Riley et al., 2012; Seto et al., 2012). Genom att sjuksköterskan gav dem 

information om hjärtsvikt och behandling samt uppmuntrade och gav stöd i egenvård, 

ökade förtroendet och de kände sig väl omhändertagna av sjuksköterskan (Jowsey et 

al., 2014; Riley et al., 2012; Seto et al., 2012). Om sjuksköterskans bemötande var 

respektfullt upplevde patienterna en tillfredställelse av ökad delaktighet i vården, 

vilket bidrog till en ökad förmåga till egenvård. (Näsström et al., 2014). Regelbunden 

kontakt med sjuksköterskan medförde också att de upplevde att deras hjärtsvikt var 

under kontroll samt en trygghet av att någon höll koll på deras hälsa (Bond & 

Worswick, 2014; Seto et al., 2012;). 

Motivation 

Rädsla för att dö motiverade till att utföra egenvård, men även önskan att få behålla 

sin självständighet samt stöd från patienternas sociala nätverk (Abotaledidarisari et 

al., 2016; Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2014; Sethares & Asselin, 2017). När 

egenvården gav resultat kunde den motivera patienter till att fortsätta, men rädsla 

kunde även göra dem omotiverade till att utföra egenvård (Abotaledidarisari et al., 

2016; Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2014; Sethares & Asselin, 2017).  

En rädsla för att dö beskrevs som motivation till att bättre ta hand om sin hälsa och 

följa de instruktioner om egenvård, som patienterna fick från sjukvården. 

(Abotalebidarisari et al., 2016). Även risken att förlora tid med närstående, att missa 

viktiga händelser samt viljan att finnas där för sin familj, var något som motiverade 

patienterna (Jowsey et al., 2014; Sethares & Asselin, 2017). De patienter, som deltog i 

gruppaktiviteter med andra hjärtsviktspatienter, upplevde en rädsla när de jämförde 

sig med de som mådde sämre än de själva. Att träffa personer med en försämrad 

hjärtsvikt gjorde att patienterna blev mer aktiva i sin egenvård för att undvika 

försämring, som de hade sett uppstå hos dem andra (Lockhart et al., 2014). För vissa 

patienter kunde rädslan innebära att de förlorade hoppet och tappade tron på att kunna 

förbättra sin hälsa med en bristande motivation som följd (Abotalebidarisari et al., 

2016; Jowsey et al., 2014). De, som levde ensamma, beskrev en rädsla av att inte ha 

någon som kunde hjälpa dem vid försämring och det motiverade dem till att försöka 

förbättra sin hälsa (Abotalebidarisari et al., 2016). Men det fanns även de som 

upplevde att de tappade motivationen till egenvård när de blev ensamma (Jowsey et 

al., 2014).  

Att återgå till sin normala fysiska hälsa och förebygga samt motverka symtom på 

försämring av hjärtsvikten innebar för många en motivation (Abotalebidarisari et al., 

2016; Jowsey et al., 2014). Önskan om att vara självständiga och klara sitt dagliga liv 

utan att behöva be om hjälp motiverade dem till att ta bättre hand om sig själv. De 
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uttryckte även en känsla av att inte vilja vara en börda för andra (Abotalebidarisari et 

al., 2016; Jowsey et al., 2014; Riley et al., 2012). Att förebygga komplikationer i 

sjukdomen var något som lyftes fram som viktigt, eftersom komplikationer upplevdes 

öka risken för att bli mer begränsade i livet, vilket kunde ha en negativ effekt på deras 

önskan av att vara oberoende (Abotalebidarisari et al., 2016; Jowsey et al., 2014). 

Däremot kunde motivationen för egenvård försvinna i takt med att hjärtsvikten 

försämrades, trots att de följde de råd och rekommendationer de fått 

(Abotalebidarisari et al., 2016).  

Genom uppmuntran kunde deras familjer motivera dem till bättre egenvård (Jowsey et 

al, 2014; Lockhart et al., 2014), men det förekom att motivationen försvann om de 

upplevde att deras självbestämmande togs ifrån dem genom att familjen försökte styra 

(Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2014). Det fanns även de som upplevde att 

familjen var beroende av dem och de ville skydda familjen från att drabbas av oro och 

stress på grund av deras sjukdom, vilket motiverade dem till egenvård 

(Abotalebidarisari et al., 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion  

En allmän litteraturstudie genomfördes med syfte att beskriva befintlig kunskap inom 

ett område (Forsberg & Wengström, 2015), vilket i denna studie var att beskriva 

patienternas erfarenhet av egenvård vid hjärtsvikt. En systematisk sökning 

genomfördes för att finna relevant litteratur.  

En inledande sökning genomfördes för att följas av en systematisk sökning, vilken 

bidrog till kunskap om det valda ämnet samt att sökord relevanta för syftet kunde 

identifieras. Genom att utföra två sökningar så stärkte det bekräftelsebarheten 

(Wallengren & Henricsen, 2012). När sökningar utfördes i flera databaser ökade 

möjligheten att finna relevanta artiklar och det är en styrka som därmed stärker 

trovärdigheten (Henricsen, 2012). De systematiska sökningarna genomfördes därför i 

Cinahl och Pubmed då de innehåller omvårdnadsforskning och Psycinfo, eftersom 

den innehåller beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012).  

