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Sammanfattning 

Bakgrund : Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom i Sverige bland äldre människor. Sjukdomen 

påverkar patientens livskvalitet och kräver på grund av det en förändrad 

livsstil. Egenvård är en del av behandlingen av hjärtsvikt och för att 

patienten ska kunna utföra detta krävs ett engagemang och vilja att vårda sig 

själv. Sjuksköterskan har en viktig roll i egenvården då patienten behöver 

stöd i sin vård och information om sjukdomen. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt och hantera sin 

egenvård  

Metod: En litteraturöversikt  

Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudteman. Det första huvudtemat är 

diagnostisering av hjärtsvikt med två subteman, att acceptera sin diagnos 

och att förneka sin diagnos. Huvudtema två och tre är patientens upplevelse 

av egenvård och patientens upplevelse av fysisk aktivitet. Det fjärde 

huvudtemat är information och kunskap med två subteman, förstå 

innebörden och informationens betydelse. 

Diskussion: I diskussionen diskuterades litteraturöversiktens resultat som författarna 

kopplat till Orems och Erikssons omvårdnadsteori och konsensusbegreppet 

hälsa. Författarna argumenterade bland annat för ekonomin och genus 

betydelse för egenvård. 

Nyckelord: Egenvård, hjärtsvikt, upplevelse, livskvalitet 
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Abstract 

Background : Heart failure is a common disease among elderly people in Sweden. The 

disease affects the patient’s quality of life and requires a change of lifestyle. 

Self-care is a part of the treatment of heart failure and for the patient to be 

able to accomplish this requires a commitment and desire to care for 

himself. The nurse has a central role in patient’s self-care because the 

patient needs support in their self-care and information about the disease.  

Aim:  To describe patients´ experiences of living with heart failure and manage 

their self-care 

Method: A literature review 

Results: The result presents in four main themes. The first main theme is the 

diagnosis of heart failure and consists of two sub themes, to accept their 

diagnosis and to deny their diagnosis. The main theme two and three are the 

patients’ experiences of self-care and the patients’ experiences of physical 

activity. The last and fourth main theme is information and knowledge with 

two sub themes, is understand the meaning and the role of information. 

Discussion: In the discussion the authors discussed the results from the literature review 

related to Orems and Erikssons nursing theory, and the consensus concept of 

health. The authors argued for example for the economy and gender relevant 

to self-care.  
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Inledning 

Hjärtsvikt är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar bland äldre människor som kan drabba 

både män och kvinnor. Sjukdomen syns inte alltid utåt men hjärtsvikt är ett tillstånd som kan 

påverka patientens livskvalitet och kräver olika former av egenvård. Under vår 

sjuksköterskeutbildning har vi läst om hur patienters egenvård främjar och bibehåller hälsa. 

På vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kom vi i kontakt med patienter som lever med 

hjärtsvikt vars obotliga sjukdom påverkar livskvaliteten. Sjukdomen kräver att patienten 

förbättrar sin livsstil genom egenvård som bland annat kan omfatta motion eller rökstopp. Vi 

såg under vår VFU att sjuksköterskan inte alla gånger gav utrymme för patienters egenvård. 

På grund av det växte intresset fram om hur sjuksköterskan kan förbättra livskvaliteten hos 

patienter med hjärtsvikt genom tillämpning av egenvård. Genom vårt arbete var målet att få 

ökad kunskap och förståelse för patienters upplevelser av egenvård vid hjärtsvikt. 

 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en av våra största folksjukdomar i Sverige (Ericson & Ericson, 2012). Det 

beräknas som att 180 000 – 350 000 personer lider av sjukdomen och det är den vanligaste 

orsaken till att personer över 80 år söker vård. Hjärtsvikt orsakas av att hjärtat inte längre 

orkar pumpa ut tillräckligt med blod till kroppens vävnader. Anledningen kan vara att hjärtats 

förmåga att dra ihop sig är försvagat. 

Hjärtsvikt kan uppstå som vänsterkammarsvikt eller högerkammarsvikt (Ericson & 

Ericson, 2012). Den vanligaste formen av hjärtsvikt som ligger bakom 70 procent av fallen är 

systolisk dysfunktion vilket innebär en nedsatt tömningsförmåga i vänster kammare vilket 

bidrar till att hjärtat inte längre klarar av att försörja vävnaderna fullt ut och medför minskad 

slagvolym samt minutvolym. De 30 procent som återstår orsakas av diastolisk dysfunktion 

som innebär en störning i påfyllnadsfasen i kamrarna. När en patient drabbas av hjärtsvikt är 

de vanligaste symtomen trötthet, ödem (svullnad på grund av vätskeansamling), andfåddhet, 

aptitlöshet eller illamående. 

