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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Hjärtsvikt är sex gånger vanligare hos patienter i 65-74 års åldern jämfört med 

patienter i 45-54 års åldern. Hjärtsvikt påverkar patienters hälsa och välbefinnande då 

hjärtsvikt påverkar den fysiska och psykiska förmågan. Symtomen vid hjärtsvikt leder till 

fler sjukhusvistelser och långa sjukskrivningar. Egenvården är en viktig del av 

behandlingen.  Trots fördelarna med egenvård genomför inte patienter egenvård. Patienter 

med hjärtsvikt är i behov av åtgärder som främjar deras egenvård. Syfte: Syftet var att 

beskriva faktorer som främjar patienters egenvård vid hjärtsvikt. Metod: Metoden i studien 

var en litteraturöversikt. 12 artiklar analyserades varav 10 av dessa var kvalitativa och 2 

var av en mixad metod. Resultat: Det framkom att patienter önskade information om 

egenvård. Ett utbildningsprogram ökade genomförandet av egenvård. Patienter föredrog 

hemsjukvård före andra vårdformer då den ökade deras delaktighet. Kognitiv 

beteendeterapi kunde förändra patienters tankesätt och lindra depression. Stödet patienter 

fick från sjuksköterskor och familj hade en stor betydelse i genomförandet av egenvård. 

Motivationskällor och självförtroendet påverkade genomförandet av egenvård.  Slutsats: 

Patienter bör genomföra egenvård för att undvika symtomförsämring, sjukhusvistelser, 

sjukskrivningar och uppnå god hälsa och välbefinnande. Utbildning, kognitiv 

beteendeterapi, hemsjukvård, delaktighet, stöd, motivation och självförtroende främjar 

egenvård hos patienter med hjärtsvikt.   
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___________________________________________________________________________ 

Background: Heart failure is six times more common among patients between the ages 

65-74 compared to patients between the ages 45-54. Heart failure affects patients health 

and wellbeing. Heart failure symptoms lead to more hospitalizations and long sick leaves. 

Self-care is an important part of the treatment. Patients do not perform self-care despite the 

benefits of it. Patients with heart failure are in need of measures that promote their self-

care. Aim: the aim was to describe factors that promote patients self-care in heart failure. 

Method: The method of the study was a literature review. 12 articles were analyzed where 

10 of them were qualitative and 2 of a mixed method. Result: Patients want information 

about self-care. An educational program enhances self-care. Patients prefer home 

healthcare because it increases their participation. Cognitive behavioral therapy can change 

patients thoughts and ease depression. The support patients receive from nurses and family 

members has a big effect on their self-care. Motivation and confidence affects self-care. 

Conclusion: Patients should perform self-care to avoid symptom deterioration, hospital 

visits, sick leave and achieve good health and well-being. Education, cognitive behavioral 

therapy, home healthcare, participation, support, motivation and confidence promote self-

care in patients with heart failure. 
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INLEDNING 

 

Hjärtsvikt är en sjukdom som förekommer bland både män och kvinnor i olika åldrar. 

Sjukdomen är den vanligaste orsaken till att patienter över 65 år söker sjukhusvård årligen. 

Det innebär att patienter med hjärtsvikt möter sjuksköterskor flera gånger under sina 

vårdvistelser. Sjukdomen påverkar patienters hälsa och många känner att de inte klarar av 

att delta i aktiviteter som de tidigare gjort i vardagen. Vid hjärtsvikt är det av betydelse att 

patienter genomför egenvård som bland annat kan innefatta fysisk aktivitet samt salt och 

vätskerestriktion. Om egenvården inte genomförs kan det orsaka en symtomförsämring och 

fler sjukhusvistelser. Detta leder till att sjuksköterskan kontinuerligt kommer i kontakt med 

patienter som är drabbade av hjärtsvikt. Därmed anser författarna som är blivande 

sjuksköterskor att det är angeläget att undersöka faktorer som främjar patienters egenvård 

vid hjärtsvikt.  

 

BAKGRUND 
 

Hjärtsvikt  

 

Ericson och Ericson (2012) förklarar att hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till 

sjukhusvistelser hos patienter över 65 år. Wikström (2014) uppger att hjärtsvikt är sex 

gånger vanligare hos patienter som är 65-74 år i jämförelse med patienter som är 45-54 år. 

Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom (brist på tillräcklig 

blodtillförsel till hjärtat) som tillsammans med högt blodtryck utgör 75% av orsakerna till 

hjärtsvikt (Wikström, 2014). Sjukdomen kan även uppstå på grund av en klaffsjukdom, 

hjärtrytmrubbning, hjärtmuskelinflammation och hjärtmuskelsjukdom. Ytterligare orsaker 

till hjärtsvikt är blodbrist, infektion, diabetes och tyreoideasjukdomar som kan anstränga 

hjärtat. Hjärtsvikt kännetecknas av systolisk och diastolisk dysfunktion. Systolisk 

dysfunktion är den vanligaste typen av hjärtsvikt som innebär en försämrad 

tömningsförmåga speciellt i hjärtats vänstra kammare. Det leder till att hjärtat inte kan 

försörja vävnaderna med en tillräcklig mängd blod vilket kan medföra nedsatt slagvolym 

och minutvolym. Vid en diastolisk dysfunktion uppstår det en störning i kamrarnas 

påfyllnadsfas. Bland patienterna som insjuknar i hjärtsvikt drabbas cirka 30% av diastolisk 

dysfunktion (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Hjärtsvikt uppkommer på grund av att hjärtats pumpförmåga är nedsatt och hjärtat inte 

förmår att tillföra tillräckligt med blod till vävnaderna. Detta kan i sin tur leda till 

vävnadshypoxi. Det innebär att kroppen inte får tillräckligt med syre och näring för att den 

ska kunna fungera normalt. Vävnadshypoxi kan till exempel leda till att patienten som 

drabbas känner sig orkeslös och svag och medför också att patienten inte kan bli av med 

restprodukter som finns i kroppen. Det kan även orsaka vätskeansamling i lungorna och 
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andra delar av kroppen som bland annat nedre extremiteter och magen (Ericson & Ericson, 

2012). 

 

De vanligaste symtomen vid hjärtsvikt är viktuppgång, som uppkommer på grund av 

vätskeansamling i kroppen, och andnöd (Ericson & Ericson, 2012). Walthall, Jenkinson 

och Boulton (2017) uttrycker att många patienter med hjärtsvikt drabbas av andnöd 

dagligen och att symtomet ofta leder till ett ökat antal sjukhusvistelser. Enligt Evans (2016) 

är ytterligare symtom som bör uppmärksammas vid hjärtsvikt bland annat trötthet, 

sömnsvårigheter och ödem (vätskeansamling). Det finns en skillnad i känslomässiga 

symtom mellan kvinnor och män som till exempel känslor av oro, depression och kognitiva 

problem (Evans, 2016). Kognitiv dysfunktion är en enklare variant av minnes och 

koncentrationssvårigheter som vanligtvis uppkommer på grund av trötthet (Ekman, 2005). 

Dessa symtom kan öka risken för en ny inläggning på sjukhus (Evans, 2016). Det innebär 

att hjärtsvikt är ett problem i samhället på grund av ett ökat antal sjuka patienter och ökade 

kostnader (Dahlström, 2005).   

 

 

Farmakologisk och icke farmakologisk behandling  

 

Hagerman (2014) förklarar att behandlingen av hjärtsvikt har tre mål. Målen är att 

förebygga insjuknande i hjärtsvikt, minska ohälsa genom symtomlindring och förbättra 

livskvaliteten. Målen kan leda till minskade sjukhusvistelser samt minskade dödsfall hos 

patienter. Den farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt omfattar läkemedel som till 

exempel ACE hämmare, betablockerare och diuretika. ACE-hämmare förbättrar 

hjärtmuskelfunktionen samt minskar symtomen vid hjärtsvikt vilket främjar ett ökat 

välbefinnande hos patienter. Betablockerare gör så att hjärtat arbetar lugnare genom att 

skydda hjärtat från stresshormoner. Diuretika hjälper patienten att bli av med 

vätskeansamlingar genom att öka mängden urin (Hagerman, 2014). Den icke 

farmakologiska behandlingen handlar om livsstilsförändringar. En viktig grund för att 

patienter ska förstå vikten av sin behandling och bli inspirerade till att genomföra den är 

patientutbildning (Dahlström & Strömberg, 2005). Dessutom är kognitiv beteendeterapi 

viktigt. Då används evidensbaserade tekniker för att hjälpa patienter att neutralisera sina 

emotionella och psykologiska reaktioner (Gaesser & Karan, 2018). 

 

Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt  

 

Bosworth et al. (2015) anger att den fysiska förmågan påverkas med tiden hos patienter 

med hjärtsvikt och det leder till ökade sjukhusvistelser. Överlevnaden minskar och det går 

inte att bedöma hur länge patienten kommer att kunna leva med hjärtsvikt. Den 

osäkerheten kan försämra livskvaliteten. Mårtensson (2005) beskriver livskvalitet som 

livssituationen och tillfredsställelsen hos en patient. Bosworth et al. (2015) uttrycker att 

patienter påpekar att diagnosen är lika fysiskt som mentalt påfrestande.  Patienter upplever 

att människorna i deras närhet ofta är oroliga och rädda om dem så fort de rör på sig. 
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Patienter uppger att de ibland förnekar att de har bröstsmärtor eller andra symtom när de 

egentligen är väldigt besvärade av dem. Vissa upplever skuldkänslor på grund av att de 

inte kan arbeta som de brukade och människor i deras närhet då får försörja dem. Patienter 

upplever ofta att de efter diagnosen inte kan ha ett arbetsliv och ett socialt liv som de 

tidigare är vana vid vilket leder till rastlöshet och försämrad livskvalitet. Bosworth et al. 