I den systematiska sökningen användes både ämnesord och fritextord, se tabell 1, 

bilaga A. Den booleska operatorn ”AND” användes för att begränsa sökningen med 

artiklar, som innehöll samtliga sökord. Det kan ses som en styrka att begränsa antalet 

träffar genom att använda sig av specifika sökord för att på så sätt få ut relevanta 

artiklar, som passade mot syftet (Forsberg & Wengström, 2015). Det kan även vara en 

svaghet, eftersom relevanta artiklar kan ha missats, genom att de artiklar som innehöll 

enstaka sökord sorterades bort. Valet att använda trunkering på sökorden patient och 

experience gjordes för att bredda sökningen, se tabell 1, bilaga A. Att söka på olika 
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böjningar av sökorden ses som en styrka, då inga relevanta artiklar missades genom 

att använda enbart en böjning av sökorden (Forsberg & Wengström, 2015).  

Inklusionskriteriet om att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2012 – 2017, 

gav en styrka till litteraturstudien, eftersom avgränsningen medförde att den senaste 

och mest aktuella forskningen fångades upp (Forsberg & Wengström, 2015). Det kan 

ha resulterat i att artiklar, som kunde ge en annan dimension till resultatet är uteslutna 

och det kan vara en svaghet. Genom att söka efter vetenskapligt granskade artiklar 

ökades både kvalitén och trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 

Genom att enbart inkludera artiklar, som var skrivna på engelska, kan vara en 

svaghet, då relevanta artiklar på andra språk kan vara bortsorterade. Samtidigt kan det 

vara en styrka, för de artiklar som inkluderades var skrivna på ett språk, som 

författarna till litteraturstudien behärskar. Däremot är merparten av publicerade 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska och därför påverkades troligtvis inte 

studiens resultat negativt (Östlundh, 2017). Genom att översätta den engelska texten 

till svenska och sedan regelbundet jämföra texten med originalartikeln, minskar risken 

för felaktig översättning. Trots detta kan det dock förekomma. 

I den inledande sökningen hittades en intressant artikel för studien, men eftersom 

artikeln inte kom fram i den systematiska sökningen innebar det istället en manuell 

sökning. Att artikeln inte fanns med i sökningen kan betyda att sökorden, som valdes 

inte täcker ämnet helt, vilket kan ses som en svaghet. I sökningarna förekom ett antal 

dubbletter, vilket kan tolkas som en styrka. De utvalda sökorden fångade upp syftet 

bra och gav tillräckligt med resultatartiklar samt begränsade och gjorde sökresultatet 

hanterbart, se tabell 2, bilaga B. I sökningen lästes alla titlar och genom att jämföra 

dessa med syftet, valdes intressanta abstrakt ut som sedan lästes gemensamt. Att bara 

utgå ifrån titlar kan ha medfört att artiklar är missade i det första urvalet och detta kan 

vara en svaghet för studien, men genom att även läsa de abstrakt där titeln var otydlig 

minskades risken för att relevanta artiklar sållades ut och det är en styrka.  

Artiklar, som svarade på syftet granskades med Carlsson & Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod, först individuellt och sedan 

jämfördes resultatet av granskningen gemensamt och det stärker pålitligheten 

(Henricsen, 2012). Alla artiklar, som inkluderades i resultatet, fick den högsta graden 

av vetenskaplig kvalitet, vilket stärker trovärdigheten för studien (Wallengren & 

Henricson, 2012). Däremot är det första gången, som författarna granskade 

vetenskapliga artiklar och det kan ha påverkat bedömningen. Dock kan kvalitén på 

studien anses vara hög, eftersom författarna jämförde och diskuterade bedömningen 

tills konsensus uppnåddes (Henricson, 2012). Resultatartiklarna omfattade både 

kvantitativa och kvalitativa studier, däremot var det flest kvalitativa, som fanns med i 

resultatet. Kvalitativa studier ger insikt och ökad förståelse av olika individers 

upplevelser och erfarenheter av det som studerats (Forsberg & Wengström, 2015). I 



 

 11 

analysen av resultatet inkluderades en kvantitativ artikel, som ansågs vara relevant i 

form av mätning av effekter i relation till patientens erfarenhet av egenvård. Genom 

att dataanalysen skickades till handledare för granskning, stärks studiens trovärdighet 

och pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna, som användes i 

resultatet, kommer från Iran, Australien, England, USA, Kanada och Sverige, vilket 

kan påverka resultatets överförbarhet till svensk omvårdnad. Eftersom patienternas 

erfarenheter på många sätt liknade varandra, är incitamentet till att använda artiklarna 

stort då det ger en styrka till litteraturstudiens överförbarhet. Genom att bara använda 

artiklar som var godkända av etisk kommitté, så stärks litteraturstudiens kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Ingen forskning är förvanskad eller ändrad på ett 

sådant sätt att resultatet inte motsvarar det som framkom i resultatartiklarna (Forsberg 

& Wengström, 2015).  