På grund av att den äldre befolkningen ökar bör vården förbättras hos patienter med 

hjärtsvikt (Britz & Dunn, 2009). Hjärtsvikt är en obotlig sjukdom och risken för att drabbas 

av sjukdomen ökar med åldern. Behandlingen av hjärtsvikt är dyr och på grund av det krävs 

det en förbättrad vård. Den förbättrade vården bidrar till att minska kostnaderna samt sakta 

ner sjukdomsförloppet hos patienter med hjärtsvikt. 



  6 (33) 
 

Läkemedelsbehandling för hjärtsvikt förbättrar symtomen och saktar ner 

sjukdomsförloppet för många patienter men behandlingen stoppar inte den gradvisa 

försämringen av hjärtmuskelfunktionen (Rogers et al., 2002). Behandlingen av hjärtsvikt 

innebär medicinering med läkemedel som bland annat ACE-hämmare, betablockerare och 

diuretika. Patienter kan behöva följa sin vikt och justera deras urindrivande läkemedel på 

grund av att förhindra samling av vätska i kroppen eller uttorkning. För att patienten ska 

kunna behandla sin hjärtsvikt krävs det en livsstilsförändring. Det kan innebära förändring av 

levnadsvanor såsom kost och dryck, minska alkoholintag, minska eller helt sluta röka samt 

anpassa vardagen för att kunna utföra regelbunden träning i form av fysisk aktivitet alternativt 

ökad vardagsmotion. 

 

Kriterier för diagnossättning  

Diagnostisering av hjärtsvikt sker genom olika undersökningar av patienten (Ericson & 

Ericson, 2012). Det utförs ett EKG som visar ischemiska förändringar (förändringar i 

blodtillförseln) som nästan alltid förekommer vid hjärtsvikt. Även en auskultation (lyssnar på 

lungorna) genomförs då det vid hjärtsvikt kan avslöja löst rassel. Hjärtfrekvensen kontrolleras 

genom puls och blodtryck då takykardi (hög hjärtrytm) är vanligt, även patientens 

andningsfrekvens räknas under en minut och syremättnad i blodet undersöks med en 

pulsoximeter (apparat som sätts på fingret). Patientens vikt och underben observeras då ödem 

är vanligt förekommande vid hjärtsvikt. Likaså görs det bildiagnostik och ultraljud för att 

bedöma den diastoliska och systoliska funktionen av hjärtat. Blodprover tas på patienten, 

främst för att undersöka BNP-värdet (brain natriuretic peptide) som stiger vid hjärtsvikt. Det 

värdet används för att diagnostisera hjärtsvikt och studera effekten av insatt behandling. 

Slutligen görs även en funktionsklassificering enligt NYHA (New York Heart Associtation) 

som ger ett subjektivt mått på vilken svårighet hjärtsvikten bedöms ha. 

 

Egenvård 

Egenvård definieras som en beslutsfattande process där patientens inställning till eget 

handlande påverkar patientens fysiska stabilitet samt igenkänning av symtom som uppstår 

(Jurgens, Hoke, Byrnes & Riegel, 2009).  

Socialstyrelsen (2013) uppger att det inte finns specifika åtgärder för vad som är egenvård 

utan det bestäms individuellt för varje patient. Patienten ska i samförstånd med 
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sjukvårdspersonal bestämma den egenvård som behövs och det med respekt för patientens 

livskvalitet. Egenvård sker när vården av patienten inte bör utföras av utbildad vårdpersonal.  

Patientutbildning är det primära för att patienten ska veta när symtomen uppstår och 

patientutbildningen är nyckeln till en effektiv egenvård (Jurgens et al., 2009). I studien 

framgår det att när egenvården inte fungerar fullt ut kan en möjlig orsak vara bristande 

kunskap hos patienterna. God egenvård leder till att patienter kan ingripa tidigt vid försämring 

och därmed undvika sjukhusbesök. Patienterna har olika strategier för egenvården vid 

behandling av symtom som bland annat kan handla om att ta olika läkemedel, att inte gå upp 

och ner för trappor eller att bara ta ett djupt andetag och försöka lugna ner sig. 

