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Abstrakt 

Bakgrund: En viktig del av behandlingen vid hjärtinsufficiens är att patienten 

själv utför egenvård i syfte att förebygga komplikationer samt reducera redan 

befintliga symtom. Egenvården innefattar ofta förändringar av livsstilen. 

Exempel på dessa förändringar är salt- och vätskerestriktion, daglig vikt samt 

lämplig motion efter förmåga. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av 

egenvård vid hjärtinsufficiens. 

Metod: I studien sammanställdes och analyserat åtta kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Sökningar av artiklar genomfördes huvudsakligen i databaserna 

CINAHL, Medline, Pubmed, Scopus och Web of Science. 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman och totalt åtta subteman. 

Övergripande teman var egenvård – hälsobefrämjande och välgörande samt 

egenvård – ett nödvändigt ont.  

Slutsats: Upplevelsen av egenvård präglas ofta av stöd eller brist på stöd från 

sjukvård och närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för 

hur patienter kan uppleva egenvården för att på bästa sätt kunna vägleda dessa 

patienter till en så väl fungerande vardag som möjligt.  

Nyckelord: Egenvård, Hjärtinsufficiens, patientupplevelse.



 

 

Abstract 

Background: As a patient with heart failure, an important part of the 

treatment is to practice self-care in order to prevent complications and to reduce 

already existing symptoms. Often the self-care consists of lifestyle changes, for 

example sodium and fluid restriction, daily weight and suitable exercise. 

Aim: The aim of this literature study was to illustrate the patients’ experience in 

heart failure. 

Method: Eight qualitative articles were complied and analyzed in this study. 

Articles were searched mainly through data bases: CINAHL, Medline, Pubmed, 

Scopus and Web of Science. 

Results: The analyze of the eight articles resulted in two main themes and 

eight subthemes. The main themes was self-care as health-promoting and 

salutary and self-care as necessary evil. 

Conclusion: The experience of self-care is often influed by the support or non-

support from health care professionals and family. It is important that the nurse 

has an understanding of how patients’ may experience self-care in order to 

guide them through everyday life in spite of their condition. 

Key words: Self-care, Heart failure, Patient experience. 
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1. Bakgrund  

1.1 Egenvård  

 

Egenvård, eller ”self-management” som är en annan benämning på engelska, är ett 

begrepp som beskriver patientens ansvar och delaktighet i vården (Loring & Holman, 

2003). Vidare beskrivs att det idag är mer regel än undantag att patienten utför en del 

av behandlingen i hemmet, efter instruktioner från sjukvårdspersonal. ”Self-

management”-begreppet har funnits sedan mitten av 60-talet, och användes först av 

personal på The Childrens’ Asthma Research Institute and Hospital i Denver USA då de 

upplevde att begreppet visade på värdet av patientens delaktighet i utförandet av en viss 

behandling. Loring och Holman (2003) påstår att vi alla utför egenvård, dock i olika 

utsträckning. Det enda som skiljer en individs egenvård från en annans är hur vi utför 

den, och att det för vissa blir ett särskilt viktigt livslångt åtagande på grund av kronisk 

sjukdom. 

 

Att bedriva egenvård är en erkänd viktig del i behandlingen av flertalet sjukdomar 

(Strömberg, 2005, 221). Socialstyrelsen definierar egenvård som en ”hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient 

själv kan utföra” (SOSFS 2009:6, 3). En annan definition är att egenvård kan ses som 

följsamhet till rekommenderad behandling vid symtom (Holst, 2008, 21), till exempel 

att patienten tar sina mediciner enligt ordination. Egenvård kan även vara åtgärder som 

en person utför på egen hand med syftet att bibehålla hälsa och välbefinnande. 

Strömberg (2005, 221) menar att det är varje enskild individs egenvårdsresurser, det vill 

säga förmåga att utföra en åtgärd, som avgör huruvida egenvården följs eller inte. Dessa 

egenvårdsresurser styrs av arv, mognad och inlärning i samspel med miljön. I en artikel 

av Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012), har författarna beskrivit egenvård som en 

naturlig del i var människas liv. Det kan handla om att borsta tänderna på morgonen för 

att undvika att få karies, eller att ta diuretika för att kroppen samlar på sig för mycket 

vätska. Dessa två handlingar är båda egenvård som utförs för att täcka ett 

egenvårdsbehov, dock av olika omfattning. Författarna lyfter även fram egenvårdens 

förändring över tid och menar att engagemang i sin vård är viktigt för tillfrisknandet och 

välbefinnandet.
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Vidare beskriver Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012) en annan definition av 

egenvård som Dorothea Orem, doktor i omvårdnadsteori, står bakom. Orem 

beskriver egenvård som handlingar vilka en patient tar initiativ till och genomför i 

syfte att upprätthålla liv, hälsa och välmående. Skillnaden med denna teori, i 

jämförelse med andra omvårdnadsteorier, är att Orem inte bara fokuserar på 

egenvård vid kronisk sjukdom. Egenvård lyfts fram som ett resultat av 

egenvårdskrav, vilka även kan vara av basal art så som mat och sömn, i relation till 

egenvårdskapacitet. Om obalans mellan dessa föreligger kan det orsaka ett 

omvårdnadsbehov. 

 

Förutom alla generella teorier om egenvård återfinns även en teori specifikt utformat 

för egenvård vid hjärtinsufficiens, vilken är grundad av Barbara Riegel som är 

professor i omvårdnad (Strömberg, 2005, 224). Denna egenvårdsteori innefattar en 

beslutsprocess bestående av två delar, upprätthållande av egenvård samt hantering 

av egenvårdsbeteende. Del ett beskriver det val av egenvårdsbeteende som varje 

enskild individ gör, alltså viljan att upptäcka symtom och följa föreskriven 

behandling. Del två innefattar upptäckt av symtom, bedömning av symtomens 

svårighetsgrad, åtgärder samt utvärdering av åtgärder.  

 

1.2 Hjärtinsufficiens 

Vid hjärtinsufficiens är hjärtats pumpförmåga försämrad vilket leder till att hjärtat 

inte orkar upprätthålla adekvat blodförsörjning till alla kroppens vävnader och organ. 

Detta innebär att kroppens celler inte får den näring och det syre som behövs, vilket 

kan visa sig som diffusa symtom som trötthet och andfåddhet (Hjärt-Lungfonden, 

2012). Hjärtinsufficiens betraktas inte som en sjukdom utan som ett syndrom 

eftersom det alltid finns en bakomliggande sjukdom som är grundorsaken till 

hjärtinsufficiensen. Hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom är de vanligaste 

orsakerna och utgör tillsammans cirka 75 procent av fallen (Mårtensson, 2012, 79-

80). Andra bakomliggande orsaker till insufficiens kan vara klaffel, arytmier eller 

diabetes (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011, 221).
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Den bakomliggande orsaken till hjärtinsufficiensen har betydelse för dess 

progression och svårighetsgrad, vilket också är anledningen till att tillståndet 

beskrivs som antingen övergående-, akut- eller kronisk. Övergående hjärtinsufficiens 

kan ses vid en mindre hjärtinfarkt och tillståndet kräver då en viss tids behandling 

men kommer inte att utvecklas till kronisk insufficiens. Akut hjärtinsufficiens föregås 

ofta av en redan befintlig kronisk hjärtinsufficiens som sedan hastigt försämrats. 

Anledningen till försämringen kan vara en infektion eller dålig följsamhet till 

ordinerad medicin eller behandling. Akut hjärtinsufficiens kan även drabba de som 

tidigare inte varit hjärtsjuka och orsaken till den akuta hjärtinsufficiensen kan vara 

hjärtinfarkt eller infektion (Mårtensson, 2012, 80). Vid hjärtinsufficiens försöker 

kroppen kompensera för den försämrade hjärtminutvolymen genom olika 

kompensationsmekanismer. När dessa mekanismer slutar vara effektiva utvecklas 

kronisk hjärtinsufficiens, men denna process tar ofta flera år (Almås et al., 2011, 

222). 