  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av faktorer som påverkar 

egenvård vid hjärtsvikt. Faktorer, som påverkade egenvård, visade på att patienter 

upplevde en större kontroll över sitt liv när de hade kunskap om sin kropp och 

sjukdom (Abotalebidarisari et al., 2016; Bond & Worswick, 2014; Jowsey et al., 

2014; Lockhart et al., 2013; Riley et al., 2012; Sethares & Asselin, 2016; Seto et al., 

2012). Resultatet visade även att stödet från familj och utomstående var viktigt för 

egenvården vid hjärtsvikt, men att även sjuksköterskans stöd var viktig. Rädsla 

motiverade patienterna till egenvård, men rädslan kunde både motivera eller göra 

patienterna omotiverade (Abotalebidarisari et al., 2016; Bond & Worswick, 2014; 

Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2013; Riley et al., 2012; Sethares & Asselin, 

2016; Seto et al., 2012) 

Resultatet visade att patienterna upplevde att det fanns ett stort behov av kunskap om 

hjärtsvikt och behandling samt den egna kroppen (Bond & Worswick, 2014; Jowsey 

et al., 2014; Riley et al., 2012; Sethares & Asselin, 2016; Seto et al., 2012). Enligt 

Orems egenvårdsteori behöver patienterna kunskap kring varför egenvården är viktig 

och hur den kan resultera i bättre hälsa (Orem, 2001). Genom att kunna se och förstå 

resultaten av egenvårdsåtgärderna kunde patienternas kunskap öka, men också deras 

möjligheter att fatta egna beslut (Orem, 2001). Tidigare forskning visade att individer 

som är väl förtrogna med symtomen av hjärtsvikt och hade större kunskap kring 

sjukdomen, kunde lättare reagera och anpassa sig till förändringar samt hade en större 

förmåga att hantera sjukdomen och egenvården (Dickson & Reigel, 2009). Istället för 

att endast informera om symtom och sjukdomen behöver sjuksköterskan bli bättre på 

att diskutera och praktiskt involvera patienter i uppkomsten av symtom. Genom att 

diskutera patientens egna erfarenheter av symtom och genom att skapa en mer 

personcentrerad vård kan sjuksköterskan förbereda patienten på egenvårdsåtgärder. 

Det var få patienter, som fattade egna beslut om medicin och eventuella ändringar 
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utifrån sina symtom trots kunskap (Riley et al., 2012; Seto et al., 2012). Att patienter 

inte utförde egenvårdsåtgärder trots kunskap kan bero på att de var rädda för att göra 

fel eller för att sjuksköterskan inte skulle acceptera deras beslut om åtgärd. Det kunde 

även bero på att patienten upplevde att ändra läkemedelsdoser är sjuksköterskans 

ansvar och att det därför inte tillhör egenvården. Vid personcentrerad vård kan 

sjuksköterskan och patienten tillsammans gå igenom olika scenarion, som kan 

inträffa. Här kan sjuksköterskan komma med förslag om hur olika symtom skall 

åtgärdas i ett tidigt stadie.  

Enligt patienterna bidrog information om hjärtsvikt och egenvård från sjuksköterskan 

till att de kunde uppnå sina mål med egenvården (Jowsey et al., 2014; Lockhart et a., 

2014; Nässström et al., 2014) Trots det visade det sig att patienterna upplevde att 

informationen om hjärtsvikt och egenvård från sjuksköterskan var svår att uppfatta. 

När de träffade andra med hjärtsvikt, kunde erfarenheter och upplevelser utbytas, 

vilket bidrog till ökad kunskap om egenvårdsåtgärder och hjärtsvikten. Informationen, 

som gavs där, upplevdes lättare att uppfatta än informationen från sjuksköterskan 

(Lockhart., 2014). Det visade sig även i tidigare forskning att några patienter tyckte 

att sjuksköterskans information om egenvård var knapphändig och tog därför inte 

informationen på allvar (Heo, Lennie, Moser & Okoli, 2009). Samtida forskning 

uttrycker att det är av vikt att sjuksköterskan tar reda på om patienten är redo för att ta 

in informationen om sjukdomen och behandlingen, för att säkerställa att patienten 

förstår den information som erhålls (Toback & Clark, 2017). Även Orem (2001) 

beskrev att det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patienters bakgrund och 

erfarenheter när de lär ut om egenvård och livsstilsförändringar. Att förändra någons 

beteende för att utföra egenvård kräver tid, men även en fungerande relation mellan 

sjuksköterskan och patienten (Orem 2001). Likväl visade det sig att patienter 

upplevde att de själva fick ta ansvar för sin utbildning och var tvingade till att aktivt 

söka information för att kunna utföra egenvård (Bond & Worswick, 2014; Lockhart et 

al., 2014). Dessutom visar tidigare forskning att när patienter inte fick tillräcklig 

information av sjuksköterskan, påverkades deras förmåga att fatta beslut om 

egenvården (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). Sjuksköterskan behöver även vara 

lyhörd för om patienten tar till sig informationen och hur den skall beskrivas på 

patientens nivå. I samband med personcentrerad vård tar sjuksköterskan reda på 

patientens bakgrund och erfarenheter för att få en tydligare bild av vad som behöver 

läggas mest tid på vad gäller information om hjärtsvikt, vilket beskrivs i Orems 

egenvårdsteori (2001). Genom att låta patienten återberätta informationen om 

sjukdomen och egenvården, kan sjuksköterskan förvissa sig om att patienten förstod 

och tog till sig informationen.  