(2015) förklarar att en patient upplever livskvalitet som möjligheten att delta i aktiviteter 

som personen tidigare deltog i men inte längre kan delta i. Patienter upplever att allt fysiskt 

krävande inte kan genomföras på samma sätt som tidigare. De försöker hitta aktiviteter 

som inte är energikrävande eftersom att deras fysiska förmåga försämras vid hjärtsvikt. 

Patienter med sjukdomen anger att de uppskattar varje dag mer eftersom att det inte är 

säkert att det finns en morgondag Bosworth et al. (2015). Welstand, Carson och Rutherford 

(2015) beskriver att patienter genomgår en lång process för att skapa en ny identitet. Detta 

på grund av att det kan vara svårt för dem att ta till sig diagnosen, symtomen, 

förändringarna i det dagliga livet och självkänsla som i sin tur påverkar patientens liv. Att 

få en allvarlig diagnos innebär att få besked som påverkar uppfattningen om framtiden. 

Welstand et al. (2015) anser att graden av ansvar som patienterna kan ta efter att diagnosen 

är ställd påverkas av hur de ser sig själva i deras nya situation. Framgång och utebliven 

framgång vid anpassning till den nya situationen kan påverka familjemedlemmarna. 

Patientens uppfattning av det nya tillståndet kan ha en stor påverkan på effektiviteten av de 

behandlingar som erbjuds (Welstand et al., 2015).  

 

Dorothea Orems teori om egenvård  

 

Enligt socialstyrelsen (2013) är egenvård när en person själv eller med stöd av en annan 

person kan genomföra en åtgärd i hemmet. Orem, Tylor och Renpenning (2003) förklarar 

Dorothea Orems omvårdnadsteori i egenvård som de åtgärder som en patient genomför för 

sin egen skull för att bevara hälsa, liv och välbefinnande. I teorin om egenvård beskrivs det 

som bestämda aktiviteter som människan självständigt genomför för sig själv eller för 

andra. Människan har egenvårdskrav vilket innebär summan av de åtgärder som krävs för 

att uppfylla personens behov. Hos varje person finns en egenvårdsförmåga som varierar 

beroende på bland annat kön, mognadsnivå, livsstil och tillgängliga möjligheter. Det måste 

finnas en balans mellan människans egenvårdskrav och egenvårdsförmåga. Om det 

förekommer en obalans mellan människans egenvårdskrav och egenvårdsförmåga 

uppkommer ett omvårdnadsbehov. Enligt Orem delas egenvårdsbehoven in i tre kategorier, 

Universella behov, Utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade behov. De universella 

behoven handlar exempelvis om ren luft, mat och sömn. Utvecklingsmässiga behov 

handlar om människans utveckling. Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem 

förekommer när kroppen inte fungerar som den ska. Det vill säga vid sjukdomar eller 

skador som till exempel hjärtsvikt (Orem, Tylor & Renpenning, 2003). Egenvård vid 

hjärtsvikt innefattar åtgärder för att upprätthålla välbefinnande trots sjukdomen. 

(Strömberg, 2005). Egenvård kan till exempel vara övervakning av symtom, motion och 

viktkontroll (Evans, 2016). Det innebär att symtomförsämring och död kan undvikas 

genom egenvård som exempelvis fysisk aktivitet och daglig viktkontroll. Trots 

egenvårdens positiva effekter är tillämpandet av egenvård väldigt låg bland patienter med 

hjärtsvikt. Detta speciellt vad gäller rådfrågande och viktkontroll. Alltså har patienterna en 
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egenvårdsbrist. När patienter inte genomför egenvården kan det leda till att de blir inlagda 

på sjukhus igen eller orsaka död (Giezeman, Arne & Theander, 2017). Orem betonar att 

egenvårdsbrist är relaterat till begränsningar i patientens egenvårdsförmåga. Detta kan 

exempelvis vara på grund av begränsade kunskaper, en begränsad förmåga i beslutstagande 

samt en begränsad förmåga till att genomföra åtgärder som ger resultat (Orem, Tylor & 

Renpenning, 2003).  Evans (2016) uttrycker att patienter med kunskap om sjukdomen ofta 

har ett större intresse av att delta i egenvårds aktiviteter. Enligt Giezeman et al. (2017) 

behöver kunskapen om egenvård hos patienter med hjärtsvikt förbättras.  

 

Sjuksköterskans roll  

 

Sjuksköterskans ansvar är att ge god vård till alla patienter som söker hälso- och sjukvård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ethardt och Cline (2017) uttrycker att sjuksköterskor har en 

viktig roll i vårdandet av patienter med hjärtsvikt eftersom att sjuksköterskor vanligtvis är 

mer tillgängliga än läkare. Sjuksköterskans arbetsuppgifter vid hjärtsvikt består bland 

annat av att utbilda patienter om vikten av att känna igen tecken och symtom, diskutera 

enskilda riskfaktorer samt livsstilsförändringar. Sjuksköterskan jobbar även med 

influensavaccinationer (Ethardt & Cline, 2017). Detta eftersom att influensa kan leda till 

att patienten som är drabbad av hjärtsvikt kan bli mycket sämre och i värsta fall avlida 

(Ericson & Ericson, 2012). Sjuksköterskor kan ta ansvar för att starta en icke 

farmakologisk behandling såsom egenvårdsbehandling. De kan även få delegering i att 

justera dosen av specifika läkemedel som exempelvis diuretika, ACE hämmare och 

betablockerare. Dessutom kan sjuksköterskor utföra fysiska undersökningar samt beställa 

och tolka blodprover (Ethardt & Cline, 2017).  

 

Ethardt och Cline (2017) nämner att det finns behov av att förbättra vården av patienter 

med hjärtsvikt på grund av att de är kroniskt sjuka och symtomen kommer att öka med 

tiden. Symtomen kan leda till en minskad livskvalitet och ångest (Ethardt & Cline, 2017). 

Därmed är det av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar patientens behov av vård 

och stöd (Ethardt & Cline, 2017:  Orem, Tylor & Renpenning, 2003). Sjuksköterskor 

måste även kunna hjälpa patienter att anpassa sig till deras nya situation (Orem, Tylor & 

Renpenning, 2003). Detta eftersom att sjuksköterskan har ett ständigt ansvar för 

patienternas välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Rådgivande samtal bör erbjudas 

av sjuksköterskor till patienter som drabbas av hjärtsvikt och har ohälsosamma matvanor, 

röker, konsumerar alkohol och är fysiskt inaktiva (Socialstyrelsen, 2015). Fysisk aktivitet 

på recept och uppföljning bör även erbjudas till patienter som behöver bli mer fysiskt 

aktiva. Detta för att patienterna ska kunna förändra sina levnadsvanor (Socialstyrelsen, 

2015). 
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Delaktighet  

 

Delaktighet kan förklaras som ett sammanfattande begrepp som betyder att patienten ska 

ha rättigheter, inflytande, självständighet och ansvar inom  hälso- och sjukvården. 

Eftersom att patienters livssituation kan förändras vid en sjukdom som hjärtsvikt är det 

viktigt att de drabbade patienterna kommer in i vårdprocessen. Detta för att deras sårbarhet 

då ska kunna minska, känslan av självständighet öka samt deras hälsa och välbefinnande 

förbättras. Med andra ord innebär delaktighet att patienter blir delaktiga i sina egna hälso- 

och vårdprocess (Dahlberg & Segesten, 2010).  SFS 2014:821 uppger att  hälso- och 

sjukvården ska utföras i samråd med patienten. Det innebär att patienten ska informeras 

och göras delaktig i vården. Detta är viktigt eftersom att egenvården vid hjärtsvikt kan 

påverkas av patientens syn på sjukdom och hälsa (Strömberg, 2005). Varje individ har unik 

kunskap om sig själv och sina förhoppningar, möjligheter och behov. Vården blir därför 

tryggare om patienterna är medvetna, medverkar aktivt i sin vård och kan göra skillnad i 

vården. Patientdelaktighet betyder att personal inom hälso- och sjukvården behöver se på 

sin egen roll i förhållande till patienten. Det är viktig att patientdelaktighet är frivilligt och 

att patientens behov uppfylls (Socialstyrelsen, 2017).   