Det finns begränsningar i tid och resurser som kan försvåra följsamheten till rådgivning 

kring egenvård som oftast ges av sjuksköterskor till patienter med hjärtsvikt (Banerjee, Gill, 

Muir, Nadar, Raja, Goyal & Koganti, 2010). Alla patienter har rätt till information kring 

strategier för egenvård för att uppnå och bibehålla hälsa (Britz & Dunn, 2009). De flesta 

hjärtsviktspatienter är äldre och har ett behov av personlig rådgivning på ett annat sätt än 

yngre då de yngre kan använda sig av internet för att få den informationen som krävs för att 

behandla sin sjukdom.  

Patienter behöver ha kunskap om hjärtsviktens bakgrund och uppkomst för att kunna 

tillämpa sin egenvård såsom rök- och snusstopp, motion och nutrition (Ericson & Ericson, 

2012). Det kan även handla om att ta läkemedel eller återkommande kontrollera sitt blodtryck 

och dagliga vikt då det är en viktig del i behandlingen hos patienter med hjärtsvikt (Rogers et 

al., 2002). För att patienterna ska kunna genomföra sin egenvård måste sjukvårdspersonalen 

informera om en rad åtgärder såsom vilka läkemedel patienterna ska ta, varför det är av 

betydelse att patienterna övervakar sin vikt, inköp av saltfattigt livsmedel samt att 

kontinuerligt kontrollera uppkomst av ödem. Det är även viktigt att patienten får veta när 

sjukvården bör kontaktas vid symtomförändring.  

Patienterna ska vid egenvård kunna tolka förändringar i sina symtom och genom det veta 

när familj eller sjukvård ska kontaktas (Rogers et al., 2002). Utan information om 

symtomförändringar så vet patienterna inte hur de ska handla vid förändring av symtom samt 

hur länge symtomen ska tolereras innan sjukvård ska kontaktas. En annan egenvårdsåtgärd är 

behandling med diuretika (Rogers et al., 2002; Jurgens et al., 2009). Patienter som behandlas 

med diuretika kan få ökad miktion (urinering) då läkemedlet är urindrivande och patienterna 

kan genom det få en rubbad nattsömn (Rogers et al., 2002). Patienterna behöver därför blir 

rätt informerade av sjukvårdspersonalen om eventuella konsekvenser med att inte ta rätt dos 

samt hur det kan underlätta nattsömnen vid medicinering på morgonen istället för på kvällen.  
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Patientens upplevelse av att leva med hjärtsvikt 

Diagnos av hjärtsvikt kan påverka patientens livskvalitet (Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow, 

2010). Hjärtsvikt påverkar patientens vardagliga liv då sjukdomen medför en bristande 

förmåga i att utföra en del vardagsaktiviteter såsom att laga mat eller städa (Ryan & Farelly, 

2009). Genom att vardagsaktiviteterna brister upplever patienter en känsla av begränsning i 

livet. Med livsbegränsningarna uppstår en minskad självständighet som bidrar till nedsatt 

självkänsla. 

Genom diagnosen förändras patienternas sociala tillvaro och en rädsla för att förlora 

kontrollen kan uppstå (Jeon et. al., 2010). Förändring av den sociala tillvaron kan dels bero på 

den nedsatta fysiska förmågan men även den mentala nedsatta förmågan. Andfåddhet eller 

trötthet är också faktorer som minskar patientens energi till att umgås med familj eller vänner 

vilket i sin tur kan leda till en social isolering (Hägglund Boman & Lundmans, 2008). Den 

sociala isoleringen kan även bero på att patienten känner sig som en börda för andra och av 

den anledningen väljer att hålla sig undan (Ryan & Farelly, 2009). 

Symtom på hjärtsvikt såsom dyspné (andnöd) och ödem gör att patienter kan känna rädsla 

och ångest (Jurgens et al., 2009). Symtom som inte upplevts tidigare kan bidra till en ökad 

rädsla hos patienter som speciellt visar sig under kvällen och natten (Ryan & Farelly, 2009). 

Tanken på att livet kan ta slut på grund av ökad risk för andnöd under natten uppstår hos en 

del patienter. En oro för att sova ensam då något kan hända och ingen kan tillkalla ambulans 

är en vanlig känsla hos patienter med hjärtsvikt. Detta kan i en del fall bidra till att patienter 

istället håller sig vakna och känslor som ensamhet, rädsla, oro och panik är vanligt 

förekommande. 