I resultatet av denna litteraturstudie, framgick det att sjuksköterskans stöd kunde 

uppmuntra till egenvård (Jowsey et al., 2014; Seto et al., 2011). Det gjorde att 

patienterna upplevde ett förtroende för och kände sig väl omhändertagna av 

sjuksköterskan. Stödet upplevdes bland annat när de blev uppmuntrade till att 
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kontrollera sina symtom dagligen, till exempel ifall anklarna var svullna eller att 

vikten var förändrad. (Jowsey et al., 2014; Seto et al., 2011). Tidigare forskning 

visade också att stöd var viktigt för att kunna utföra egenvård såsom att ett bra stöd 

hemifrån och från sjuksköterskan, gav dem bättre förutsättningar (Gallagher, Luttik & 

Jaarsma, 2011). Sjuksköterskan kunde erbjuda stöd till patienter genom 

omvårdnadsåtgärder, som att informera om hjärtsvikt och egenvård, vilket ökade 

patienternas förtroende för sjuksköterskan (Jowsey et al., 2014; Riley et al., 2012; 

Seto et al., 2012). Det är sjuksköterskans uppgift att främja patientens möjligheter till 

utveckling och utförande av egenvård samt att bedöma patientens förmåga att 

tillgodogöra sig och använda den kunskap som kan förbättra hälsan (Orem, 2001). 

Patienterna upplevde ett stöd av sjuksköterskan när de fick möjlighet att diskutera sin 

sjukdom och sina symtom, vilket bidrog till att patienterna upplevde att diskussionen 

blev mer personlig, vilket bidrog till en bättre egenvård (Riley et al., 2012; Seto et al., 

2012). Sjuksköterskan behöver identifiera vad patienten har för stödjande resurser 

både i sin omgivning, men också vad det är för stöd som sjuksköterskan kan ge till 

patienten. Vid personcentrerad vård har sjuksköterskan och patienten en dialog om 

hjärtsvikten, men även genom att få träffa samma sjuksköterska blir det ett bättre stöd 

och kontinuitet skapas. Samtida forskning visar att patienter upplever svårigheter att 

få träffa hälso- och sjukvårdspersonal och kunna diskutera sin situation med, vilket 

innebär bekymmer för att följa behandlingen och att kunna vidta nödvändiga 

egenvårdsåtgärder (Currie et al., 2014; Gilotra et al., 2017). Genom att 

hjärtmottagningar finns idag, kan patienten lättare kontakta en sjuksköterska och få 

stöd i sina beslut. Dock finns alltid problemet kvar att det kan upplevas som svårt att 

träffa sjuksköterskan eller andra inom hälso- och sjukvården när det är lång tid mellan 

besöken. Genom kontinuitet och tydligt stöd kan sjuksköterskan öka patientens 

följsamhet till behandling och vidtagande av egenvårdsåtgärder samt minska 

patientens upplevelse av att det tar tid mellan besöken. 

Närstående till patienter gav stöd både genom uppmuntran till att utföra egenvård, 

men även att fatta beslut angående egenvård, vilket resulterade i att de förändringar 

lättare upptäcktes och därför kunde sjukvård uppsökas i ett tidigare skede (Jowsey et 

al., 2014; Sethares & Asselin, 2017). Tidigare forskning bekräftade också hur hjälp 

och stöd från familj och vänner bidrog till trygghet och välbefinnande, vilket gjorde 

det enklare att klara av dagliga aktiviteter (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2011). 

Likväl visade det sig att det fanns tillfällen när patienter upplevde familjens stöd 

negativt, såsom när närstående försökte hindra dem i att utföra aktiviteter och istället 

försökte ta över och bestämma över dem, vilket i sin tur påverkade patientens 

förmåga till att utföra egenvårdsaktiviteter (Jowsey et al., 2014). När närstående 

saknade kunskap om hjärtsvikt och dess behandling, blev det svårt för dem att stödja 

patienten i egenvård (Strachan, Currie, Harkness, Spaling & Clark, 2014). En åtgärd 

var familjebaserad utbildning, vilket ökade kunskapen och följsamheten till egenvård 

samt bidrog till välbefinnande och trygghet både för patienter och närstående (Srisuk, 

Cameron, Ski & Thompson, 2016). Sjuksköterskan behöver involvera både patienter 
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och deras närstående i informationen om egenvård så att de närstående förstår vikten 

av att vara sin stödjande roll samt hur de skall stödja patienten på bästa sätt. 

Därigenom undviks risken att de utgör ett hinder för egenvården. Orem (2001) 

beskrev att familjen inte alltid accepterade tillståndet patienten befann sig i, vilket 

kunde medföra att patienten ofrivilligt inte utförde egenvården. Sjuksköterskan 

behövde därför utbilda och ge familjen insikt i varför egenvården vid hjärtsvikt är 

viktig (Orem 2001). Det diskuteras mycket inom hälso- och sjukvården om 

personcentrarad vård och att patienten skall vara delaktig i vården, men ofta glöms 

närstående bort. I det vardagliga livet är det viktigt att de närstående vet varför 

egenvården är viktigt och genom att få kunskap om sjukdomen kan de ge råd och stöd 

åt patienten i livsstilsförändringar och avgörande beslut. Genom att utbilda 

närstående, kan även det hjälpa dem att acceptera sjukdomen och på så sätt stödja 

patienten i egenvården, vilket beskrivs i Orems (2001) egenvårdsteori.  

Rädsla var en betydande faktor för motivationen till egenvård (Abotalebidarisari et 

al., 2016; Jowsey et al., 2014; Lockhart et al., 2013; Sethares & Assekin. 2016). 