 

Förutom att bestämma vilken typ av hjärtinsufficiens det handlar om, akut eller 

kronisk, anges även själva funktionsnedsättningen och var denna sitter. Detta anges 

som högersidig eller vänstersidig hjärtinsufficiens med systolisk och/eller diastolisk 

funktionsnedsättning (Almås et al., 2011, 222). Diagnosen ställs med bakgrund av 

anamnes, status, elektrokardiografi, blodprov och eventuellt ekokardiografi (Almås et 

al., 2011, 222-223).  

 

1.3 Kompensationsmekanismer och symtom 

För att lyckas upprätthålla adekvat hjärtminutvolym vid hjärtinsufficiens har hjärtat 

och kroppen ofta under lång tid försökt att på olika sätt kompensera för hjärtats 

försvagade pumpförmåga. Dessa kompensationsmekanismer kan vara både kardiella 

och neurohormonella (Mårtensson, 2012, 81). Typer av kompensationsmekanismer 

som kroppen använder sig av är framförallt hypertrofi (förstoring) av hjärtmuskeln, 

ökad sympatikusaktivitet, vätskeretention och ödem samt aktivering av renin-

angiotensinaldosteron-systemet (RAAS) (Almås et al., 2011, 223- 224). 

 

Vanliga symtom som patienter besväras av vid hjärtinsufficiens är ökad 

trötthetskänsla, minskad ork till vardagliga aktiviteter, andfåddhet och eventuellt 

andnöd. Dessa symtom är delvis komplikationer av de kompensationsmekanismerna 
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kroppen måste utföra för att upprätthålla en normal cirkulation (Mårtensson, 2012, 

81). Vid progression av sjukdomen förvärras symtomen vilket ofta bidrar till ökad 

psykisk påfrestning, varför psykiska besvär såsom depression är vanligt hos patienter 

med hjärtinsufficiens.  

 

1.4 Behandling 

Hjärtinsufficiens är ett tillstånd av allvarlig karaktär, och det anses vara svårt att bota 

(Hjärt-Lungfonden, 2012). Det som förbises, men som Jerker Persson och Martin 

Stagmo lyfter fram i boken Perssons Kardiologi Hjärtsjukdomar hos vuxna (2008, 

127), är att hjärtinsufficiens är ett resultat av annan hjärtsjukdom som bör åtgärdas i 

första hand. Behandlingen är av både farmakologisk och icke-farmakologisk art. Den 

farmakologiska behandlingen syftar till att minska symtom och underlätta hjärtats 

arbete, vilket kan resultera i ökat välbefinnande i form av mer energi och på sikt även 

ett längre liv. Behovet av sjukhusvård minskas och detta beskrivs som ytterligare en 

bidragande faktor till välbefinnandet (Hjärt-Lungfonden, 2012). 

  

Vilken kombination av läkemedel som används varierar beroende på 

hjärtinsufficiensens svårighetsgrad samt patientens upplevda besvär (Dahlström & 

Strömberg, 2005, 39). Svårighetsgraden bestäms med hjälp av New York Heart 

Association, NYHA I-IV, vilken är en skala innehållande fyra steg som tydliggör varje 

enskild patients kapacitet i det vardagliga livet (Mårtensson, 2012, 83). Vanligast 

förekommande läkemedel för denna patientgrupp är Angiotensin converting enzyme 

(ACE-hämmare), som vidgar blodkärlen, och Betablockerare som hjälper hjärtat till 

ett långsammare och mer effektivt arbete. Utöver dessa två används även diuretika 

för att driva ut överflödig vätska ur kroppen, Alderosteronhämmare vilken sänker 

blodtrycket och reducerar vätskeansamling i kroppen samt Digitalis som stärker 

hjärtats pumpförmåga (Hjärt-Lungfonden, 2012). Till den icke-farmakologiska 

behandlingen räknas livsstilsförändringar samt kirurgi (Mårtensson, 2012, 84).   

 

1.5 Hjärtinsufficiens och egenvård 

Egenvård vid hjärtinsufficiens inriktar sig på att förebygga komplikationer av 

hjärtinsufficiensen samt reducera redan befintliga symtom. Egenvården omfattas 

främst av förändringar av livsstilsfaktorer. Patienter bör begränsa sitt salt- och 
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vätskeintag, motionera efter förmåga samt finna balans mellan aktivitet och vila. 

Rökstopp och begränsad alkoholkonsumtion är andra faktorer som bör tas i 

beaktning (Mårtensson, 2012, 85). Andra områden som är viktiga för att reducera 

eller förhindra att symtom uppträder är att ta sin medicin enligt ordination, vaccinera 

sig (mot influensa och pneumoni) och vara uppmärksam på ödemutveckling (Hjärt-

Lungfonden, 2012). Att vara uppmärksam på symtom som indikerar en försämring 

av hjärtinsufficiensen ingår också i egenvården (Mårtensson, 2012, 84).   

 

Van der Wal et al. (2009) lyfter i sin studie fram att följsamheten till egenvård hos 

patienter med hjärtinsufficiens är låg. Detta gäller såväl farmakologisk som icke-

farmakologisk behandling. I den studien låg fokus på fyra icke-farmakologiska 

egenvårdsåtgärder: daglig vikt, saltrestriktion, vätskerestriktion samt fysisk aktivitet. 

Resultatet visade att 48 procent av deltagarna i studien alltid, eller för det mesta, 

följde alla fyra råd kring egenvård. Högst följsamhet hade patienterna till kostråd där 

90 procent av deltagarna presenterades följa angivna kostrestriktioner. 83 procent av 

patienterna vägde sig dagligen och 60 procent rapporterade utförande av fysisk 

aktivitet enligt rekommendation.  

 

1.6 Sjuksköterskan och egenvård  

Litteraturen beskriver sjuksköterskan som en nyckelperson i strävan efter följsamhet 

till egenvård hos patienter med kronisk hjärtinsufficiens (Almås et al., 2011, 225). 

Sjuksköterskan har ett ansvar i att tidigt upptäcka eventuell försämring eller 

förändring i sjukdomstillståndet, och han eller hon ska kunna ge patienten verktyg i 

form av kunskap och information för att optimera möjligheterna till egenvård.  

 

Socialstyrelsen rekommenderar uppföljning via hjärtsviktmottagning för patienter i 

klassen NYHA II-IV som vårdats på sjukhus, och visar på att detta sänker såväl 

morbiditet som mortalitet. De lyfter även fram att patienterna tack vare besöken på 

hjärtsviktsmottagningen kan mer om sitt tillstånd och har en högre grad av 

motivation (Socialstyrelsen, 2008). På hjärtsviktsmottagningen får patienten träffa 

sjuksköterskan som tar hänsyn till såväl fysiska, psykiska och sociala behov av hjälp 

och stöd som kronisk hjärtinsufficiens medför (Almås et al., 2011, 229). 
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I en artikel av Jaarsma och Van Veldhuisen (2008) skriver författarna om en studie 

som gjordes i Nederländerna år 2008. Studien beskrivs syfta i att undersöka effekten 

av uppföljning hos hjärtsviktssjuksköterska under 18 månader efter sjukhusvård för 

kronisk hjärtinsufficiens. Kontrollgruppen fick träffa en kardiologläkare inom två 

månader efter utskrivning och sedan var sjätte månad. Interventionsgruppen, som i 

sig var indelade i två olika grupper, fick precis som kontrollgruppen träffa en 

kardiologläkare och utöver det fick dem träffa en hjärtsviktssjuksköterska 

regelbundet som gav information om egenvård. Patienterna i 

interventionsgrupperna, samt deras anhöriga, hade även möjlighet till telefonkontakt 

med sjuksköterskan. Författarna presenterar ett resultat som visade att 

interventionsgrupperna hade 15 procent lägre dödlighet än kontrollgruppen. Vidare 

presenteras att de patienter som ingick i kontrollgruppen, och alltså inte hade 

kontakt med hjärtsviktssjuksköterskan, hade 286 extra besök hos kardiologläkaren 

på grund av förvärrade symtom. Dock hade interventionsgruppen fler kortare 

sjukhusvistelser, vilket enligt författarna förklarades som en möjlig fördel eftersom 

dessa patienter fick vård i rätt tid och därmed höll en jämnare nivå i sin 

hjärtinsufficiens. 