 

 

Hälsa och välbefinnande 

 

Hälsa definieras som fullständighet och integration av kropp, själ och ande. Alltså ett 

fullständigt fysiskt tillstånd och en upplevelse av fysiskt och mentalt välbefinnande 

(Kirkevold, 2000). Dahlberg & Segesten (2010) förklarar hälsa som känslan av 

välbefinnande. Hälsa är ett tillstånd som påverkar hela människan och är en känsla av att 

vara i balans. Det innebär en känsla av inre balans och en känsla av balans i förhållande till 

den omgivning människan befinner sig i. Den känslan av balans är inte likadan för alla 

människor utan varierar mellan personer och situationer. Upplevelsen av hälsa kan 

påverkas negativt om en individ insjuknar i en svår sjukdom. Därmed kan upplevelsen av 

god hälsa exempelvis försämras om livet saknar mening (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Enligt Nordgren och Söderlund (2016) är den självbedömda hälsan hos patienter med 

hjärtsvikt oftast väldigt låg. Den självbedömda hälsan beskrivs som patienternas egna 

upplevelser av deras hälsa. Det finns en tydlig koppling mellan sjukskrivningar på heltid 

och den självbedömda hälsan och humöret som försämras desto längre sjukskrivningen 

varar. Om patienter som drabbas av hjärtsvikt inte arbetar eller regelbundet genomför 

någon annan aktivitet i vardagen kan det leda till en försämrad livskvalitet. Låg inkomst 

hos patienter är svagt förknippat med en sämre självbedömd hälsa och ett sämre humör. 

Positiva möten med sjuksköterskor som erbjuder stöd åt patienter är starkt förknippat med 

en god självbedömd hälsa och ett bättre humör. Dessa positiva och stödjande möten har i 

sin tur påverkan på den självbedömda förmågan till att börja arbeta igen och leder även till 

att sjukskrivningar minskar (Nordgren & Söderlund, 2016).  

 



6 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom som kan ha en stor fysisk och psykisk 

påverkan på patienters dagliga liv. Detta eftersom att hjärtsvikt kan orsaka symtom som 

andnöd, vätskeansamling, trötthet och sömnsvårigheter. Efter diagnos får patienter stöd i 

hur de ska genomföra egenvård. En del av egenvården vid sjukdomen är till exempel en 

ökad mängd fysisk aktivitet, viktkontroll och övervakning av symtom. Genom att 

genomföra egenvård kan patienter med hjärtsvikt undvika sjukhusvistelser, minska 

symtomutvecklingen och uppnå bättre hälsa och välbefinnande i vardagen. Trots alla 

fördelar med egenvård vid hjärtsvikt genomför inte många patienter egenvård. Detta leder 

till en symtomförsämring, onödiga sjukhusinläggningar och minskad livskvalitet. För att 

sjuksköterskor ska kunna hjälpa patienter att genomföra egenvård är det viktigt att de 

uppmärksammar patienters behov. Genom en förståelse för vilka faktorer som främjar 

patienters egenvård kan sjuksköterskan få en djupare förståelse för vilken form av stöd 

som patienter behöver.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som främjar patienters egenvård vid hjärtsvikt.  
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METOD 

Författarna till denna studie har valt att utföra en litteraturöversikt. Anledningen till 

utförandet av en litteraturöversikt är enligt Friberg (2017a) att beskriva kunskapsläget 

inom ett visst omvårdnadsområde. Det innebär att en sammanfattning av ett 

problemområde inom sjuksköterskans kompetensområde kan redovisas med hjälp av en 

litteraturöversikt (Friberg, 2017a). Litteraturöversikten har baserats på kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som var relevanta för studiens syfte som var att beskriva faktorer som 

främjar patienters egenvård vid hjärtsvikt. Friberg (2017b) förklarar att en kvalitativ 

litteraturöversikt har sin grund i att undersöka människors levda erfarenheter av ett 

fenomen. Med hjälp av en kvalitativ litteraturöversikt ökar förståelsen för vad lidande 

innebär samt hur patienters erfarenheter, hopp och önskan kan mötas. Däremot grundar sig 

en kvantitativ litteraturöversikt i att studera en variant av strukturerade mätningar för att få 

svar på vetenskapliga frågor (Friberg, 2017a). 

Urval 

Författarna till denna studie har valt att granska totalt 12 artiklar varav tio artiklar var 

kvalitativa och två artiklar innehöll en mixad metod. En mixad metod karaktäriseras av en 

integration av kvantitativa och kvalitativa metoder (Borglin, 2012). Som inklusionskriterier 

valde författarna att granska artiklar som var skrivna ur ett patientperspektiv. 

Avgränsningar som tillämpades var (peer review, abstract available, publication type: 

research och engelsk text) för att få fram vetenskapliga artiklar. Östlundh (2017) förklarar 

att avgränsningar underlättar urvalet då dokument som inte tillhör intresseområdet kan tas 

bort. I urvalsprocessen valdes studier som beskrev faktorer som främjar patienters 

egenvård vid hjärtsvikt skrivna mellan år 2000 och 2018 för att resultatet skulle vara 

aktuellt. Studier som var kvalitetssäkrade och etiskt granskade där deltagarna var 18 år och 

äldre inkluderades. Samtliga studier bestod av både män och kvinnor. En geografisk 

begränsning har inte genomförts. Dessutom var artiklarna inte begränsade till deltagarnas 

etnicitet. Exklusionskriterier var artiklar som inte besvarade denna studiens syfte. Även 

sjuksköterskeperspektiv i artiklarna som granskats har exkluderats.  

Datainsamling 

Datainsamlingen har sin grund i vilken variant av artiklar som har valts vilket är kopplat 

till problemformuleringen och syftet i studien (Östlundh, 2017). Den vårdrelaterade 

databasen CINAHL som innehåller artiklar inom hälso- och vårdvetenskap har använts vid 

sökning av artiklar. Det innebär att en systematisk litteratursökning har genomförts när 

syftet har utformats och val av databas skett. Författarna har diskuterat ord och meningar 

som ansågs relevanta för syftet och valt att använda ett antal sökord. Sökorden som har 

använts var to strengthen self-esteem among patients with heart failure, self-care, 

experience of a self management, experiences of physical limitations, cognitive behavioral 

therapy in depressive symptom, Support, family, program. Sök operatorn AND har använts 

vid sökning av vissa artiklar. Östlundh (2017) förklarar att sök operatorn AND tillämpas 
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för att sätta ihop två söktermer med syfte för att hitta artiklar som handlar om båda 

sökorden. Vilket i detta fall har motsvarat heart failure AND self care och support AND 

family AND heart AND failure.  Artikelsökningen har presenterats i en tabell, se bilaga 1. 

Analys 

Artiklar som besvarade syftet har granskats enligt granskningsmallen och riktlinjerna av 

Friberg (2017a). Analysen har genomförts enligt metoden av Friberg (2017a) som innebär 

att den genomförs i tre steg. I det första steget läste författarna igenom de valda artiklarna 

flera gånger enskilt för att uppfatta innehåll och sammanhang och få en förståelse av 

helheten. I steg två dokumenterades syfte, metod, resultat och forskningsetiska 

överväganden i en tabell som presenterats i bilaga 2. Friberg (2017a) beskriver att tabellen 

är ett stöd för att få struktur på materialet som analyseras. I steg tre diskuterade författarna 

likheter och skillnader mellan de valda artiklarnas resultat för att fånga det som 

kännetecknade den aktuella artikeln. Resultatet av varje artikel har sammanfattats, 

bearbetats och sedan sammanvävts för att skapa en ny helhet. Det framkom sex teman som 

bildade resultatet. Författarna hade endast grundläggande kunskap om hjärtsvikt men inte 

någon kunskap om egenvården som utförs vid hjärtsvikt. Analysen av artiklarna har 

därmed inte påverkats av författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter. 

Etiska överväganden 

Författarna till denna studien valde att granska studier som var godkända ur ett etiskt 

perspektiv, detta för att bekräfta artiklarnas kvalitet. Wallengren och Henricson (2012) 

förklarar att det är viktigt att endast inkludera artiklar som konstaterar att de har gjort ett 

ordentligt etiskt övervägande. Detta ökar det vetenskapliga värdet av artikeln. Studiens 

författare tog hänsyn till att deltagarnas identitet och integritet var skyddade i artiklarna 

som har granskats. Författarna har även uppmärksammat informerat samtycke av 

deltagarna i artiklarna. Kvalitetssäkring är ett förlopp som handlar om att säkerställa att det 

som bildats påvisar goda egenskaper eller kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012).   
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RESULTAT 

Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar. I analysen framkom sex teman, Utbildning 

främjar egenvård, Ökat självförtroende främjar egenvård, Kognitiv beteendeterapi främjar 

egenvård, Socialt stöd främjar egenvård, Hemsjukvård främjar egenvård samt Delaktighet 

främjar egenvård. 

 

Utbildning främjar egenvård 

 

När patienter har en negativ upplevelse av egenvården upptäcks begränsningar. Patienter 

upplever en begränsning i kunskap och förmågan att ta beslut. Patienter förklarar att de 

sällan kontaktar en läkare när de upplever symtom som trötthet och viktuppgång. Detta 

upplever de beror på en begränsing i beslutstagande. De vill inte vara till besvär för läkare 

och anser inte att dessa symtom är viktiga att nämna. Patienter upplever begränsad kunskap 

om diet och det dagliga vätskeintaget. Patienter förstår inte varför det är nödvändigt med 

daglig viktkontroll eftersom att de inte vet vad de sedan ska göra med vikten de noterar. 

Några fördelar inte sina dagliga aktiviteter under dagen utan utför alla aktiviteter samtidigt. 