Ekonomin är också en faktor som kan påverka patienternas upplevelse av hjärtsvikt. Vid en 

sämre ekonomi vill patienter inte söka vård på sjukhus då det är för dyrt (Jurgens et al., 2009). 

Den vanligaste upplevelsen hos patienter med hjärtsvikt är fysisk trötthet och genom det kan 

en energibrist uppstå och en känsla av försvagad kropp (Ryan & Farelly, 2009). Den enklaste 

vardagliga aktiviteten kan för en del patienter bli ett åtagande som kräver mycket och även 

längre återhämtningsprocess än tidigare. Känslor som skam och skuld över att vara i behov av 

hjälp med till exempel att knyta skor eller klä på sig är något som en del patienter upplever.  
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Delaktighet 

Det finns en laglig rättighet som medger att patienten har rätt till att vara delaktig i sin vård 

och bli försedd med tillräcklig information eller kunskap för att kunna fatta beslut (Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Socialstyrelsen, 2011). Det förutsätter att 

vårdpersonalen gör det möjligt för patienten att bestämma i enlighet med vårdpersonal eller 

själv (Larsson et al., 2007; Ryan & Farelly, 2009). Patienten ska ha möjlighet till att välja 

mellan olika alternativ när det gäller sin vård (Larsson et al., 2007). Möjlighet till att ha 

kontroll och självbestämmande ska även ges till patienten då det är dennes kropp. 

Sjuksköterska och patient har ett gemensamt ansvar men patienten ska ha det sista ordet för 

vad som tillåts att göras och inte. Det är också viktigt att patienten får all information men att 

informationen ges vid flera tillfällen så att patienten lättare kan ta in informationen som getts. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är det vårdens ansvar att göra patienten delaktig genom 

information. Det innebär att informationen ska anpassas utifrån patientens förutsättningar. Till 

exempel måste personalen ta hänsyn till språk, kultur, erfarenhet och kognition när 

informationen ges. Patienter som får vara delaktiga påverkar positivt vårdens resultat och 

leder till en tryggare och säkrare vård. 

Det är viktigt för patienten att få vara delaktiga i sin vård (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). 

Att vara delaktig handlar om att patienten ska kunna ställa frågor och utbyta kunskap till 

sjuksköterskan, antingen frivilligt eller vid efterfrågan. För att se så att patienterna har förstått 

informationen kan en återupprepning av det tidigare sagda vara bra. De patienter som är 

delaktiga i sin vård får möjlighet att ta eget ansvar samt att deras åsikter och beslut 

respekteras av vårdpersonalen. Genom att patienterna får vara delaktiga i sin vård skapas en 

samhörighet mellan vårdpersonal och patient, men också att patienterna blir 

uppmärksammade med deras önskemål och behov. Genom att patienterna får vara delaktiga 

får de den information som behövs och även möjlighet till att dela deras information med 

vårdpersonalen. De patienter som inte får vara delaktiga i vården får otillräcklig kunskap och 

patienterna upplever att de inte får personcentrerad vård. 

 

Sjuksköterskans roll   

Patienternas aktiva deltagande i sin egenvård förväntas öka motivationen till att förbättra sitt 

tillstånd och ge bättre behandlingsresultat (Ryan & Farelly, 2009). Sjuksköterskan bör ge 

adekvat och korrekt information för att patienten ska kunna förstå informationen samt kunna 

ta beslut om den egna vården. 
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För att patienten ska känna sig trygg med sin hjärtsvikt krävs det en förtroendefull relation 

mellan sjuksköterska och patient som ska präglas av respekt samt att det kräver att patienten 

har tillit för ansvarig sjuksköterska (Ryan & Farelly, 2009). Om patienten inte får känna sig 

delaktig i sin vård kan en känsla av att ha otillräcklig kontroll över situationen uppstå.  

Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med hjärtsvikspatienterna (Tansey, 2010). 

Sjuksköterskan ansvarar för att ge patienten kunskap kring sin livsstil och eventuella 

livsstilsförändringar och hur dessa kan påverka och förbättra hälsan. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger relevant information om vikten av att ta sin medicin, hälsosam kost och 

motion. Anhöriga bör få information om stödgrupper samt om sjukdomen för att de ska bli 

medvetna om deras eventuella medverkan i vården. 