 

1.7 Motiv 

Den litteratur som presenteras i bakgrunden visar på att egenvård är en central del i 

behandlingen av hjärtinsufficiens men att patienterna trots detta tycks ha svårt att 

följa givna rekommendationer. Motivet för denna litteraturstudie är att undersöka 

och sammanställa tidigare publicerad forskning kring patienternas upplevelse av 

egenvård vid hjärtinsufficiens. Vår avsikt är att öka förståelsen för patienternas 

positiva respektive mindre positiva upplevelser av egenvården.  

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelse av egenvård vid 

hjärtinsufficiens. 
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3. Metod 

3.1 Sökmetoder 

De databaser som använts i denna litteraturstudie är CINAHL, Medline, PubMed, 

Scopus och Web of Science. De sökord som använts är heart failure, self care, self –

management, adherence, compliance, patient*, patient* experience, qualitative study, 

qualitative research och recommendation*, dessa har använts i olika formationer. 

Orden patient och recommendation trunkerades med tecknet * med anledning av att 

vi ville få fram flera böjningsformer av dessa ord. För att koppla ihop flera sökord 

användes operatorn AND vilken är den vanligast förekommande operatorn i boolesk 

sökteknik (Östlundh, 2012, 68-69). Även manuella artikelsökningar från 

referenslistor har gjorts, dessa söktes fram via Google Scholar. För mer detaljerad 

beskrivning angående sökmetoder, se bilaga 1. Eftersom författarna har gjort flera 

olika sökningar i samtliga utvalda databaser presenteras endast de sökningar vars 

artiklar används i resultatet.  

 

3.2 Urval 

I denna litteraturstudies urval inkluderades kvalitativa artiklar publicerade från år 

2002 och framåt. Övriga inklusionskriterier var att artiklarna var vetenskapligt 

granskade, skrivna på engelska samt att de fanns att tillgå i fulltext. Någon 

exkludering på grund av NYHA-klassifikation gjordes inte, utan samtliga NYHA-

klasser finns representerade i vår studie.  

 

Urvalet av vetenskapliga artiklar gjordes i tre olika steg och dessa presenteras i bilaga 

1. Databassökningarna resulterade i totalt 99 träffar. Det första urvalet omfattade 15 

artiklar, och detta urval gjordes efter att båda författarna granskat träfflistorna och 

läst samtliga artiklars titlar. De artiklar vars titlar bedömdes motsvara studiens syfte 

valdes ut. Urval två gjordes efter genomgång av artiklarnas abstrakt och efter det 

fattades ett gemensamt beslut angående vilka artiklar som skulle granskas i sin 

helhet. I detta steg exkluderades sex artiklar vars titlar och/eller abstrakt inte 

motsvarade studiens syfte vilket innebar att nio artiklar återstod. Kompletterande 

manuella sökningar gjordes i Google Scholar efter granskning av artiklarnas 

referenslistor vilket resulterade i att ytterligare två artiklar gick vidare till det tredje 

urvalet. Efter detta läste författarna noggrant igenom samtliga artiklar på varsitt håll, 
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med fokus på resultatet, varpå dessa diskuterades gemensamt. Författarna valde till 

sist ut totalt åtta artiklar som ansågs innehålla resultat som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Sju av artiklarna var kvalitativa och en artikel var en mixad 

studie som innehöll både kvalitativ och kvantitativ data. Från den mixade studien 

användes enbart det kvalitativa resultatet. Kvalitetsbedömningen skedde med stöd av 

Forsberg och Wengströms (2013, 206-210) checklista för kvalitativa artiklar. Tre av 

dessa artiklar bedömdes av författarna ha hög kvalitet och tre stycken bedömdes ha 

medel kvalitet. De resterande två artiklarna bedömdes ha låg kvalitet men 

inkluderades trots detta med anledning av att deras resultat svarade mot studiens 

syfte. Samtliga åtta utvalda artiklar presenteras i bilaga 2. 

 

3.3 Analys 

I denna litteraturstudie har vetenskapliga artiklars resultat analyserats i enlighet med 

den analysmetod som Friberg (2012, 127-129) beskriver i sin metodbok. Författarna 

inledde analysarbetet med att läsa igenom de valda artiklarna flertal gånger var för 

sig för att skapa sig en bild av artiklarnas innehåll och betydelse. Friberg (2012, 127-

129) menar att varje artikels resultat ska granskas noggrant varefter nyckelfynd ska 

plockas fram. De teman och subteman som är mest framträdande i relation till den 

egna forskningsfrågan identifieras varpå likheter och skillnader sammanställs och 

nya övergripande teman skapas.  

 

Under analysen av de valda artiklarnas resultat markerades nyckelfynd som av 

författarna ansågs svara mot den egna studiens syfte. En sammanställning av 

nyckelfynden gjordes och detta resulterade i åtta subteman. Utifrån dessa åtta 

subteman formulerades två teman. 
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3.4 Forskningsetisk reflektion 

För att få ett så ärligt och verklighetstroget resultat som möjligt har författarna valt 

att inte utesluta eller undanhålla material som uppvisar avvikande resultat. Samtliga 

artiklar som använts i denna litteraturstudies resultat är etiskt granskade. 

4. Resultat 

Åtta vetenskapliga artiklar granskades i denna litteraturstudie. En översikt över dessa 

finns i bilaga 2. Fyra av artiklarna var publicerade i USA, två i Storbritannien, en i 

Sverige och en i Nederländerna. Dessa artiklar omfattade totalt 174 deltagare, varav 

113 män och 61 kvinnor. En översikt av teman och subteman presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över teman och subteman. 

Teman Subteman 

 

 

Egenvård – hälsobefrämjande och 

välgörande 

- Att bemästra egenvården, en positiv 

utmaning 

- Att lära sig uppmärksamma symtom och 

kroppens reaktioner 

- Att förstå information och få kunskap ger 

delaktighet 

- Gott stöd från närstående och sjukvård ger 

känsla av trygghet 

 

 

 

Egenvård – ett nödvändigt ont 

- Nya rutiner och förändring av det dagliga 

livet – en tuff utmaning  

- Svårt att tolka symtom och kroppens 

signaler 

- Svårt att tolka och förstå information om 

egenvård 

- Bristande stöd från närstående och 

sjukvård ger känsla av utanförskap 
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4.1 Egenvård- hälsobefrämjande och välgörande 

4.1.1 Att bemästra egenvården- en positiv utmaning  

Huruvida de nya livsstilsförhållandena efter tid integreras i det dagliga livet beror på 

individens syn på sitt liv och sina egna förmågor. För en del av deltagarna gick 

egenvården från att vara ett möjligt alternativ till att bli en självklarhet (Scotto, 

2005). 