De anser att detta beror på en begränsning i beslutstagande och att de inte har kunskap om 

att detta kan vara fördelaktigt för deras sjukdom. De uttrycker även att de inte vill vara 

beroende av andra i genomförandet av dagliga aktiviteter (Jaarsma, Abu-Saad, Dracup & 

Halfens, 2000). Patienterna vill vara självständiga då det motiverar dem och de på detta 

sätt undviker negativa konsekvenser (Jowsey, Pearce-Brown, Douglas & Yen, 2015).  

 

Patienters egenvård vid hjärtsvikt förbättras om de får delta i ett patientcentrerat 

utbildningsprogram istället för en vanlig vårdutbildning. Patienter anser att ett 

patientcentrerat utbildningsprogram bygger upp deras självförtroende i att hantera 

hjärtsvikt (Gonzaga, 2018). Majoriteten av de patienter som deltar i ett utbildningsprogram 

genomför mer egenvård än de som inte deltar. Det innebär att utbildningsprogram ökar 

patienters kunskap om egenvård (Jaarsma et al., 2000). Stödgrupper benämns även ofta 

som positiva och säkra inlärningsmiljöer för patienter. Detta eftersom att de då lär sig olika 

strategier för att kunna genomföra egenvård samt förbättra kommunikation med 

vårdgivare. Patienter tycker att hjärtsviktsprogram som erbjuder gruppundervisning och 

stödgrupper fungerar som en social plats. De viktigaste delarna av programmet som 

engagerar patienterna är förmågan att prata med, dela med sig och lära sig av andra 

patienters erfarenheter. Patienterna upplever deras interaktion med andra patienter som är 

drabbade av hjärtsvikt som tröstande och det ger dem en känsla av hopp. Detta eftersom att 

patienterna känner sig förstådda av andra patienter med samma villkor som också kan dela 

med sig av samma erfarenheter och utmaningar. Det innebär att dessa möten leder till ett 

ökat självförtroende hos patienterna (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2015). 
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Patienternas genomförande av egenvård vid hjärtsvikt påverkas positivt av ett gott 

självförtroende. En självsäker patient agerar bättre vid förändring av symtom, vilket i sin 

tur kan minska symtomförsämring (Grafton, Bassett & Cohn, 2017). 

 

Ökat självförtroende främjar egenvård 

 

Självförtroendet har en påverkan på egenvården som patienten genomför oavsett kön, hög 

eller låg utbildning, ensamstående eller samboende och god eller dålig hälsa (Grafton, 

Bassett & Cohn, 2017). Patienters upplevelser av deras roll i egenvården vid hjärtsvikt kan 

påverka andra människors syn på deras roll. Därmed är det av stor betydelse att patienter 

inte upplever att deras sjukvårdsteam endast tar hand om dem utan att de förstår att det är 

de själva som har huvudrollen i teamet för att det ska fungera (LaDonna et al., 2018). 

Patienter beskriver inre och yttre motivationskällor vid genomförande av egenvård. Inre 

positiva motivationskällor omfattar viljan att optimera och kontrollera hälsa, 

självständighet och välmående. Känslor av oro kring förlust av självständighet, smärta, 

dålig hälsa och tidig död är inre negativa motivationskällor. Yttre källor som motiverar 

patienter beskriver de är från karriären och att prata med sjuksköterskor, vänner och familj. 

Patienterna vill känna att de har kontroll över sina hälsoproblem. Patienter uttrycker att 

viljan att undvika komplikationer och att behöva mer läkemedel motiverar dem till att 

genomföra egenvård. För att undvika negativa konsekvenser försöker de aktivt att behålla 

kontroll, ha god skötsel av läkemedel och agera på riskfaktorer (Jowsey et al., 2015). 

Patienter är mer noggranna med att ta ordinerade läkemedel i jämförelse med viktkontroll, 

diet, vätskeintag och kontroll av symtomförändring (Jaarsma et al., 2000). Patienter med 

hjärtsvikt bör genomföra egenvård i högre grad än de gör för att minska 

symtomförsämring. Patienter som har högre självförtroende och genomför bättre egenvård 

än den genomsnittliga patienten anser även att de har god hälsa (Grafton et al., 2017). 

Motivationskällorna har både positiva och negativa aspekter och flera av 

motivationskällorna är ofta sammankopplade. Patienter upplever att genomförandet av 

egenvård tar mycket tid och det är därför svårt att bibehålla motivationen (Jowsey et al., 

2015).  

 

Kognitiv beteendeterapi främjar egenvård   

 

Patienter med hjärtsvikt känner sig ofta deprimerade på grund av förlust av självständighet 

och beteendeförändring. Detta kan vara ett hinder för genomförande av egenvård (Lockhart 

et al., 2015). Desto högre grad av depressiva symtom patienter har desto högre grad av 

funktionell nedgång har de (Vaccarino, Kasi, Abramson & Krumholz, 2015). Det innebär 

att depressiva symtom kan påverka den hälsorelaterade livskvaliteten eftersom att patienter 

får negativa tankar som förstärker deras deprimerade humör. Patienter upplever att det är 
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svårt att få ett socialt liv eftersom att det är svårt för dem att ta sig till platser. Det leder i 

sin tur till isolering vilket de vill förändra (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2015). Patienter 

med hjärtsvikt anser att kognitiv beteendeterapi har en positiv påverkan på dem i vardagen. 

Detta då kognitiv beteendeterapi kan förbättra deras humör, minska ångest och trötthet 

samt förbättra deras sociala funktion. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi är det möjligt 

att förändra negativt och irrationellt tänkande till positivt och realistiskt tänkande. Detta 

kan i sin tur leda till mer funktionella och produktiva beteenden, positiva värderingar och 

lindra känslor av ångest och depression (Cajanding & Joseph, 2016). Dessutom uttrycker 

patienter att deras egenvård förbättras med hjälp av en webbaserade kognitiv 

beteendeterapi. Då lär sig patienterna aktivt nya sätt för att kunna ta ansvar för sin hälsa. 

Patienter upplever att webbaserad kognitiv beteendeterapi liknar hälso- och sjukvården då 

professionell vårdpersonal är tillgänglig via programmet. Patienter har en positiv 

upplevelse av kognitiv beteendeterapi via internet och anser att det är flexibelt. Detta för 

att de kan arbeta med programmet hemma samt för att hemmiljön är tyst och lugn. När 

patienter arbetar hemifrån är det större chans att de deltar i behandlingsprogram då de inte 

behöver resa. Patienter anger att programmet förbättrar deras hälsa då de börjar ta initiativ 

till att utföra mer aktiviteter. De förklarar att programmet stimulerar dem så att de kan ta 

ansvar för sin hälsa, exempelvis genom att söka information om hälsoproblem och 

diskutera det med deras familj. Denna beteendefrändring leder till att de blir säkrare, 

minskar känslor av hopplöshet och hjälper dem att acceptera sina hälsoproblem (Lundgren, 

Johansson, Jaarsma, Andersson & Kärner K, 2018).  

 

Socialt Stöd främjar egenvård  

Patienter med hjärtsvikt upplever att socialt stöd främjar egenvård. Kamraters stöd hjälper 

patienterna att upprätthålla egenvård som förbättrar hälsa och välbefinnande (Lockhart et 

al., 2015). Familjen har en viktig roll i egenvården, de kan ge ett praktiskt stöd i vardagliga 

sysslor och ett känslomässigt stöd genom uppmuntran om egenvård (Jowsey et al., 2015). 

Patienter upplever vanligtvis att de har ett sjukvårdsteam som inkluderar sjuksköterskor, 

familjemedlemmar, vänner och andra människor i samhället. Familjemedlemmar och 

vänner som är vårdgivare är väldigt viktiga för att patienter ska kunna klara sig hemma. 

Patienterna tycker även att andra människor i samhället som är anställda för att stötta med 

transport och sysslor i hemmet är nödvändiga i deras sjukvårdsteam. Patienterna lär sig 

mycket om egenvård av deras sjukvårdsteam och tillämpar kunskapen i vardagen. De 

känner att de inte skulle kunna hinna med sina sjukvårdsmöten och ha kvar deras 

självständighet utan detta stöd (LaDonna et al., 2018). De yttre motivationskällorna 

påverkar patienterna både positivt och negativt. Stöd från familj genom att de hjälper till 

med matförberedelser och transport förbättrar patienters hälsa. Patienter blir motiverade 

när familjemedlemmar påminner dem om egenvård och uppmuntrar dem. Familjen kan 

däremot ha en negativ påverkan på dem då de försöker ändra på deras genomförande av 

egenvård. Patienter kan uppleva att familjen vill styra över dem genom att de säger till 

patienterna vad de ska göra samt vad och när de bör äta (Jowsey et al., 2015).  
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Hemsjukvård främjar egenvård 

 

Patienters genomförande av egenvård kan öka med hjälp av en strukturerad hemsjukvård. 