Risken för att förlora tid med sina nära, motiverade patienterna till att utföra egenvård 

och ta hand om sin hälsa (Jowsey et al., 2014; Sethares & Asselin, 2016). Att träffa 

andra i samma situation och även de som mådde sämre, motiverade patienterna till en 

bättre egenvård (Lockhart et al., 2013). Hjärtsvikt skapade frustration och hopplöshet, 

eftersom framtiden uppfattades som osäker, vilket i sin tur skapade begräsningar i 

deras dagliga liv och förändrade deras roll i familjen och i samhället (Kendall et al., 

2015). Trots att rädsla kunde vara motivation till egenvård, kunde det även leda till att 

de förlorade hoppet om att förbättra sin hälsa, och därmed förlorades även 

motivationen till egenvård (Jowsey et al., 2014) Genom att träffa andra kunde 

patienter motiveras till att utföra egenvård. För att skapa en gemenskap och 

tillhörighet kan sjuksköterskan skapa grupper för både patienter och anhöriga för att 

motivera dem till egenvård och för att öka förståelse för sjukdomen och för varandra. 

Strävan att återgå till sin normala fysiska hälsa samt att motverka symtom, som 

hjärtsvikten gav vid försämring, motiverade till att bättre ta hand om sin hälsa, men 

även att lära sig mer om sjukdomen för att på så sätt uppleva en känsla av kontroll 

(Abotalebidarisari et al., 2016; Jowsey et al., 2014). Patienten själv kunde skaffa sig 

kraft att utföra egenvård, vilket syftade på att människan frivilligt och avsiktligt 

skapar kraften att utföra egenvård (Orem, 2001). När sjuksköterskan och patienten 

hade en positiv relation, kunde sjuksköterskan motivera patienten till att utföra 

egenvård, som till exempel att utföra betydande livsstilsförändringar (Driscoll, 

Davidson, Clark, Huang & Aho, 2009). Enligt Orems egenvårdsteori var det 

sjuksköterskans uppgift att identifiera hinder och vad det var som patienten behövde 

för att utföra egenvården (Orem, 2001). Sjuksköterskans behöver ta reda på vad det är 

som motiverar patienter till egenvården, men även i de fall det är sådant som gör dem 

omotiverade. Genom att arbeta personcentrerat är sjuksköterskan lyhörd och hjälper 
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patienten att själv hitta motiverande källor i deras liv, bidrar detta till att skapa 

förutsättningar för en bättre följsamhet till egenvård. 

Konklusion och Implikation 

Kunskap, stöd och motivation var faktorer, som påverkade patienters egenvård vid 

hjärtsvikt. Det var inte endast kunskap om hjärtsvikt och om läkemedel utan även 

kunskap om hur patientens kropp påverkades av hjärtsvikten. Patienter uttryckte 

behovet av att känna till symtom och vilka åtgärder, som kunde vidtas för att lindra 

symtomen och förbättra hälsan. Patienter var olika motiverade beroende på i vilket 

stadie av sjukdomen de befann sig i. Rädslan för att må sämre motiverade patienterna 

till egenvård, men patienterna motiverades också av viljan att må bättre. Stöd från 

sjuksköterskan och anhöriga var en viktig faktor för att patienterna skulle kunna 

utföra egenvård. Ett hinder för egenvården var anhörigas oro. Omvårdnaden måste 

vara personcentrerad för att kunna tillgodose alla patienters olika behov och för 

egenvården. Däremot kunde patienter ha kunskap om både sin sjukdom och egenvård, 

men saknade motivation, något som kunde medföra en bristande förmåga till 

egenvård. Patienter beskrev hur kunskap skapade en känsla av kontroll över 

sjukdomen och sitt liv, vilket i sin tur skapade ett ökat självförtroende till att fatta 

egna beslut om vilka egenvårdsåtgärder de själva kunde vidta.  

Resultatet tillför att förmågan till egenvård i samband med hjärtsvikt kan påverkas av 

olika faktorer, vilket visar på att det finns evidens att hjärtsviktsvården behöver vara 

personcentrerad och lättillgänglig. Resultatet av denna studie kan användas för att 

utforma standardvårdplaner för denna patientgrupp med syfte att bedriva en säker och 

personcentrerad vård. Vidare forskning krävs vad gäller personer under 65 år med 

hjärtsvikt för att kunna hjälpa den specifika patientgruppen på bästa sätt. Detta 

eftersom yngre personers liv ser helt annorlunda ut, såsom att de kan vara 

småbarnsföräldrar och vara i arbetsför ålder. Eftersom hjärtsvikten troligtvis har en 

större påverkan på deras livssituation, är det viktigt att undersöka deras upplevelse av 

sin sjukdom för att på så sätt utveckla hälso- och sjukvården för yngre personer med 

hjärtsvikt.  
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Sökord Cinahl Psycinfo Pubmed 

Heart Failure Heart Failure [Heading] Heart Failure (fritext) Heart Failure [Mesh] 

Self-Care Self-Care [Heading] Self-Care (fritext) Self-Care [Mesh] 

Patient Patient* (fritext) Patient* (fritext) Patient* (fritext) 

Experience Experience* (fritext) Experience* (fritext) Experience* (Fritext) 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

(*) Dubbletter från tidigare sökning.