 

Dickson, Deatrick och Riegel (2008) beskrev att deltagarna över lag kände 

självförtroende i utförandet av egenvård. Förmågan att trots sin osäkerhet kunna 

bemästra egenvården stärktes genom tidigare erfarenheter av liknande situationer.  

 

Van der Wal et al. (2010) beskrev i sin studie deltagarnas rädsla för att 

hjärtinsufficiensen skulle förvärras, varför motivationen till att utföra egenvård 

upplevdes starkare. Att följa givna råd beskrevs som en känsla av att göra någonting 

bra, vilket bidrog till följsamhet. Somliga deltagare menade att det var enkelt att 

införa de nya vanorna som egenvården innebar, medan andra beskrev att det tog en 

tid men att egenvården tillslut blev en vana.  

 

De flesta deltagarna i Riegel och Carlsons studie (2002) följde egenvården gällande 

diet, medicinering, vila och motion. Många deltagare rapporterade att de förändrade 

miljön och anpassade den efter sina begränsningar och att de ibland använde olika 

sorters hjälpmedel, till exempel rollator och käpp. En deltagare uttryckte att det krävs 

disciplin för att kunna utföra egenvården. 

4.1.2 Att lära sig uppmärksamma symtom och kroppens reaktioner 

I två studier (Dickson et al., 2008; Riegel & Carlson, 2002) presenterades att flera 

deltagare hade en positiv upplevelse av egenvård, där kontroll av sina symtom ledde 

till ökat välbefinnande och färre sjukhusinläggningar. Dickson et al. (2008) beskrev 

vidare att deltagarna ansåg egenvården som viktig då den förebygger komplikationer 

och förlänger livet. De som hade en positiv attityd till egenvård var mer 

uppmärksamma på symtom och utförde egenvårdsåtgärder om nödvändigt. 
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Riegel och Carlsson (2002) rapporterade i sin studie att deltagarna var 

uppmärksamma på sitt mående och kunde känna när någonting var fel. Deltagarna 

beskrev det som att lära känna sig själv och sin kropp, och att detta resulterade i en 

medvetenhet angående vilka symtom som är viktiga att vara observant på. Eldh, 

Ehnfors och Ekman (2004) fann att en del deltagare hade kunskap om kroppens 

olika reaktioner, en förmåga att känna igen symtom samt att de hade kännedom om 

varför de uppstod. Deltagarna lärde sig även vilka symtom som var av allvarlig 

karaktär. Likande fynd presenterades även i en studie av Riegel och Carlsons (2002). 

 

4.1.3 Att förstå information och få kunskap ger delaktighet 

Eldh et al. (2004) menar att sjuksköterskan har en central roll för att deltagarna ska 

få adekvat information och kunna tillgodose och förstå denna. Detta ledde till att 

deltagarna i högre utsträckning kände delaktighet i sin livssituation och att de då var 

mer benägna att agera. 

 

I två studier (Gallacher et al., 2011; Riegel & Carlson, 2002) rapporterades att 

deltagarna på egen hand sökte information för att förvärva ny kunskap eller reda ut 

eventuella oklarheter. Informationen skaffades exempelvis genom att köpa böcker, 

läsa patientbroschyrer eller att lära sig från egna erfarenheter.   

 

En deltagare rapporterade att hon tillslut tog till sig den information som gavs av 

distriktsjuksköterskan vilket ledde till upplevelse av att kunna ta hand om sig själv 

och utföra egenvård bättre (Riegel & Carlson, 2002). Även i två andra studier (Lloyd-

Williams et al., 2005; Scotto, 2005) upplevde deltagarna som fick råd och stöttning 

av sjukvårdspersonal att de lättare kunde upprätthålla egenvården.   

 

Att ställa frågor eller be om mer information var något som de flesta deltagare inte 

drog sig för att göra (Lloyd-Williams et al., 2005). En av deltagarna lyfte fram att 

personalen förklarade saker och ting så att det var lätt att förstå. Några deltagare 

beskrev att de trots möjligheten att få mer information aktivt valde att inte ställa 

frågor med anledning av att de inte ville veta för mycket, då detta gjorde att de kände 

sig sjukare.  
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Eld et al. (2004) fann att deltagare som förstod sin sjukdom, dess behandling och 

symtom kunde använda sig av denna kunskap för att agera. En deltagare beskrev 

exempelvis att denne avstod från att ta diuretika när blodtrycket var lågt, eftersom 

det skulle sänka blodtrycket än mer.   

4.1.4 Gott stöd från närstående och sjukvård ger känsla av trygghet 

För att lyckas utföra egenvård har stöd från närstående och sjukvård visat sig ha en 

betydande roll, både emotionellt och praktiskt, detta uppdagas i fem av de åtta 

studier som analyserats (Gallacher et al., 2011; Granger et al., 2009; Riegel & 

Carlson, 2002; Scotto, 2005; Van der Wal et al., 2010).   

 

Tre av studierna visade att socialt stöd har positiv inverkan på egenvården (Lloyd-

Williams et al., 2005; Scotto, 2005; Riegel & Carlson, 2002). Lloyd-Williams et al. 

(2005) beskrev att deltagarna kände sig trygga med sjukvården och att dem med 

hjälp av sjukvårdpersonalens stöd kände ökad medvetenhet om sitt tillstånd. 

Deltagarna upplevde att personalen var intresserade av deras situation och att de 

brydde sig om dem, vilket var betydelsefullt. 

 

Flertalet deltagare (Riegel & Carlson, 2002) upplevde gott stöd från sjukvården. De 

kände sig informerade och bekräftade, och personalen beskrevs som hjälpsamma och 

lätta att prata med. Deltagarnas upplevelse av gott stöd från sjukvården 

presenterades även i studien av Lloyd-Williams et al. (2005) där kommunikationen 

mellan deltagarna och sjukvården beskrevs som oproblematisk grundat på att de 

hade lärt känna läkaren och sjuksköterskorna. I två studier (Gallacher et al., 2011; 

Riegel & Carlson, 2002) beskrev flertal deltagare att deras anhöriga var delaktiga i 

utförandet av egenvården, exempelvis genom att hjälpa till med kosten och påminna 

om mediciner.  

 

4.2 Egenvård- ett nödvändigt ont 

4.2.1 Nya rutiner och förändringar av det dagliga livet- en tuff utmaning 

Att acceptera sitt tillstånd och komma till insikt med att förändringar i livsstilen är 

nödvändiga upplevdes som bekymmersamt för många patienter (Scotto, 2005). Detta 

stärktes i fyra andra studier (Dickson et al., 2008; Gallacher et al., 2011; Granger et 
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al. 2009; Van der Wal et al. 2010) där deltagare påtalade svårigheterna med att få in 

egenvården som en naturlig del i det vardagliga livet.  

 

Somliga deltagare (Riegel & Carlson, 2002) ansåg att deras livssituation redan var 

komplicerad och att förändringar i form av nya rutiner utgjorde ännu en stressfaktor. 

Samma fenomen förekom i en studie av Scotto (2005) där några deltagare inte ansåg 

sig ha möjlighet till en förändring. Vissa deltagare (Granger et al., 2009) beskrev 

upplevelsen av egenvård som frustrerande, uttröttande och problematisk, och att 

dessa känslor förstärktes när symtomen var mer påtagliga eftersom deltagarna då 

praktiskt hade svårt att utföra egenvården själva och därmed blev beroende av andra. 

Vidare framhölls att patienterna förstod innebörden i behandlingen men att de trots 

detta upplevde det som svårt att veta hur de skulle gå till väga och hur de skulle få in 

det i sitt vardagliga liv. Dickson et al. (2008) beskrev att deltagare med negativ 

attityd ansåg att egenvården ändå inte hjälper, varför dessa patienter i större 

utsträckning var avvaktande och avstod från att utföra egenvård.  