Det innebär att patienter kan få information om egenvård i hemmet samt få mer tid till 

diskussion. Dessutom kan patienter få möjlighet till att ställa frågor och få svar och råd om 

egenvård. Detta kan i sin tur stärka patienters och sjuksköterskors relation (Näsström, 

Idvall & Strömberg, 2016). Sjuksköterskor i hemsjukvården har en betydande roll för 

genomförandet av egenvård bland patienter. Detta då egenvården bland dem förbättras och 

är regelbunden när sjuksköterskor under hembesöken ger vård, terapi och hälsoassistans 

(Feldman, Murtaugh, Pezzin, McDonald & Peng, 2016). Däremot uttrycker patienter att de 

trots hembesök fortfarande har frågor kring vården (Näsström et al., 2016). När 

sjuksköterskor får en påminnelse via mail med en guide om egenvård vid hjärtsvikt 

förbättras deras kunskap. Detta är i sin tur givande för patienten som får ta del av denna 

kunskap för att utveckla egenvården. Patienters tillgivenhet till genomförandet av egenvård 

förstärks även genom att sjuksköterskor har tillgång till en guide. Eftersom patienterna 

följer råden de får under hembesöken finns även möjlighet till utveckling av egenvården 

hos dem (Feldman et al., 2016).  

 

Delaktighet främjar egenvård 

 

Patienter anser att deras delaktighet ökar om de får information om egenvård och 

anledningen till att det genomförs. Patienter upplever en delaktighet när de regelbundet 

samtalar med sjuksköterskor i hemmet då samtalen kan ske ostört medan andra uppgifter 

genomförs. Samtalet och patientens delaktighet minskar däremot om hembesöket är kort. 

Patienternas delaktighet minskar även om de inte får information om hur vården är 

strukturerad och om  de saknar kontinuitet och förtroende i sjuksköterskor. Patienter vill ha 

information om testresultat, resultat av behandling, nya behandlingsalternativ och 

hälsostatus då denna kunskap hjälper dem att förstå mer om hjärtsvikt och behandlingarna 

(Näsström et al., 2016). Patienter som får information om egenvård genom att 

sjuksköterskan får en påminnelse via mail uttrycker bättre kunskap om sin medicinering 

vid hjärtsvikt än om de får vanlig vård. Andra positiva effekter av denna vård är att 

patienterna får bättre kunskap om egenvård och viktövervakning. Patienter med denna 

form av vård har en ökad hälsorelaterad livskvalitet. Dessutom känner sig patienterna inte 

socialt begränsade (Feldman et al., 2016). Patienter som har en aktiv roll i deras 

sjukvårdsteam och har kunskap om hjärtsvikt och symtomen har förmågan att uttrycka 

behov av vård och hjälp från teamet. När patienterna klarar sig tillräckligt kan de boka in 

möten med sjuksköterskan vid behov istället för att följa ett specifikt schema med möten 

(LaDonna et al., 2018). Jämfört med andra former av kontakt med hälsovården upplever 

patienter att hembesök gör det enklare för dem att samtala om deras tankar då det är 

mindre tidspress. Samtal ger stöd till patienterna som under samtalet diskuterar 
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psykologiska problem. De kan då få bekräftelse på deras tankar kring hälsa. Dessutom kan 

patienter vid samtal få stöd till att söka annan vård vid behov (Näsström et al., 2016). 

Däremot är kostnaden för vård i hemmet högre än andra vårdformer (Feldman et al., 2016).  

 

Resultatsammanfattning 

Information om egenvård från sjuksköterskor ökar patienters delaktighet. Ett 

utbildningsprogram ökar kunskap och genomförandet av egenvård bland patienter med 

hjärtsvikt. Stödgrupper är positiva inlärningsmiljöer där patienter kan samtala och dela 

erfarenheter med andra patienter med hjärtsvikt. Depression kan vara ett hinder i 

genomförandet av egenvård. Genom kognitiv beteendeterapi kan patienters ångest, 

depression och trötthet minska samt deras humör och sociala funktion förbättras. Patienter 

anser att hemsjukvård ökar genomförandet av egenvård då samtalen i hemmet kan ske 

ostört och patienterna kan få svar på sina frågor. Ökat självförtroende och inre och yttre 

motivationskällor påverkar genomförandet av egenvård. Patienters sjukvårdsteam bidrar 

med ett stort stöd för patienterna. Det känslomässiga och praktiska stödet patienter får från 

familj främjar deras hälsa och är viktigt för dem i genomförandet av egenvård. Patienter 

med hjärtsvikt vill ha kontroll över sin hälsa. Mer kunskap om egenvård och symtom vid 

hjärtsvikt ökar deras möjlighet till kontroll. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har utförts för att beskriva kunskapsläget inom ett omvårdnadsområde 

(Friberg, 2017a). Vid denna studie studerades vetenskapliga artiklar vilket gjorde att endast 

vetenskaplig information framkom i studien. Att materialet var vetenskapligt baserat tycker 

denna studiens författare ökar möjligheten för tillämpandet av informationen inom 

vården.  För att få en ökad förståelse för faktorer som främjar patienters egenvård vid 

hjärtsvikt, behövde artiklar med olika valda metoder granskas. Därmed valde författarna att 

genomföra en litteraturöversikt av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det innebär att 

författarna har granskat artiklar som har genomfört en mixad metod. En mixad metod 

kännetecknas av en kvalitativ och kvantitativ metod (Borglin, 2012). Detta anser 

författarna stärker trovärdigheten av studiens resultat.  

Vid artikelsökningen läste författarna inte alla titlar som uppkom vid varje träff. Detta kan 

ha begränsat resultatet då artiklar som var relevanta för syftet kan ha missats. 

Inklusionskriterien om att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2018, stärkte 

litteraturöversikten då resultatet i artiklarna var aktuellt. Detta kan också ha begränsat 

resultatet eftersom att artiklar från tidigare år kan ha omfattat relevant information i 

förhållande till syftet. Urvalet var inte begränsat till kön vilket gav en allmän beskrivning 

av patienters erfarenheter. Det ökade även möjligheten att hitta information som besvarade 

syftet i studien. Däremot hade beskrivna skillnader i upplevelser mellan olika kön kunnat 

ha tillfört en ökad förståelse för patienter. Eftersom Wallengren och Henricson (2012) 

anger att artiklar som är peer reviewed är av god kvalitet valde författarna att granska 

sådana artiklar vilket stärkte studien och ökade studiens trovärdighet. Då majoriteten av 

databaser utgår från det engelska språket kan det vara svårt att hantera språkliga 

utmaningar för den som inte har engelska som modersmål (Östlundh, 2017). Att författarna 

endast inkluderade artiklar som var skrivna på engelska kan vara en nackdel då detta inte 

var författarnas modersmål. Tidigare kunskaper i det engelska språket tillämpades vid 

översättning av artiklar. Trots tidigare kunskaper försvårade det engelska språket 

granskningen av artiklarna och översättningen av dem kan ha uppfattats annorlunda på det 

svenska språket. En geografisk begränsning har inte tillämpats vilket kan vara en styrka i 

studien eftersom att information från olika delar av världen kunde inhämtas.  

I datainsamlingen användes olika sökord och meningar vilket underlättade upptäckten av 

artiklar med relevant information för syftet. De sökord författarna valde kan ha gjort att 

artiklar som hade kunnat besvara syftet inte hittades. Databasen CINAHL användes vid 

sökning av artiklar vilket var tillräckligt för att författarna skulle finna artiklar som 

besvarade syftet. Artiklar i andra databaser kan däremot ha missats på grund av att endast 

CINAHL användes. Den booleska operatorn AND användes för att avgränsa sökningen av 

artiklar som innehöll liknande sökord (Östlundh, 2017). Det kan vara en fördel då 
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sökningen begränsades och relevanta artiklar hittades. Det kan däremot vara en nackdel då 

artiklar som kunde besvara syftet inte upptäcktes på grund av att de artiklar som innehöll 

ett av sökorden togs bort.  

Författarna analyserade först de vetenskapliga artiklarna enskilt, därefter analyserades de 

ihop och sedan diskuterades likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Att artiklarna först 

granskades enskilt gjorde att författarna kunde läsa i egen takt och få en bild av artikelns 

innehåll och relevans. Därefter kunde dessa tankar diskuteras och informationen 

tydliggöras vilket gjorde att teman bildades. 12 artiklar analyserades i litteraturöversikten 

eftersom att denna mängd artiklar och innehållet i dessa var tillräckligt för att besvara 

syftet. Enligt Friberg (2017a) är det bättre att göra en noggrannare analys av färre artiklar 

inom ett begränsat område än tvärtom. För att få en ökad förståelse för faktorer som 

främjar patienters egenvård vid hjärtsvikt hade det krävts att en undersökning genomförts i 

större omfång där mer information analyserats. Artiklarna som analyserades hade angett 

etiska överväganden av någon form. Detta är viktigt för att skydda patienternas värde och 

rättigheter (Kjellström, 2012). Något som de flesta artiklarna hade gemensamt var att det 

framkom att deltagarna gett ett skriftligt samtycke och att studien var godkänd av en etisk 

kommitté. Dessa likheter i artiklarna tydliggjorde de viktigaste delarna i etiska 

överväganden. 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkommer det att patienter upplever en begränsad kunskap om egenvård och 

därmed inte genomför egenvård som skulle vara gynnsam för deras hälsa. Orems 

omvårdnadsteori i egenvård beskrivs som de åtgärder som en patient genomför för sig själv 

för att bevara hälsa, liv och välbefinnande. Begränsningar i patientens egenvårdsförmåga 

på grund av begränsade kunskaper och en begränsad förmåga i att ta beslut kan orsaka 

egenvårdsbrist (Orem, Tylor & Renpenning, 2003). I resultatet beskrivs även att det är av 

stor betydelse att patienter får information om egenvård från sjuksköterskor och därmed 

behöver sjuksköterskor ha kunskap att dela med sig av. Sjuksköterskan ansvarar för att ge 

god vård till alla patienter som söker hälso- och sjukvård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sterne, Grossman, Migliardi och Swallow (2015) anger att ett utbildningsprogram för 

sjuksköterskor kan ge dem kunskap som gör det möjligt för dem att ge god vård till 

patienterna. Sjuksköterskorna och patienterna anser att den viktigaste informationen 

patienterna får är om dieten, vätske- och viktkontroll och läkemedel. Om sjuksköterskor får 

genomgå ett utbildningsprogram kan de ge bättre kunskap till patienter vilket gör att 

återbesöken på sjukhus minskar, egenvården ökar, kostnader minskar och hälsan förbättras 

(Sterne et al., 2015).  