Sjuksköterskan bör lägga vikt vid att förstå betydelsen av den psykiska påverkan som 

tillstånden kan medföra hos patienter (Tansey, 2010). Att tala med patienten och anhöriga är 

en betydelsefull del i vårdandet av patienten. Att som sjuksköterska göra patienter och 

anhöriga sedda är en viktig del i sjuksköterskans roll.  

 

Hjärtsviktssjuksköterska  

Det finns sjuksköterskor som är specialiserade på hjärtsvikt och de har en viktig i roll i 

vårdandet av patienter med hjärtsvikt (McLaughlin, Hoy & Glackin, 2015). Den medicinska 

behandlingen av patienter med hjärtsvikt är utmanande och kan behöva bedömas av en 

specialist. Specialistsjuksköterskans främsta uppgift är att ge patient och anhöriga information 

om sjukdomen, fokusera på läkemedelsbehandling samt att ge råd om egenvård. Patient- och 

anhörigutbildningen ska innehålla information om tecken på försämring såsom ökad 

andfåddhet, nattlig dyspné, hosta, ödem samt viktökning. Specialistsjuksköterskan ska även 

förklara vikten av saltfattig kost, motion, medicinering av hjärtsvikt samt justering av 

diuretika. Patienten ska ha möjlighet till att ringa sjuksköterskan vid behov av ytterligare råd 

och stöd för egenvården.  

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är en sjukdom där patienter kan uppleva att deras livsvärld förändras. Vetskapen av 

att ha drabbats av en obotlig sjukdom som kan leda till en förtidig död påverkar deras 

livskvalitet. Något som alltid varit självklart kan bli problematiskt genom att sjukdomen gör 

att patienten inte längre har orken att vara lika aktiv som tidigare. Det är viktigt att 

sjuksköterskan kan förstå hur patienter upplever sin situation. Egenvård är en viktig del för 



  11 (33) 
 

patienter med hjärtsvikt och trots att det visats ha positiva resultat när det fungerar är detta 

inte en självklar del i behandlingen. Vi vill med detta arbete få en ökad kunskap om hur 

patienter upplever sin egenvård vid hjärtsvikt samt för hur sjuksköterskan kan ge stöd vid 

egenvård för att patienten ska få en ökad livskvalitet. 

Utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning har vi erfarit att patienter ibland hade det 

besvärligt med andning och problem med ödem i underbenen. En del patienter trodde att 

deras ödem berodde på propp i benet och därmed kan vi se att sjuksköterskan har gett för lite 

eller för dålig information, alternativt att patienten inte har kunnat ta in information om 

hjärtsvikt vid diagnostiseringen. Vi anser att det är viktigt att patienten förstår symtom som 

uppstår för att kunna behandla dessa och genom det ha en fungerande egenvård.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt och hantera sin 

egenvård. 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Författarna i den här litteraturöversikten har valt Orems egenvårdsteori som teoretisk 

utgångspunkt och Erikssons syn på hälsa. Teorin är relevant till arbetet då den går att använda 

till vårt syfte om hjärtsviktspatienters upplevelser av egenvård. 

Egenvård handlar om aktiviteter som människan utför för att bibehålla hälsan, 

livskvaliteten och välbefinnandet (Orem, 2001). Egenvårdsaktiviteterna lär sig människan 

med hjälp av andra. Det kan exempelvis för en hjärtsviktspatient handla om att gå ner i vikt i 

form av motion eller föra sitt blodtryck. Att utföra egenvård handlar om att ansvara för sin 

egen hälsa.  

Orems teori om egenvårdsbalans bygger på tre delar och dessa är egenvårdsbrist, egenvård 

och omvårdnadssystem (Orem, 2001). Egenvårdsbristen uppstår när kraven blir för höga för 

att människan ska kunna uppfylla dem.  För att människan ska klara av att bibehålla sin hälsa 

måste kraven av egenvården kunna hanteras. För att kunna tillgodose egenvårdsbehoven 

måste människan kunna hantera egenvårdskraven som ställs. De patienter som kan hantera 

kraven själva eller med stöd av andra har en god egenvårdskapacitet. När 

egenvårdskapaciteten är otillräcklig uppstår egenvårdsbrist. Det är sjuksköterskans uppgift att 

förbättra patientens egenvårdskapacitet när egenvårdsbrist uppstår. 
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Omvårdnadssystemet innebär bland annat att sjuksköterskan ska ha en plan för patientens 

omvårdnad för att egenvårdsbalansen ska bibehållas eller återfås (Orem, 2001). För att 

egenvårdsbalansen ska återfås eller bibehållas ska sjuksköterskan minska patientens egenvård 

eller ge stöd så att patienten klarar egenvårdskraven.  