 

Van der Wal et al. (2010) framhävde att många av deltagarna ansåg att de nya 

rutinerna var problematiska i början men att det blev lättare med tiden. Andra 

menade att det var lättare att förändra sin livsstil i början men att det var desto 

svårare att hålla fast vid rutinerna under en längre period. I första skedet av sitt 

tillstånd uttryckte en deltagare sin rädsla över att aldrig kunna bemästra egenvården. 

 

Att utföra egenvårdsåtgärder som salt- och vätskerestriktion var en av de mest 

framträdande svårigheterna som uttrycktes av deltagarna (Van der Wal et al., 2010). 

Lågt saltinnehåll i kosten gav en mindre tillfredsställande smakupplevelse och 

vätskerestriktionen orsakade känsla av törst. Priset på grönsaker resulterade i att en 

av deltagarna åt konserverade grönsaker som substitut. Dessa upplevda svårigheter 

medförde att deltagarna fuskade med kosten emellanåt, något som beskrevs 

nödvändigt då fusk gjorde att de orkade kämpa vidare. Även Dickson et al. (2008) 

och Riegel och Carlson (2002) beskrev i sina studier hur patienterna fuskade med 

kosten för att orka fortsätta med kosthållningen. I två av studierna (Dickson et al. 

2008; Scotto, 2005) beskrevs att egenvården upplevdes som svår att genomföra i 

sådana situationer som var utöver det vardagliga, exempelvis vid restaurangbesök 

eller semesterresor. Vidare beskrev Scotto (2005) att deltagarna var medvetna om att 
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de inte skött egenvården men de hittade ursäkter för varför de inte skött denna, 

exempelvis att det var ett speciellt evenemang. 

 

Vissa patienter beskrev en sorts balansstrategi där de vägde fördelarna mot 

nackdelarna för att sedan, i varje enskilt fall, avgöra om en viss åtgärd var värd att 

genomföra. Om en åtgärd genomfördes, exempelvis minskat saltintag, ansågs det 

okej att den dagens motion försakades (Dickson et al., 2008).  

 

Att behöva väga sig dagligen upplevdes av en del deltagare som något negativt (Riegel 

& Carlson 2002; Van der Wal et al. 2010). Några av deltagarna (Van der Wal et al., 

2010) beskrev att daglig vikt upplevdes som svårt att komma ihåg och onödigt 

eftersom deltagarna sade sig ligga stabilt i vikt och att en eventuell viktökning skulle 

märkas på andra sätt. En av deltagarna angav att hon inte ville väga sig för att hon 

inte ständigt ville bli påmind om sin vikt. 

 

4.2.2 Svårt att tolka symtom och kroppens signaler 

Fem av studierna (Dickson et al., 2008; Eldh et al., 2004; Gallacher et al., 2011; 

Lloyd-williams et al., 2005; Rigel & Carlson, 2002) beskrev att deltagarna ofta hade 

svårt att tolka symtom och förstå kroppens signaler. Flera deltagare kände en 

osäkerhet kring om symtomen var relaterade till hjärtinsufficiensen eller om det 

berodde på någonting annat (Riegel & Carlson, 2002). Eldh et al. (2004) beskrev att 

vissa deltagare inte visste hur hjärtinsufficiensen påverkade deras kropp och deras 

förmågor. En deltagare upplevde att det var svårt att veta när det var läge att söka 

vård eftersom känsla av välmående aldrig existerar. Känsla av att aldrig veta när eller 

hur symtom visar sig föranledde att de inte visste vad de skulle förvänta sig. Riegel 

och Carlson (2002) uppgav att vissa deltagare, som inte rutinmässigt var 

uppmärksamma på sin kropp, inte reagerade på ökade symtom vilket i slutändan ofta 

resulterade i sjukhusinläggning. 

4.2.3 Svårt att tolka och förstå information om egenvård  

I fem studier presenterades att deltagarna missförstod de råd och den information 

som gavs av vårdpersonalen (Eldh et al., 2004; Gallacher et al., 2011; Granger et al., 

2009; Riegel & Carlson, 2002; Van der Wal et al., 2010). Ett annat förekommande 

fenomen var att deltagarna upplevde brist på förståelse från sjukvården för hur de i 
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praktiken skulle kunna utföra den rekommenderade egenvården (Scotto, 2005). En 

deltagare upplevde att det var svårt att förstå instruktioner på grund av de latinska 

termer som vårdpersonalen använde (Eldh et al., 2004) och en annan deltagare 

(Riegel & Carlson, 2002) påtalade att det gavs olika bud angående vad som är rätt 

och fel gällande balansen mellan vila och motion, vilket skapade förvirring. 

 

Lloyd-Williams et al. (2005) har precis som Granger et al. (2009) beskrivit de 

svårigheter deltagarna har med att följa de givna råden samt komma ihåg den 

information de har mottagit av sjuksköterskan. Några deltagare i en annan studie 

(Riegel & Carlson, 2002) beskrev att de inte förstod vikten av egenvård, och att de 

inte heller visste hur den praktiskt skulle utföras. I en studie av Van der Wal et al. 

(2010) beskrevs svårigheten med att förstå sambandet mellan hjärtinsufficiens och 

vätskerestriktion. En deltagare gav uttryck för sina funderingar kring var den 

överblivna vätskan tar vägen i kroppen när vätskerestriktionen överskridits eftersom 

någon förklaring inte hade utlämnats. 

 

Upplevelsen av otillräcklig information gällande den farmakologiska behandlingen 

skildrades i en av studierna (Lloyd-Williams et al., 2005). Deltagarna förstod inte 

varför de skulle ta en viss medicin vilket ledde till ifrågasättande av ordinering, 

alternativt att de valde att inte ta tabletterna. I en annan studie av Van der Wal et al. 

(2010) beskrevs det bekymmer deltagarna upplevde med att komma ihåg namnen på 

alla mediciner eftersom det förekom olika namn på samma substans, samt att det var 

svårt att förstå vilken effekt respektive medicin hade.  

 

Van der Wal et al. (2010) presenterade vidare att egenvård i form av saltrestriktion 

ledde till flertal missförstånd. Deltagarna hade inte kunskap om saltmängden i olika 

livsmedel, och en deltagare uttryckte att sådan mat som smakade mycket salt valdes 

bort, men all annan mat var okej att äta. En annan deltagare sköljde av sin mat före 

måltid för att minska saltinnehållet medan en tredje kompenserade sitt saltintag med 

att äta frukt eller kissa extra mycket för att snabbare få ut saltet ur kroppen.  

 

4.2.4 Brister i stöd från närstående och sjukvård ger känsla av utanförskap 

I en studie av Granger et al. (2009) beskrevs deltagarnas känsla av att vara beroende 

av personer i sin omgivning och att egenvården delegerades till någon närstående på 



 16 

grund av bristande ork. Samtidigt som behovet av stöd framhävdes presenterade 

Riegel och Carlson (2002) deltagarnas mindre positiva upplevelse genom att få för 

mycket hjälp, vilket gjorde att deltagarna kände sig kritiserade. 

 

Upplevelsen av bristfälligt eller obefintligt samarbete med vårdpersonalen beskrevs i 

en studie av Eldh et al. (2004), vilket resulterade i känsla av isolering. Dålig 

kontinuitet inom vården framställdes och deltagarna beskrev att de fick träffa olika 

läkare och sjuksköterskor vid varje besök. Vidare beskrevs en känsla av att vara 

mindre värd, att inte bli respekterad av vårdpersonalen och att inte bli sedd som en 

hel människa. Samma fenomen presenterades i en annan studie av Riegel & Carlson 

(2002) där deltagarna kände sig förbisedda av vårdpersonalen som upplevdes 

stressade och svåra att komma i kontakt med.  