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-10-23 Cinahl 

Heart Failure [Heading] AND Self-

Care [Heading] AND patient* 

(fritext) AND experience* (fritext) 

 

Limitations: 2012 – 2017; English ; 

Peer rewvied. 23 12 2 2 

2017-10-23 Psycinfo 

Heart failure (fritext) AND Self-

care (fritext) AND patient* 

(fritext) AND experience* (fritext) 

 

Limitations: 2012-2017; Peer 

Rewvied; English 31 10 5 (1*) 

 

 

3 

2017-10-23 Pubmed 

Heart Failure [Mesh] AND Self-

care [Mesh] AND patient (fritext) 

AND experience* (fritext)  

Limitations: 2012-2017; English 41 14 4(4*) 2 

2017-10-23 Cinahl Manuell sökning 1 1 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

Referens Abotalebidariasari, G., Memarian, R., Vanaki, Z., Kazemnejad, A. & Naderi, N. (2016). Self-Care 

Motivation Among Patients with Heart Failure: A Qualitative Study Based on Orem´s Theory. 

Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 30, 320 – 332.  

doi: 10.1891/1541-6577.30.4.320. 

Land  

Databas 

Iran 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka motivationen till egenvård hos patienter med hjärtsvikt.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Urval Tjugofyra patienter och tre närstående som rekryterades från ett medicin- och forskningscenter. 

Patienter med diagnos hjärtsvikt, ålder 18 och uppåt, Förmåga att förstå frågeformuläret och 

förmåga att kommunicera. Medelåldern för deltagarna var cirka 50 år.  

Datainsamling Djupgående intervjuer under 45 minuter, spelades in och skrevs sedan ut ord för ord. Frågor om 

deras motivation till egenvård.  

Dataanalys Innehållsanalys som resulterade i elva stycken koder som reflekterar motivationen för egenvård 

och dessa grupperades i sju subkategorier. Deltagarna fick utvärdera koderna och sina egna 

upplevelser.  

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Deltagarnas motivationer till att utföra egenvård kunde vara både rädsla för försämring och för 

tidig död, men även önskan om att återfå sin fysiska hälsa som de hade innan och behålla sin 

självständighet. De lärde sig genom erfarenhet och när de såg resultatet av egenvården och hur det 

förbättrade deras hälsa så var det en motivation till att fortsätta. Men när hjärtsvikten försämrades 

trots deras ansträngningar att följa de råden som de fått, så förlorade de motivationer till att utföra 

egenvården. Många utryckte hur de försökte förbättra sin hälsa för att skydda familjen samt att en 

del familjer var beroende av den som var sjuk.  

 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I 

85% 
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Artikel 2 

 

Referens Bond, C. S., Worswick L. (2014) Self-management and telehealth: Lessons learnt from the 

evaluation of a dorset telehealth program. The Patient – Patient-Centered Outcomes Research, 8, 

311–316 Doi: 10.1007/s40271-014-0091-y 

Land  

Databas 

England 

Psycinfo 

Syfte Syftet var att utvärdera ett lokalt program för telefonhälsa introducerat av Dorset Clinical 

Commissioning Group för patienter med hjärtsvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv ansats 

Urval Tjugonio patienter 

Datainsamling Semi strukturerade telefonintervjuer som varade i ungefär tio minuter. Även uppföljande 

intervjuer som också varade i tio minuter. Intervjuerna blev inspelade och utskrivna.  

Dataanalys Med stöd av en kvalitativ dataanalys program analyserades data för att identifiera information som 

förklarade det utvecklade frågeformuläret. Sedan analyserades data med en induktiv ansats för att 

få ut allt från intervjuerna. Data kodades av en projektassistent och granskades av ansvarig för 

projektet. Koderna utmynnade i tema.  

Bortfall Tre patienter avled innan uppföljningsintervjun, en patient blev inlagd på sjukhus och en patient 

avslutade sitt deltagande. Bortfall på totalt fem stycken deltagare.  

Slutsats Blev mer aktiva i egenvården genom att lära sig genom erfarenhet av symtom och att hålla koll på 

sin hälsa dagligen. Några upplevde att det var svårt att hålla koll på sin hälsa varje dag och att de 

kände sig begränsade på grund av det. Information från sjukvården var inte tillräcklig och därför 

var det några som beskrev hur de fick ta ansvar för att söka information själva. Regelbunden 

kontakt med en sjuksköterska bidrog till att de upplevde en trygghet i att någon höll koll på dem 

och deras hälsa.  
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Kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 3 

 

Referens Jowsey, T., Pearce-Brown, C., Douglas, K. A. & Yen, L. (2014). What motivates Australian 

health service users with chronic illness to engage in self-management behaviour? Health 

Expectations. An International Journal of Public Participation in Health Care & Health Policy. 

17, 267-277. doi: 10.1111/j.1369-7625.2011.00744x 

Land  

Databas 

Australien 

Psycinfo 

Syfte Syftet var att beskriva motivationen för eller emot egenvård i olika grupper med äldre 

australiensare med diabetes, hjärtsvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom och att föreslå 

riktlinjer för att öka patientens motivation till egenvård.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval Femtiotvå vuxna med typ 2 diabetes, hjärtsvikt eller KOL. Ålder mellan 45 – 85 år med en eller 

flera av de utvalda kroniska sjukdomarna.  

Datainsamling Semi strukturerade djupgående intervjuer som varade i 45–90 minuter genomfördes av en av sex 

forskarna. Inspelning samt anteckning under intervjun.  

Dataanalys  Innehållsanalys. Data kodades utifrån intervjuerna som sedan blev tema.   