 

Resultatet förklarar att samtal med sjuksköterskor ökar patienters delaktighet i vården. Om 

sjuksköterskor inte informerar patienter om hur vården är strukturerad upplever de att deras 

delaktighet i vården minskar. Nordgren och Söderlund (2016) förklarar att positiva möten 

där patienter får stöd från sjuksköterskor kopplas till en god självbedömd hälsa och ett 

bättre humör. För att patienterna ska vara aktivt delaktiga i egenvården vid hjärtsvikt är det 
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viktigt att de får information om kommande vård och att det är god kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska (SFS 2014:821). Enligt Doos et al. (2016) kan patienter uppleva 

svårigheter i kommunikationen med sjuksköterskan. De tycker att information de får om 

diagnosen, den medicinska behandlingen och hur vården ska fortsätta efter sjukhusbesöket 

är otillräcklig. Patienterna skulle vilja få mer information och bli mer delaktiga i samtalet 

innan utskrivning från sjukhus (Doos et al., 2016). Om informationen patienterna får om 

den medicinska behandlingen är tillräcklig kan de förbättra livskvaliteten och genom 

symtomlindring minska ohälsa vilket kan leda till mindre sjukhusvistelser (Wikström, 

2014).  

 

Resultatet beskriver att sjuksköterskor som kan ge patienter information och utbildning om 

egenvård i hemmet kan vara fördelaktigt för äldre som har svårt att ta sig till vårdinstanser. 

Detta kan vara av stor betydelse då symtomförsämring kan leda till fler sjukhusvistelser 

(Walthall et al., 2017). Hembesöken kan förbättra patienternas genomförande av egenvård 

och leda till en minskad symtomförsämring och mindre sjukhusvistelser bland patienter 

med hjärtsvikt (Murtaugh et al., 2017). Det är tydligt att många patienter föredrar 

hembesök framför andra vårdformer. Men på grund av att kostnaderna är högre för 

hembesök är det mer kostnadseffektivt med andra vårdformer. Däremot är även kostnaden 

för sjukhusvistelser höga. Dessa kostnader kan minska om patienterna får hembesök och 

inte behöver besöka sjukhuset lika ofta. Författarna tycker att det kan vara gynnsamt för 

sjukvården och patienterna med hembesök. Detta eftersom att det jämnar ut sig 

kostnadsmässigt samt att patienters hälsa förbättras.  

 

I resultatet framkommer att det känslomässiga och praktiska stödet patienter får från 

familjen vid hjärtsvikt är väldigt viktigt för att de ska hinna med aktiviteter i vardagen och 

kunna genomföra egenvård. Patienter kan få en försämrad livskvalitet om de inte 

regelbundet arbetar eller utför andra aktiviteter under dagarna (Nordgren & Söderlund, 

2016). Därav anser författarna att det är viktigt att familjemedlemmar får stöd för att de ska 

kunna bibehålla sin hälsa och fortsätta stödja patienterna. Hu et al. (2016) förklarar att 

familjemedlemmar som vårdar patienter med hjärtsvikt upplever en negativ påverkan på 

deras hälsa och en börda. Familjemedlemmarnas välmående och kvaliteten på vården som 

de ger patienterna kan förbättras om de får tillräckligt med stöd. Familjemedlemmarnas 

mentala hälsa förbättras och deras depression och börda minskar om de får delta i ett 

stödjande program (Hu et al., 2016).  

Resultatet förklarar att patienter som drabbas av depression vid hjärtsvikt har ett negativt 

tankesätt och tappar motivation och vilja till att genomföra egenvård. De blir även mindre 

mottagliga till stöd. Om en människa drabbas av en svår sjukdom och om livet saknar 

mening kan patientens upplevelse av god hälsa försämras (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Genom att patienter deltar i kognitiv beteendeterapi och webbaserad kognitiv 

beteendeterapi kan deras negativa tankesätt förändras. Detta kan leda till mer produktiva 

beteenden och lindra känslor av ångest och depression. Författarna anser att sjuksköterskor 

bör arbeta förebyggande mot depression vid hjärtsvikt och försöka upptäcka depression i 

ett tidigt skede. Milani, Lavie, Mehra och Ventura (2015) uttrycker att depressiva symtom 

som förekommer bland patienter med hjärtsvikt men inte upptäcks försämras över tid samt 

leder till ökade dödsfall. Fysisk aktivitet är en effektiv metod för att minska depressiva 
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symtom vid hjärtsvikt. Om patienter förbättrar sin träningskapacitet har de en större chans 

till överlevnad (Milani et al., 2015). 

 

I resultatet framkommer det att självförtroendet påverkar egenvården patienterna 

genomför. Andra människors syn av patientens roll i vården påverkas av patientens syn på 

sig själv. Det är  därmed viktigt att patienter tror på sig själva och visar självsäkerhet i 

genomförandet av egenvård så att människor i deras omgivning tror på dem. 

Motivationskällor påverkar patienter i genomförandet av egenvård. Exempel på inre 

motivationskällor är att patienter vill vara självständiga och ha kontroll över sin hälsa 

vilket de har genom att söka information om sjukdomen och behandlingen. Hälsa påverkar 

hela människan, är olika för alla och förklaras som en känsla av att ha inre balans och 

balans i förhållande till människans omgivning (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt 

att patienternas motivationskällor upptäcks för att de ska få stöd från sjuksköterskor och 

kunna utveckla deras genomförande av egenvård. Detta styrker Abotalebidariasari, 

Memarian, Vanaki, Kazemnejad och Naderi (2017) som anger att patienter har olika form 

av motivationskällor vid genomförande av egenvård. En önskan att återgå till tidigare 

hälsotillstånd och förebyggande av hjärtsviktssymtom är exempel på dessa. Om 

sjuksköterskor och läkare förstår vad som motiverar patienter med hjärtsvikt till att 

genomföra egenvård kan de utveckla motivationsprogram som främjar genomförandet av 

egenvård (Abotalebidariasari et al., 2017). För att sjuksköterskor ska kunna förstå vad som 

motiverar patienter är det viktigt att de genomför en patientcentrerad vård där patienterna 

behandlas individuellt eftersom varje individ är unik (Högskolan i Skövde, 2017).  

 

Konklusion 

Patienter med hjärtsvikt bör genomföra egenvård för att uppnå god hälsa, undvika 

symtomförsämring och sjukhusvistelser. Trots fördelarna med egenvård genomför inte 

patienterna egenvård. Detta beror ofta på kunskapsbrist. Ett utbildningsprogram ökar 

patienters kunskap om egenvård. Patienters delaktighet ökar när de får information om 

egenvård från sjuksköterskor. Genom kognitiv beteende terapi kan patienters tankesätt 

förändras och känslor av ångest och depression lindras. Graden av självförtroende kan 

påverka genomförandet av egenvård. Socialt stöd påverkar även egenvården patienter 

genomför.  

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Utbildningar i egenvård ska hållas för patienter och sjuksköterskor som har en stor 

betydelse för egenvården som genomförs av patienter. Kunskapen sjuksköterskorna får 

från utbildningarna ska de sedan ge patienterna som då kan genomföra god egenvård. På 

detta sätt stärks patienternas självförtroende i egenvården som de genomför. Exempel på 

vidare forskning inom det studerade ämnesområdet är att undersöka vad sjuksköterskor gör 

för att främja egenvård hos patienter som drabbats av hjärtsvikt. Patienter uttrycker en vilja 

av att vara i kontroll över sin vård. För att patienter ska kunna ha  kontroll bör de få så 
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mycket information som möjligt om hjärtsvikt och symtom. De ska även få uttrycka sina 

vårdbehov och få stöd från sjuksköterskor och familj. Fler patienter med hjärtsvikt ska 

uppmuntras till att genomföra egenvård som kan ha påverkan på hälsan. Patienternas 

motivationskällor ska upptäckas och stöttas av sjuksköterskor så att patienter behåller 

motivationen till att genomföra egenvård. Med hjälp av kunskap om patienternas 

erfarenheter av faktorer som främjar egenvård vid hjärtsvikt ska vården anpassas efter 

deras erfarenheter och behov för att de ska kunna genomföra egenvård med ett positivt 

resultat. 