 

I en studie av Scotto (2005) beskrev deltagarna att vårdpersonalen var oförstående 

angående livsstilsförändringarna. En deltagare uttryckte att vårdpersonalen gav 

direktiv utan att tyckas reflektera över svårigheten med att förändra sina vanor. I de 

fall där bristande förståelse förekom sänktes många deltagares motivation till 

egenvården. En annan deltagare framförde sin oro över att vara en belastning för 

arbetskollegorna och därmed få negativ respons, vilket resulterade i att deltagaren 

pressade sig själv för mycket.  

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av egenvård vid 

kronisk hjärtinsufficiens. Resultatet visade dels att egenvården kan upplevas som 

hälsobefrämjande och välgörande, men även att det kan ses som ett nödvändigt ont. 

Upplevelse av egenvården som hälsobefrämjande och välgörande beskrevs med 

känslor som att bemästra egenvården, få lärdom om kroppens reaktioner och 

symtom, känna delaktighet genom förståelse och nyvunnen kunskap samt att känna 

stöd från närstående och sjukvårdspersonal. Egenvård som ett nödvändigt ont 

beskrevs som svårigheter med att förändra rutiner, svårigheter att tolka symtom och 

kroppens signaler, oförmåga att tolka och förstå information om egenvården samt 

bristande stöd från närstående och sjukvårdspersonal.  
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I litteraturstudiens resultat framkom deltagarnas upplevelse av egenvården som 

ytterligare ett problem i en redan komplicerad livssituation. Att drabbas av kronisk 

hjärtinsufficiens kan i sig vara en stor påfrestning, och eftersom många av de 

drabbade kan vara äldre så är det möjligen ännu svårare att ändra de vanor som så 

länge funnits där. Här har sjuksköterskan en central roll i sitt möte med patienten. 

Frågan är dock hur sjuksköterskan kan göra för att egenvården ska kännas hanterlig. 

Hur kan sjuksköterskan stötta på bästa sätt och motivera dessa patienter och få dem 

att känna självförtroende i utförandet av egenvård?  

 

Författarna tänker att en betydande del i att få egenvården att bli något som är 

hanterbart läggs vid mötet med patienten. I denna litteraturstudies resultat framkom 

vikten av det positiva stödet och den trygghet som det medför samtidigt som 

författarna fann att ett bristande stöd ger känsla av utanförskap. Detta väckte en 

tanke om att sjuksköterskan med relativt små medel, som till exempel genom att 

bemöta dessa människor med respekt och visa förståelse för deras situation, kan vara 

av stor betydelse. Skär och Söderberg (2009, 42-43) beskriver hur ett icke 

tillfredställande bemötande kan resultera i ett lidande för såväl patient som 

närstående och att medvetenheten om vårdrelationens innebörd är en viktig del. 

Vidare skriver Skär och Söderberg om den maktsituation som uppstår i mötet, och 

hur viktigt det därför är att vårdpersonalen har i åtanke att patienten befinner sig i en 

utsatt situation. Författarna till denna litteraturstudie menar att detta många gånger 

oavsiktligt kan falla i glömska och att själva människan ”försvinner” till förmån för 

medicinska behandlingsåtgärder. Författarna anser att det är viktigt för 

sjuksköterskan att reflektera över hur denne handlar i vårdsituationer och att 

ständigt påminna sig själv och sina medarbetare om vikten av att se hela människan 

och dess livssituation och inte bara se symtomen eller en sjukdom.  

 

Ett annat fynd som gjordes vid analys av de valda artiklarna i denna litteraturstudie 

var att flertalet patienter hade svårigheter med att komma ihåg den information de 

fått av vårdpersonalen angående mediciner och övrig egenvård. En möjlig förklaring 

till detta kan vara att dessa patienter ofta är äldre, vilket kan påverka förmågan att ta 

emot och tolka information (Eide & Eide, 2009, 451). I en studie av Dickson, Lee och 

Riegel (2011a) beskrivs att kognitiv nedsättning kan förklara varför en del patienter, 

trots kunskap om sitt tillstånd, har svårt att tillämpa egenvård. Ett av de exempel som 
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tas upp i Dickson et al. är en måltidssituation där en deltagare beskriver att en typisk 

måltid består av ägg, bacon och potatis men att det endast är potatisen som saltas vid 

matlagningen eftersom deltagaren har fått lära sig att salt inte är bra för 

hjärtinsufficiensen. Här ses tydligt att kunskapen finns där men att det trots detta 

blir fel, vilket Dickson et al. menar skulle kunna bottna i en kognitiv nedsättning där 

det inte fungerar i ledet mellan tanke och handling. Vidare beskrivs att deltagarna i 

stor utsträckning följer egenvårdsåtgärderna men att det ändå råder 

missuppfattningar, exempelvis kring daglig vikt, där deltagarna uttryckte att de inte 

förstod vad en eventuell viktökning innebär.   

 

Författarna menar att en annan möjlig orsak kan vara otydlighet från 

sjukvårdspersonalens sida. För sjukvårdspersonalen, som vet vad de vill förmedla till 

patienten, är den information som ges uppenbar, men det kan hända att daglig vikt, 

salt-och vätskerestriktion samt måttlig motion inte säger patienten särskilt mycket. I 

Larsson et al. (2008, 99) förmedlas att den information som ges till patienten bör 

svara på frågeställningarna vad, varför och hur. Liknande beskrivning återfanns i en 

artikel av Paul (2008) som även poängterar att sjukvårdspersonalen bör samarbeta 

med andra professioner, exempelvis dietist, för att patienten ska få en mer fördjupad 

kunskap om egenvården och vad det innebär. Dietisten kan till exempel lära 

patienten mer om god kosthållning och ge tips på vilka livsmedel som är bättre eller 

sämre, vilket gör att det för patienten blir mer konkret. Författarna till 

litteraturstudien anser att uppföljning via hjärtsviktsmottagning kan vara till hjälp 

för patienten i hanteringen av egenvården. En svensk studie av Strömberg (2003) 

visade på att patienter som hade följts upp via hjärtsviktsmottagningen hade lägre 

mortalitet, färre sjukhusinläggningar och bättre följsamhet till egenvård. 

 

Andra tänkbara orsaker till oförmågan att tolka och förstå information kan bero på 

situationen i sig, att den är stressig eller att det informeras om många saker på 

samma gång. Patienten kanske även känner en oro inför hur denne ska klara av att 

utföra egenvården och det kan kännas som en omöjlig uppgift, vilket också beskrivs i 

litteraturstudiens resultat. Det är därför viktigt att återkoppla det som sagts, att 

vårdpersonalen ber patienten att upprepa informationen för att klargöra att båda 

parter förstår varandra. Betydelsen av återkoppling i kommunikationsprocessen är 

något som lyfts fram i boken Patientkommunikation i praktiken – information, 
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dialog, delaktighet (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008, 36-37). Larsson et al. 

menar att om återkopplingen mellan två parter fungerar så kan kommunikationen bli 

lyckad trots missförstånd, oavsett om det handlar om envägskommunikation 

(sjukvårdspersonal till patient) eller inte. Med stöd i detta, och genom egna 

erfarenheter, anser författarna till litteraturstudien att återkoppling kan förbättra 

förutsättningarna för framgångsrik kommunikation och därmed även bädda för gott 

utförande av egenvård eftersom både patient och sjukvårdspersonal är i samförstånd.    