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Familjen motiverade till egenvård, positivt när familjemedlemmar uppmuntrade, negativt när 

närstående försökte bestämma över dem. Rädsla och oro motiverade till egenvård. Men rädsla 

kunde även minska motivationen om de upplevde att de inte kunde påverka sin hälsa. Önskan att 

optimera och ha kontroll över sin hälsa var en motivation till egenvård samt önskan att vara 

oberoende. Många uttryckte att de inte ville vara en börda för andra och därför försökte de göra så 

mycket de kunde själva. 

 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 

85% 



BILAGA C  

 

Artikel 4  

 

 

Referens Lockhart, E., Foreman, J., Mase, R., Heisler, M. (2014) Heart failure patients’ experiences of a 

self-management peer support program: A qualitative study.  Heart & Lung The Journal of Acute 

and Critical care, 43, 292–298 Doi: 10.1016/j.hrtlng.2014.04.008 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheten av patienter med hjärtsvikt i en egenvårds stödprogram 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv ansats 

Urval Trettiosju patienter blev tillfrågade, 28 deltog.   

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer som utfördes av en och samma person. Intervjuerna varade i ungefär 

40 minuter vaddera. 19 intervjuer gjordes hemma hos deltagare, nio gjordes på sjukhus och en 

gjordes över telefon. Följde en intervjuguide som var baserad på studiens syfte och hade utformats 

av tre st personer i teamet. Intervjuerna spelades in och anteckningar togs under tiden för 

intervjun.  

Dataanalys Tre medlemmar av studien analyserade intervjuerna med beskrivande koder. Alla medlemmar i 

gruppen tillsammans utgick ifrån Grounded theory för att sedan analysera och identifiera teman 

från data. 

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Att dela upplevelser och erfarenhet med andra som hade hjärtsvikt bidrog till ökad kunskap. Att 

möta andra i samma situation skapade en känsla av att inte vara ensam och bidrog till att de 

upplevde att det fanns en annan förståelses i gruppen. Det var också en trygghet att se hur andra 

hanterade sin sjukdom och att jämföra sig med andra var ett sätt att känna att de kunde påverka sin 

hälsa och det bidrog till ökad motivation för egenvård. Men att jämföra sig med andra kunde även 

resultera i rädsla och även rädslan kunde motivera till egenvård, så länge den inte tog överhand.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 

87% 



BILAGA C  

 

Artikel 5  

Referens Näsström, L., Jaarsma, T., Idvall, E., Årestedt, K., Strömberg A. (2014) Patient participation in 

patients with heart failure receiving structured home care. A prospective longitudinal study. BMC 

health service research 14 Doi: 10.1186/s12913-014-0633-y 

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Syftet var att beskriva påverkan av strukturerade hemvård med patient deltagande över tid med 

patienter som är diagnostiserade med hjärtsvikt och att utforska faktorer associerade med 

deltagande i vård. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Longitudinell design 

Urval Hundra deltagare. Från 18 år och uppåt, med diagnos hjärtsvikt. Förväntad överlevnad minst 3 

månader framåt och de skulle kunna förstå och prata det svenska språket. Var i behov av 

hemsjukvård. 

Datainsamling Data var insamlad vid fyra olika tillfällen. Först fastställdes en baseline sedan efter en, sex och 

tolv månader gjordes en datainsamling. Ett validerat frågeformulär som deltagarna fyllde i och 

data från medicinska journaler. Användning av olika mätinstrument för att mäta delaktighet, 

egenvårdsbeteenden, kunskap och symtom för depression.  

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att beskriva stickprovet och beskriva variablerna. För att göra 

de fyra olika skalor kompatibla, räknades värdena om till procent från det högsta möjliga poäng.  

Bortfall Femtioen deltagare mellan baslinjen och tolvmånaders uppföljningen.  

Slutsats Genom kunskap så förbättrades egenvården samt deras känsla av delaktighet i sin egen vård. 

Genom att sjuksköterskan involverade dem i beslut och möjligheten att ställa nödvändiga frågor, 

så ökade deras förmåga till egenvård. Respektfullt bemötande hade en positiv påverkan på 

egenvårdsförmågan och att patienterna upplevde tillfredställelse i kontakten med sjukvården. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 

87% 



BILAGA C  

 

Artikel 6  

 

 

Referens Riley, J. P., Gabe, J. PN., Cowie, M. R. (2012) Does telemonitoring in heart failure empower 

patients for self-care? A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 22, 2444-2455 Doi: 

10.1111/j.1365-2702.2012. 04294.x 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska hur telemonitorering hjälper patienter med hjärtsvikt att utföra egenvård 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Femton deltagare vid första intervjun och tio stycken vid andra intervjun. Medelålder var 74 år. 

Alla var diagnostiserade med hjärtsvikt och sex stycken var multisjuka. De var rekryterade från tre 

stycken sjukhus och alla hade skrivits ut efter återinsjuknande i hjärtsvikten.  

Datainsamling Djupgående intervjuer efter tre månader och efter sex månader och intervjuerna gjordes i 

deltagarnas hem. Intervjuerna varade i ungefär 40 minuter, samma person utförde alla 

intervjuerna. Alla intervjuer spelades in samt att det gjordes anteckningar. Anteckningarna 

jämfördes med den inspelade intervjun.   

Dataanalys Efter varje intervju analyserades data genom att lyssna och läsa anteckningarna som gjorts och det 

blev koder. Data analyserades sedan till olika teman och de jämfördes konstant med varandra.    