Med tanke på att depression förekommer bland patienter med hjärtsvikt och begränsar 

deras motivation till genomförandet av egenvård ska sjuksköterskor arbeta för att motverka 

detta genom exempelvis kognitiv beteendeterapi. Undersökningar om hur depression kan 

motverkas bland patienter med hjärtsvikt bör genomföras för att sedan tillämpas i vården. 

Eftersom att familj och vänner har en betydande roll som stöd i genomförandet av 

egenvård bland patienter bör familjen bli så delaktig som möjligt. Anhöriga ska även få 

delta i kurser om genomförande av egenvård och få information om stöd de själva kan få 

för att bibehålla sin hälsa. Om patienterna trivs med sjuksköterskan och vården de får ökar 

deltagande och genomförande av egenvården. Med tanke på den goda inställningen till 

hembesök bland patienter ska möjligheten till att utföra hembesök i större utsträckning 

utforskas.  
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17 10 8 1 Peer review 
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03 

cognitive 

behavioral 

therapy in 

patients 

with heart 

failure 

6 6 6 1 Peer review 

                                                                                                                                                     



 

 

2.Artikelöversikt 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte  

Perspektiv 

Metod Resultat 

 

 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Författare: 
Cajanding, 

M. & Joseph, 

R.  

Titel: The 

effectivness 

of a nurse- 

led cognitive- 

behavioral 

therapy on 

the quality of 

life, self- 

esteem and 

mood among 

filipino 

patients living 

with heart 

failure: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Tidskrift: 
Applied 

Nursing 

Research  

Årtal: 2016 

Syftet är att 

utvärdera 

effekten 

kognitiv 

beteende terapi 

program har på 

livskvalitet, 

självförtroende 

och humör 

bland 

filippinska 

patienter med 

hjärtsvikt.    

 

Patientperspekti

v.  

 

Det är en 

randomiserad 

kontroll studie. 

Två 

gruppdesigner, 

upprepade 

mätningar och 

insamlad data 

före och efter 

ingreppet 

användes i 

denna studie. 

Deltagarna 

delades in i 

kontroll och 

interventionsgr

upper. 

Kontrollgruppe

ns deltagare 

fick traditionell 

vård. 

Interventiongru

ppens deltagare 

genomgick 

under 12 

veckor ett 

program i 

kognitiv 

beteende terapi 

som en 

sjuksköterska 

ledde. 

Interventionspr

ogram riktade 

sig på 

patientutbildnin

g, 

självövervaknin

g, 

Deltagarna i 

båda grupperna 

hade dålig 

livskvalitet, 

lågt 

självförtroende 

och måttliga 

depressiva 

symtom från 

början. Efter 

interventions 

perioden på 12 

veckor visade 

deltagarna i 

interventionsgr

uppen 

betydande 

förbättringar i 

livskvaliteten, 

självförtroendet 

och humöret 

jämfört med de 

som bara fick 

standardvård.  

 

Ett etiskt 

godkännande gavs 

av etikkommittén 

för den institution 

där deltagar 

rekryteringen 

genomfördes. 

Informerat 

samtycke erhölls 

från alla deltagare i 

studien. Sekretess 

och patientens 

integritet och 

värdighet 

upprätthölls genom 

hela studien. 

 



 

 

kompetensutbil

dning och 

kognitiv 

omstrukturering

. 

Författare: 
Feldman, H. 

P., Murtaugh, 

M. C., 

Pezzin, E. L., 

McDonald, 

V. M. & 

Peng, R. T. 

Titel: Just-in-

time 

evidence-

based e-mail 

"reminders" 

in home 

health care: 

impact on 

patient 

outcomes 

Tidskrift: 

Health 

services 

research 

Årtal: 2016 

Syftet var att 

bedöma 

påverkan och 

kostnadseffekti

viteten av två 

informations 

baserade 

påminnelse 

interventioner 

designade för 

att förbättra 

egenvård och 

utfall av 

patienter med 

hjärtsvikt. 

 

Patientperspekti

v. 

682 patienter 

med hjärtsvikt 

som genomför 

egenvård i 

hemmet 

intervjuades. 

Patienterna 

deltog antingen 

i en av två 

interventionsgr

upper eller fick 

vanlig vård. 45 

dagar efter att 

undersökningar

na började 

intervjuades 

patienterna om 

egenvårds 

vanor.  

 

Sjuksköterskor 

som jobbar i 

hemsjukvård 

får en 

påminnelse via 

mail med olika 

rekommendatio

ner vid 

egenvård av 

hjärtsvikt. 

Dessa har en 

positiv effekt 

på patienters 

kunskap om 

diet, vikt 

övervakning 

och medicin. 

Patienternas 

kunskap, 

egenvård vid 

hjärtsvikt och 

resultat kan 

förbättras 

genom 

hembesök där 

sjuksköterskan 

ger information 

om egenvård. 

Deltagarna gav 

tillåtelse till 

forskarna att 

använda sig av 

resultatet. Tillstånd 

till utförandet av 

studien gavs av de 

behöriga 

institutionella 

granskningskommi

ttéerna.  

 

Författare: 
Gonzaga, Ma. 

C. V. 

Titel: 
Enhanced 

patient-

centered 

educational 

program for 

HF self-care 

management 

in sub-acute 

settings. 

Tidskrift: 

syftet med 

projektet var att 

genomföra och 

utvärdera 

effektiviteten av 

ett 

patientcentrerat 

utbildningsprog

ram och 

egenvård bland 

patienter med 

hjärtsvikt.  

 

Patientperspekti

Totalt 20 

deltagare 

slutförde 

prövningen och 

14 deltagare 

slutförde 

posttestet. Den 

utvidgade 

kroniska 

vårdmodellen 

från 2003 

(ECCM) 

användes som 

en teoretisk ram 

Resultatet av 

projektet 

föreslog att ett 

patientcentrerat 

utbildningspro

gram kan 

förbättra 

egenvård och 

självförtroende 

hos patienter 

med hjärtsvikt. 

 

De deltagande 

angav skriftligt 

samtycke till 

deltagandet i 

studien.  

 



 

 

Applied 

nursing 

research  

Årtal: 2018 

v. för att 

samordna 

hälsofaktorerna

.  

Författare: 

Grafton, T., 

Bassett, A., 

Cohn, T.  

Titel: The 

role of 

confidence in 

self-care of 

patients with 

a diagnosis of 

heart failure 

Tidskrift: 

MEDSURG 

Nursing 

Årtal: 2017 

Syftet var att 

beskriva 

sammanhanget 

mellan 

självförtroende, 

egenvård och 

självunderhåll 

bland individer 

med hjärtsvikt. 

Det andra syftet 

var att avgöra 

om ett 

sammanhang 

finns mellan 

självförtroende, 

egenvård och 

självunderhåll 

och upplevelsen 

av generell 

hälsa.  

 

Patientperspekti

v. 

Under en 

period på tre 

veckor 

samlades 

information in. 

Det var 40 

deltagande 

patienter från 

ett 

undervisningssj

ukhus i västra 

delen av USA 

som 

genomförde 

studien. 

Deltagarna fick 

besvara 

frågeformulär. 

Beteendeskalan 

för egenvård 

vid hjärtsvikt 

användes för att 

bedöma 

självförtroende, 

egenvård och 

självunderhåll. 

 

Självförtroende 

i egenvård har 

en påverkan på 

egenvård bland 

patienter med 

hjärtsvikt. Om 

symtomen vid 

sjukdomen 

förändras och 

patienten är 

självsäker är 

chansen att 

patienten 

åtgärdar det 

större än om 

patienten inte 

är självsäker. 

 

Patienterna gav 

informerat 

samtycke till 

deltagandet.  

Författare: 
Jaarsma, T., 

Abu-Saad, H. 

H., Dracup, 

K. & Halfens, 

R.  

Titel: Self-

care 

behaviour of 

patients with 

heart failure 

Tidskrift: 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences 

Att beskriva 

utförande av 

egenvård 

relaterat till 

hjärtsvikt, att 

testa effekten av 

utbildning och 

stöd i utförande 

av egenvård och 

diskutera 

begränsningar.  

 

Patientperspekti

v. 

 

128 patienter 

deltog i 

undersökningen 

varav alla var 

över 50 år 

gamla. 

Information 

samlades in 

under 

patienternas 

besök på 

sjukhuset och 

en, tre och nio 

månader efter 

det. Patienter 

fick besvara 

Utbildning 

ökar 

genomförandet 

av egenvård 

efter 

utskrivning 

från sjukhus. 

Patienterna 

genomför 

däremot inte all 

egenvård som 

förväntas trots 

utbildning och 

stöd. 

Patienterna 

upplever 

Deltagarna gav 

informerat 

samtycke till 

deltagandet i 

studien. Studien 

godkändes av den 

institutionella 

granskningsstyrelse

n. 



 

 

Årtal: 2000 enkäter med 

frågor. 

begränsningar i 

beslutstagande 

och kunskap.  

Författare: 

Jowsey, T., 

Pearce-

Brown, C., 

Douglas, A. 

K., Yen, L. 

Titel: What 

motivates 

Australian 

health service 

users with 

chronic 

illness to 

engage in 

self-

management 

behaviour? 

Tidskrift: 

Health 

expectations 

Årtal: 2015 

Syftet var att 

beskriva 

motivation till 

eller ifrån 

egenvård i olika 

grupper av äldre 

australienare 

med diabetes, 

kronisk 

hjärtsvikt eller 

kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom. 