 

I litteraturstudiens resultat presenteras även att de rekommenderade 

livsstilsförändringarna upplevdes som svåra att genomföra på grund av att deltagarna 

inte visste hur de skulle få in det i sitt vardagliga liv. Författarna fann även att 

egenvården för många upplevdes som frustrerande, uttröttande och problematisk. 

Att som sjukvårdspersonal få en patient att förändra sina levnadsvanor utnämns av 

Mårtenson (2012, 89) som en viktig men komplex uppgift. Mårtenson menar att det 

är av stor betydelse att som sjukvårdspersonal sätta sig in i patientens och de 

anhörigas situation och skapa sig en förståelse för hur detta tillstånd påverkar deras 

vardag. I litteraturstudiens resultat beskrivs hur deltagarna upplevde negativt stöd 

och att förståelsen från sjukvårdspersonalen var bristfällig, att de gav direktiv utan 

att tyckas reflektera över att en förändring kan upplevas problematisk. I motsats till 

det negativa stödet fanns även en positiv upplevelse av stöd, där deltagare upplevde 

att vårdpersonalen visade intresse för deras situation och brydde sig om dem vilket 

hade positiv inverkan på egenvården.  

 

De åtta artiklar som analyserats omfattade 174 deltagare varav majoriteten var män 

(113 män respektive 61 kvinnor), vilket betyder att denna litteraturstudies resultat till 

stor del belyser mäns upplevelser av egenvård. Artiklarna som analyserats i denna 

litteraturstudie tar inte upp om det förekommer någon skillnad mellan män och 

kvinnors upplevelser av egenvård, men det kan tänkas finnas skillnader. För att 

undersöka detta närmare har två andra studier granskats (Dickson, Worall-Carter, 

Kuhn, Riegel, 2011b; Riegel, Dickson, Kuhn, Page, Worall-Carter, 2009) som 

undersökte om det förekom skillnader i egenvården mellan män och kvinnor vid 

hjärtinsufficiens. Riegel et al. (2009) fann inga konsekventa skillnader mellan könen 

gällande egenvårdsmetoder, men redovisar att männen var mer uppmärksamma på 

symtom och att de i större utsträckning utförde egenvårdsåtgärder i syfte att åtgärda 
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dessa symtom. Dickson et al. (2011b) identifierade två huvudgrupper i 

egenvårdsrollen; aktiva eller passiva, och fann att gruppen som rangordnades som 

mest aktiv och självständig i beslutsfattandet gällande egenvårdsåtgärder var män. 

Båda studierna (Dickson et al., 2011b; Riegel et al., 2009) redovisar att män och 

kvinnor resonerar och agerar olika då det gällde symtombehandling. En situation 

som togs upp i båda studierna var administrationen av diuretika där männen 

tenderade att i större utsträckning självständigt fatta beslut angående om de behövde 

ta extra diuretika eller inte, medan kvinnorna i större utsträckning rådfrågade andra, 

till exempel sjukvården. Anledningen till männens mer aktiva roll kan vara många. 

Det kan till exempel handla om kulturella skillnader i vad som förväntas av en kvinna 

respektive man. Eventuellt förväntas män vara mer självständiga och självsäkra, 

vilket då även kan speglas i egenvården.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Då egenvård vid hjärtinsufficiens tycks vara en utmaning för många patienter ville 

författarna få en fördjupad bild av hur de själva upplever och beskriver sin 

livssituation. Med anledning av detta valdes enbart artiklar med kvalitativ ansats, 

eftersom dessa har i fokus att ”tolka och skapa mening och förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden” (Forsberg & Wengström, 2013, 54). Genom att 

patienterna beskriver sina upplevelser kan det ge sjuksköterskan en uppfattning av 

hur patienterna faktiskt känner och tänker kring sin livssituation, vilket kan bidra till 

ökad förståelse.  

 

Författarnas avsikt var från början att endast inkludera artiklar mellan år 2005 och 

2013 för att få fram ny forskning, men då detta visade sig ge för få relevanta träffar 

ändrades begränsningen efter hand till år 2002 och framåt. En brist i denna 

litteraturstudie är att sökningarna endast inkluderade engelska artiklar vilket medför 

att relevanta artiklar skrivna på andra språk kan ha missats. 

 

Hälften av studierna som användes i denna litteraturstudie var från USA, varför det 

kan tänkas att resultatet till stor del beskriver den amerikanska populationens 

upplevelser av egenvård. De resterande fyra studierna var från Storbritannien (två 

studier) Sverige (en studie) och Nederländerna (en studie). Spridningen av 

studiernas ursprung kan ses som både positivt och negativt. I litteraturstudien 
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framkom att deltagarnas upplevelser i det stora hela var likartade, vilket gör att 

resultatet kan antas vara applicerbart även i andra liknande länder. Trots att denna 

litteraturstudie inte visade på några tydliga skillnader i upplevelsen av egenvård 

mellan de olika länderna så kan kulturella skillnader spela roll för upplevelsen av 

egenvård. Ett exempel på en sådan kulturell skillnad är matkulturen i de olika 

länderna.  

 

Ett eventuellt problem med de kvalitativa artiklar som använts i resultatet är att 

deltagarna i dessa studier kanske inte har svarat sanningsenligt på intervjufrågorna 

vilket kan förvränga resultatet. Det kan också vara så att deltagarna av olika skäl, har 

missförstått intervjufrågorna. I kvalitativa studier är antalet deltagare lågt, vilket så 

även var fallet i de artiklar som ingår i denna litteraturstudies resultat. Detta medför 

att resultatet endast visar på några få personers upplevelse av egenvård, vilken är 

subjektiv och kan variera från person till person. Därför kan denna studies resultat 

inte antas vara överförbart till samtliga patienter med hjärtinsufficiens. Resultatet ger 

dock en djupare förståelse för hur egenvården kan upplevas och denna förståelse kan 

bidra till att vårdpersonal använder ett reflekterande förhållningssätt i mötet med 

andra patienter som lever med hjärtinsufficiens.  

 

Samtliga artiklar som används i denna litteraturstudie är på engelska, vilket inte är 

författarnas modersmål, varför det kan ha blivit språkliga missförstånd i 

översättningen av de engelska texterna. För att minska risken för felaktig tolkning av 

artiklarnas resultat lästes dessa enskilt, för att sedan diskuteras gemensamt.  

6. Slutsats 

Att utföra egenvård vid hjärtinsufficiens kan vara viktigt för att bibehålla hälsa och 

välmående samt minska risken för komplikationer. Resultatet i vår litteraturstudie 

visade att egenvården kan upplevas som hälsobefrämjande och välgörande eller som 

ett nödvändigt ont. Kännedom om hur patienterna kan uppleva egenvården kan vara 

viktigt för sjuksköterskeprofessionen eftersom det ofta är sjuksköterskan som får 

förmånen att ge råd kring egenvård och vägleda dessa patienter till en så väl 

fungerande vardag som möjligt.  
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130429 CINAHL Self-care AND compliance AND heart failure 

AND qualitative studie 

Peer- Review, 2004- 2013 5 3 2 2 

130430 MedLine Heart failure AND qualitative research AND 

patient* experience 

2008-2013 46 2 1 1 

130415 PubMed Compliance AND self-care AND heart failure 

AND qualitative study 

10 Years 17 4 2 1 

130415 Scopus Compliance AND self-care AND heart failure 

AND qualitative study 

2003-2013, Article or Review 14 2 2 1 

130429 Web of 

Science 

Adherence AND self-care AND heart failure 

AND qualitative study 

2002-2013 15 4 2 1 

130423 Manuell 

sökning 

Facilitators and barriers to heart failure self-

care 
 1 1 1 1 

130505 Manuell 

sökning 

A typology of heart failure self-care 

management in non-elders 
 1 1 1 1 

Totalt    99 17 11 8 

 

Urval 1: Granskning av titlar. 
Urval 2: Granskning av abstrakt. 
Urval 3: Granskning av artikeln i sin helhet. 
 