Bortfall Totalt föll en deltagare bort på grund av dödsfall. Fyra stycken hade blivit rekryterade sent i 

studien och var bara tillgängliga för första intervjun. 

Slutsats Kunskap om den egna kroppen och egna symtom gjorde att de kunde hantera sin sjukdom bättre. 

Patienterna blev mer medvetna om tidigare tecken på försämring och kunde söka hjälp i tid. 

Genom att lära sig övervaka sin hälsa dagligen fick de dagliga rutiner som hjälpte dem i deras 

egenvård. Genom feedback från sjuksköterskan och möjligheten att diskutera sina symtom så 

ökade kunskapen och bidrog till att de kunde fatta egna beslut. Däremot var det få som tog egna 

beslut när det gällde vätskedrivande medicin. Stödet från sjuksköterskan var viktigt för att skapa 

förtroende och bidrog till att patienterna blev mer aktiva i sin roll.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 

87% 



BILAGA C  

 

Artikel 7  

 

 

Referens Sethares, K. A., Asselin, M. E. (2017) The effect of guided reflection on heart failure self-care 

maintenance and management: A mixed methods study. Heart & Lung The Journal of Acute and 

Critical care, 46, 192–198 Doi: 10.1016/j.hrtlng.2017.03.002 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av strukturerad, guidad reflektion på patient beskrivande 

egenvårds åtgärder.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

 

Urval Tjugotre deltagare 

Datainsamling Intervjuer gjordes med varje deltagare. Där intervjuernas syfte var att utforska deltagarnas 

egenvårds åtgärder. Varje fråga som ställdes gav tid till reflektion från deltagaren. Varje intervju 

tog en timme. Efter intervjun lämnades det en dagbok till varje deltagare som innehöll samma 

frågor som i intervjun. Det gjorde telefonsamtal till varje deltagare en gång i veckan för att 

påminna om att fylla i dagboken. Dagboken gicks igenom tillsammans med deltagaren och 

intervjuaren. 

Dataanalys Den kvantitativa dataanalysen gjordes med hjälp utav SPSS 22. Beskrivande statistik användes. 

Varje författare läste först alla intervjuer för att få en tydlig bild av patientens perspektiv av 

intervjun. Sedan diskuterades intervjuerna mellan författarna för att få reda på deras generella 

uppfattning. Sedan analyserade data av två författare där de summerade varje intervju för att hitta 

nyckelord samt för att identifiera teman.    

Bortfall Tretton deltagare 

Slutsats Ökad kunskap om sin sjukdom och sina symtom bidrog till ökad förståelse och känsla av att kunna 

hantera sin diagnos. Genom djupare förståelse så blev patienterna medvetna om när de måste söka 

hjälp vid tidiga tecken på försämring. Genom att reflektera över symtom och orsak med 

sjuksköterskan så bidrog det till en djupare förståelse om symtom och orsak. Däremot kunde 

patienter med kunskap som samtidigt var väldigt aktiva i sin egen vård fördröja sin kontakt med 

sjukvården vid försämring, de experimenterade med egna åtgärder för att lindra symtom. Stöd från 

familjen upplevdes som positivt och bidrog till att patienterna blev mer medvetna om riskfaktorer 

och ökade följsamheten för egenvård och motivationen ökade genom att patienterna inte ville 

missa viktig tid med närstående.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 

91% 



BILAGA C  

 

Artikel 8  

 

Referens Seto, M., Leonard, K. J., Cafazzo, J. A., Barnsley, J., Masino, A., Ross, H. J. (2012) Perceptions 

and experiences of heart failure patients and clinicians on the use of mobile phone based 

telemonitoring. Journal of Medical Internet Research, 14. Doi: 10.2196/jmir.1909 

Land  

Databas 

Kanada 

Psycinfo 

Syfte Syftet var att fastställa påverkan av telemonitorering på egenvård, klinisk påverkan och hälsans 

påverkan. 

Metod:  

Design 

Kvalitatativ 

Induktiv 

Urval Tjugotvå deltagare. Deltagarna skulle vara över 18 år, inte stå med på någon transplantationslista, 

prognosen för överlevnad i minst ett år. Även tre kardiologer och två sjuksköterskor deltog i 

studien.  

Datainsamling  Semi strukturerade Intervjuer som utfördes på en hjärtsviktsmottagning vid besök efter sex 

månader från rekryteringen och var mellan 15–60 minuter långa. Inspelade och det fördes 

anteckningar.  

Dataanalys Transkriptet analyserades utav två av författarna för att koda med programmet NVivo version 7. 

Teman identifierades av de båda forskarna och sedan diskuterades det tillsammans för att nå 

konsensus.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Patienterna upplevde att de fick en större kunskap om sin egen hjärtsvikt och sin egen kropp 

genom att övervaka sin hälsa dagligen. De lärde sig en daglig rutin som hjälpte dem i deras 

förmåga till egenvård. Men några ansåg att de blev begränsade i sitt liv av att hela tiden övervaka 

sin hälsa.  Men trots sin kunskap fanns det en osäkerhet till att fatta egna beslut. Regelbunden 

kontakt med sjuksköterskan gav en trygghet och genom att diskutera sina egna symtom så bidrog 

det till känslan av att råden de fick var personliga. Ökad delaktighet i sin vård när de fick stöd och 

hjälp från sjuksköterskan. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 

91% 
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