Även föreslå 

politiska 

insatser för att 

öka 

motivationen 

bland patienter 

för en effektiv 

hantering.  

 

Patientperspekti

v. 

Semi 

strukturerade 

intervjuer som 

gick in på 

djupet utfördes 

och innehållet 

och teman 

analyserades. 

Några av 

frågorna 

patienterna fick 

besvara var 

upplevelser 

med 

sjuksköterskor, 

hälso tjänster 

och att ha en 

kronisk 

sjukdom. För 

att avslöja 

beskrivningar 

av 

genomförandet 

av egenvård 

och deras 

motsvarande 

motivationsfakt

orer utfördes 

även en andra 

analys av 

innehållet.  

 

Vid egenvård 

beskrivs inre 

och yttre 

motivationskäll

or. Inre 

motivation är 

positivt då det 

ger vilja att 

optimera hälsa, 

självständighet 

och välmående. 

Patienterna 

finner yttre 

motivation från 

karriären och 

genom att prata 

med familj och 

sjuksköterskor. 

 

Studien har ett 

etiskt godkännande 

från lokala etiska 

kommitteer och det 

primära hälso och 

medicinska 

forskningsrådet i 

NSW. 

 

Författare: 
LaDonna, A. 

K., Bates, J., 

Tait, R. G., 

Mcdougall, 

A., Schulz, V. 

Lingard, L.  

Titel: 'Who is 

on your 

health-care 

team?' Asking 

individuals 

Att upptäcka 

hur individer 

med hjärtsvikt 

upplever deras 

sjukvårdsteam 

och uppfattar 

rollerna som 

team 

medlemmar har. 

 

Patientperspekti

v. 

Patienter fick 

beskriva deras 

sjukvårdsteam 

under semi-

strukturerade 

intervjuer. Med 

hjälp av en 

beskrivande 

innehållsanalys 

och statistik 

extraherades 

och 

Stödet från 

sjukvårdsteam 

har en stor 

betydelse för 

att patienterna 

ska hinna med 

allt i vardagen. 

När patienterna 

har större 

kunskap om 

hjärtsvikt och 

genomför mer 

Studien godkändes 

av den 

forskningsetiska 

styrelsen. 

Deltagarna gav ett 

skriftligt samtycke 

till deltagandet i 

studien.  



 

 

with heart 

failure about 

care team 

membership 

and roles 

Tidskrift: 
Health 

expectations 

Årtal: 2018 

 analyserades 

olika roller 

team 

medlemmar 

har, deras titlar, 

svaghetskriterie

r och citat 

avseende team 

sammansättnin

g och funktion. 

 

egenvård i 

vardagen har 

de en mer aktiv 

roll i teamet 

och kan 

uttrycka deras 

behov av vård 

och stödet de 

vill ha.  

 

Författare: 

Lockhart, E., 

Foreman, J., 

Mase, R. & 

Heisler, M.  

Titel: Heart 

failure 

patients’ 

experiences 

of a self-

management 

peer support 

program: A 

qulitative 

study. 

Tidskrift: 

Heart & Lung  

Årtal: 2015 

Att undersöka 

patienters 

erfarenheter av 

egenvårdsprogr

am vid 

hjärtsvikt. 

 

Patientperspekti

v. 

 

Kvalitativ 

metod med 

induktiv ansats.  

 

Socialt stöd var 

viktigt för 

patienter med 

hjärtsvikt då 

det bidrog till 

en känsla av 

trygghet. Att 

dela 

information 

med andra 

personer ökade 

kunskap hos 

patienterna. 

Det var även en 

trygghet att se 

hur andra 

hanterade sin 

sjukdom och 

jämföra 

situationen. 

Detta eftersom 

att patienterna 

då kunde 

hantera sin 

egenvård bättre 

för att inte 

hamna i en 

dålig situation.  

Studien godkändes 

av Institutional 

Review Board of 

University of 

Michigan, Ann 

Arbor VA 

Healthcare-

systemet och 

gemenskaps 

sjukhuset där 

Buddy Study 

genomfördes. 

 

Författare: 
Lundgren, J., 

Johansson, P., 

Jaarsma, T., 

Andersson, 

G. & Kärner 

K, A. 

Titel:  Patient 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

erfarenheter 

bland patienter 

med depression 

vid hjärtsvikt 

som deltagit i 

Det är en 

kvalitativ 

studie. Patienter 

med 

erfarenheter av 

ett webbaserat 

program om 

kognitiv 

Majoriteten av 

patienterna 

hade en positiv 

upplevelse av 

programmet. 

De upplevde 

programmet 

som flexibelt, 

Alla deltagare gav 

informerat 

samtycke. Studien 

godkändes av den 

regionala etiska 

granskningskommi

ttén i Linköping.  



 

 

experiences 

of web-based 

cognitive 

behavioral 

therapy for 

heart failure 

and 

depression: 

Qualitative 

study. 

Tidskrift: 
Journal of 

medical 

internet 

research  

Årtal: 2018 

och tagit emot 

hälsovård 

genom ett 

webbaserat 

program om 

kognitiv 

beteendeterapi. 

  

Patientperspekti

v. 

  

beteendeterapi 

intervjuades. 

 

förståeligt och 

säkert. Detta då 

de kunde arbeta 

hemma i en 

lugn och tyst 

miljö. Med 

hjälp av 

programmet 

kunde patienter 

lösa problem 

och acceptera 

hälsoproblem.  

 

Författare: 

Näsström, M. 

L., Idvall, A-

C. E., 

Strömberg, E. 

A. 

Titel: Heart 

failure 

patients' 

descriptions 

of 

participation 

in structured 

home care  

Tidskrift: 

Health 

expectations 

Årtal: 2016 

Syftet är att 

undersöka hur 

patienter med 

hjärtsvikt som 

får strukturerad 

hemvård 

beskrev 

delaktigheten i 

vården. 

 

Patientperspekti

v 

 

sex kvinnor och 

13 män i 

ålrarna 60 till 

93 deltog i 

studien. 

Strukturerad 

hemvård gavs 

på fyra 

hemvårds 

områden i 

Sverige. 

Analysen av 

intervjuerna 

med deltagarna 

utfördes genom 

en kvalitativ 

innehålls 

analys. 

Patienters 

delaktighet i 

egenvård kan 

öka genom 

strukturerad 

hemvård. För 

att patienterna 

ska bli 

delaktiga i 

egenvården 

krävs att det 

finns tid till 

samtal under 

hembesöken 

och att 

hälsovårdspers

onal informerar 

patienterna om 

egenvård. 

Patienter 

föredrar 

hembesök 

istället för 

andra former 

av kontakt med 

hälsovården. 

Medgivande och 

informationskraven 

övervägdes och de 

deltagande gav 

skriftligt informerat 

medgivande. 

Författare: 
Pihl, E., 

Fridlund, B. 

& 

Mårtensson, 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

patienter som 

lider av kronisk 

Det var en 

kvalitativ studie 

där 15 patienter 

intervjuades. 

Det framkom 

uppfattningar 

om oönskad 

inaktivitet, 

rädsla för att 

Studien ägde rum i 

ett 

landstingsområde i 

sydvästra delen av 

Sverige. Forskarna 



 

 

J.  

Titel: 
Patients' 

experiences 

of physical 

limitations in 

daily life 

activities 

when 

suffering 

from chronic 

heart failure; 

a 

phenomenogr

aphic 

analysis. 
Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Årtal: 2015 

hjärtsvikt 

uppfattar sina 

fysiska 

begränsningar i 

aktiviteter som 

genomförs i det 

dagliga livet. 

 

Patientperspekti

v. 

 

anstränga sig. 

Patienterna 

beskrev att de 

förlorade deras 

sociala nätverk 

och deras 

ställning i 

samhället på 

grund av 

begränsad 

fysisk aktivitet.  

 

fick tillstånd att 

utföra studien av 

avdelningschefen 

och en etisk 

kommitté.  

 

Författare: 

Vaccarino, 

V., Kasi, SV., 

Abramson, J. 

& Krumholz, 

HM.  

Titel: 

Depressive 

symptoms 

and risk of 

functional 

decline and 

death in 

patients with 

heart failure. 

Tidskrift:  Jo

urnal of the 

American 

College of 

Cardiology 

Årtal: 2015 

Att undersöka 

hur depressiva 

symtom är 

associerade med 

sämre prognos 

hos patienter 

med hjärtsvikt. 

 

Patientperspekti

v. 

 

Blandad studie, 

forskarna följde 

391 patienter 

över 50 år som 

uppfyllde 

kriterier för 

dekompenserad 

hjärtsvikt vid 

sjukhusintag. 

Patienter med 

högre 

depressiva 

symtom har 

högre 

funktionell 

nedgång. 

Depressiva 

symtom ingår i 

de negativa 

faktorer som 

förhindrar 

genomförandet 

av egenvård 

vid hjärtsvikt.  

 

Studien hade stöd 

från Donaghue 

medicinska 

forsknings 

institutet, Hartford, 

Connecticut och 

från Claude D. 

Pepper äldre 

Amerikanska 

självständighets 

center 69. 

 

 



 

 

 