 

Bilaga 2(1). Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 

Författare, land. Titel. 

Tidskrift. År. 

Syfte Urval Design och 

metod 

Resultat Kvalitet 

Gallacher, May, Montori & Mair, 
Storbritannien 
 
”Understanding patients’ experiences 
of treatment burden in chronic heart 
failure using normalization process 
theory” 
 
Annals of family medicine 
 
2011 

 

Att bedöma bördan i samband med 
behandling hos patienter med kronisk 
hjärtsvikt och fastslå om Normalization 
Process Theory (NTP) är ett användbart 
instrument för att beskriva 
behandlingsbördan för patienterna. 

47 patienter. 29 
män, 18 kvinnor. 
Ålder 45-88 år, 
medelålder 73 år. 

Kvalitativ studie. 
Andrahands-analys av 
intervjudata från 
tidigare gjord studie.  
 
NTP användes för att 
analysera data. 

Författarna identifierar och 
beskriver skillnaden mellan 
bördan av behandlingen och 
bördan av den kroniska 
hjärtinsufficiensen. 

Medel. 

Van der Wal, Jaarsma, Moser, Van 
Gilst & Van Veldhuisen, 
Nederländerna. 
 
”Qualitative examination of 
compliance in heart failure patients in 
The Netherlands” 
 
Heart & lung 
 
2010 

Att undersöka patienters skäl och 
motivation kring följsamhet till 
egenvårdsåtgärder vid hjärtinsufficiens. 

15 patienter, 6 
kvinnor och 9 
män. Ålder 42-87 
år, medelålder 70. 
NYHA II-III. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. Intervjuerna 
spelandes in på band 
och bearbetades av 
intervjuaren. 

Den främsta anledningen till 
följsamhet var rädsla för 
sjukhusvård. Hinder för 
egenvård var de negativa följder 
detta innebar, exempelvis 
nedsatt smakupplevelse vid 
måltid samt törst. Problem med 
missförstånd kring egenvård. 

 

Medel.                   

 

 



 

Bilaga 2(2). Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 

Författare, land. Titel. 

Tidskrift. År. 

Syfte Urval Design och 

metod 

Resultat Kvalitet 

Granger, Sandelowski, Tahshjain, 
Swedberg & Ekman, USA. 
 
”A qualitative descriptive study of the 
work of adherene to a chronic heart 
failure regimen” 
 
Journal of cardiovascular nursing 
 
2009 

Att undersöka hur kommunikationen 
angående behandlingen upplevs och 
förstås av patienten och den behandlande 
läkaren.  

 

6 patienter och 
deras läkare. 5 
män och 1 kvinna. 
Medelålder 58 år. 
NYHA III-IIII. 

 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Semistrukturerade 
djupgående 
intervjuer. Data 
analyserades med 
hjälp av 
innehållsanalys. 

Patienterna och läkarna var 
eniga i uppfattningen om 
behandlingen och vilka åtgärder 
som är nödvändiga vid kronisk 
hjärtinsufficiens. Patienterna 
sade sig förstå vad som skulle 
göras, men ansåg sig ej ha 
tillräckligt med verktyg för att 
utföra åtgärderna medan 
läkarna ansåg att patienterna 
var ovilliga att utföra egenvård 
trots enkla instruktioner. 

Medel. 

 

Dickson, Deatrick & Riegel, USA. 
 
”A typology of heart failure self-care 
management in non-elders” 
 
European journal of cardiovascular 
nursing 
2008 

 

Att undersöka betydelsen av patienters 
attityder, engagemang och kunskap kring 
egenvård vid kronisk hjärtinsufficiens. 

 

41 individer varav 
63,4% män. 
Medelålder 49,7 
år. 58,5% NYHA 
III. 

Mixad studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys 
användes. 

 

Olika roller för utförande av 
egenvård identifierades och 
utifrån dessa sågs skillnader i 
ställningstagande och attityder 
kring egenvårdsåtgärder.  

 

Hög. 

Lloyd Williams, Beaton, Goldstein, 
Mair, May & Capewell, 
Storbritannien. 
 
”Patients’ and nurses’ views of nurse-
led heart failure clinics in general 
practice: a qualitative study” 
 
Chronic illness 
 
2005 

Att reda ut sjuksköterskors och patienters 
syn och upplevelse av 
hjärtsviktsmottagning. 

 

15 patienter, 13 
män. Ålder 60-88 
år, medelålder 74 
år. Kronisk 
hjärtsvikt. 

 

Kvalitativ studie. 
Patienterna 
intervjuades i sina 
hem. 45 minuters 
intervju som spelades 
in på band 

Hjärtsviktsmottagningen var 
gynnsam för patienternas 
förståelse för sitt tillstånd och 
behandlingen. Dock fanns viss 
förvirring kring behandlingens 
syfte och eventuell vinst. 
Problem med att följa samt 
komma ihåg givna råd fanns hos 
patienterna. 

 

Låg. 



 

Bilaga 2(3). Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 

Författare, land. Titel. 

Tidskrift. År. 

Syfte Urval Design och 

metod 

Resultat Kvalitet 

Scotto, USA. 
 
”The lived experience of adherence 
for patients with heart failure” 
 
Journal of cardiopulmonary 
rehabilitation. 
 
2005 

Att undersöka upplevelsen av följsamhet 
till behandling hos patienter med 
hjärtinsufficiens. 

14 patienter, varav 
9 män. Ålder 42-
84 år, medelålder 
63. 

Kvalitativ studie. 
Bandinspelade 
intervjuer i enskilt 
rum på kliniker.  
 
Fenomenologisk 
analys. 

 

För att kunna åta sig 
livsstilsförändringar krävs 
acceptans. Identifierade teman 
som påverkar följsamhet är 
personliga värderingar, stöd 
från närstående och personal, 
ovanliga omständigheter samt 
motivation. 

Hög. 

 

Eldh, Ehnfors & Ekman, Sverige. 
 
”The phenomena of participation and 
non-participation in health care-
experiences of patients attending a 
nurse-led clinic for chronic heart 
failure” 
 
European journal of cardiovascular 
nursing 
 
2004 

Att undersöka den upplevda betydelsen 
av deltagande och icke-deltagande i sitt 
tillstånd hos patienter med kronisk 
hjärtinsufficiens. 

10 patienter, varav 
6 män. Ålder 53-
86 år. NYHA II-
III. 

Kvalitativ studie. 
Berättande intervjuer. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys, 
inspirerad av Ricoeur, 
med fokus på 
upplevelsen. 

Resultatet beskriver att känslan 
av deltagande eller icke-
deltagande är beroende av 
patientens inställning och 
upplevelse av tillstånd. Känslan 
kan förändras över tid, 
beroende på fas i behandlingen. 

Låg. 

Riegel & Carlsson, USA.  
 
”Facilitators and barriers to heart 
failure self-care” 
 
Patient education and counseling 
 
2002 

Undersöka hur hjärtinsufficiens påverkar 
patienternas liv samt belysa hur de utför 
egenvård och fastslå hur deras 
livssituation förenklas eller försvåras. 

26 individer, 
varav 17 män. 
Medelålder 74,4. 
58% NYHA III-IV, 
även NYHA I och 
II var 
representerade. 

Kvalitativ studie. 
Strukturerade 
intervjuer, 15-90 
minuter långa. 
Bandinspelades. 
Analyserades med 
innehållsanalys. 

Det finns mycket hinder som 
spelar in, och dessa har negativ 
påverkan på egenvården varför 
förvärring av symtom är vanligt. 

Hög. 
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