Teorin om egenvård beskriver Orem (2001) som att människan lär och kontinuerligt utför 

de åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors integritet samt fysiska och psykiska 

funktioner. 

 

Hälsa 

Vid hälsa ska människan kunna hantera de krav som ställs (Orem, 2001). En viktig 

komponent av hälsa är egenvård. Att klara av sin egenvård handlar om att förebygga sjukdom 

och leder därmed till en god hälsa. Sjuksköterskans roll är att ge stöd till människan så att 

hälsan kan bibehållas eller återfås. Människor med god hälsa bör klara av de egenvårskrav 

som ställs och därmed tillgodose sina egenvårdsbehov. Välbefinnande är svårt att upprätthålla 

utan egenvård vilket leder till ohälsa. Enligt World Health Organisation (2016); Eriksson 

(2000) definieras hälsa som ett tillstånd som innefattar hela människan såsom fysiskt, psykisk 

och socialt välbefinnande. Hälsa är människans upplevelser och människan kan uppleva hälsa 

trots sjukdom eller ohälsa. 

Hälsa enligt Eriksson (2000) ger en spegelbild av situationen som människan befinner sig 

i. Eriksson lyfter att det kan uppstå hälsohinder som innebär att människans upplevelse av 

hälsa hindras. Det som ger människan ork till att återfå sin hälsa är hälsoresurserna. Det finns 

skillnader mellan inre och yttre hälsoresurser där de inre hälsoresurserna innefattar känslor 

och de yttre hälsoresurserna innefattar yttre faktorer såsom arbete. 

 

Metod 

Studien är en litteraturöversikt som sammanställer kunskapen inom ett forskningsområde 

(Friberg, 2012). Det är en metod som är till för att skapa en förståelse för det som har 

studerats inom de utvalda vetenskapliga artiklarna. Ett helikopterperspektiv innebär en 

överblick av sin sökning och dess resultat. Helikopterperspektivet används för att författarna 

ska få uppfattning om helheten inom området. 
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Urval  

Databaserna som ändvänts är CINAHL Complete och PubMed. Artiklarna har sökts med 

kriterierna Peer Reviewed och full text på endast engelska. För att begränsa sökresultatet 

avgränsades artiklarna till åren 2007-2016. Sökord som har använts är self-care, heart failure, 

patient education, quality of life, attitudes, information, communication, management, 

qualitative care, engage, patient perspective och experience. I varje sökning användes self 

care eller heart failure för att endast få aktuella artiklar till syftet. Författarna har endast 

använt sig utan kvalitativa artiklar och en mixad metod. 

Författarna i litteraturöversikten har inte gjort någon begränsning av ålder men alla artiklar 

innefattar patienter över 55 år. Artiklarna är utvalda från olika vårdmiljöer och olika länder.  

 

Dataanalys 

Författarna började med att läsa titeln på artiklarna och därefter läsa igenom abstrakten för att 

få en överblick av artiklarnas innehåll (Friberg, 2012). När abstrakten läses igenom är det 

viktigt att författarna inte låser sig vid sitt syfte. Andra steget i analysen var att granska alla 

artiklar som hade valts ut för att sedan behålla de som var relevanta till frågeställningen. 

Författarna har redovisat sökord och artikelresultaten av dessa och detta för att läsaren ska 

förstå valet av artiklar. Rätt sökord är viktigt för att artiklarna ska innefatta området som ska 

studeras. 

När artiklarna valts ut ska artikelns kvalitet granskas för att veta om de ska inkluderas eller 

exkluderas (Friberg, 2012). Det finns exempel på kriterier som kan följas vid val av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Exempel på kriterierna är bland annat frågor som om 

frågeformuleringen är lätt att förstå, hur syftet lyder samt på vilket sätt metoden är beskriven.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I valet av de vetenskapliga artiklarna undersökte författarna om studierna hade ett etiskt 

godkännande samt om de var etiskt granskade (Kjellström & Fridlund, 2010). Detta är för att 

skydda patientens integritet och för att patienten ska känna sig trygg i medverkandet av 

studien.  

Forskningsetik är viktigt i exempelvis omvårdnadsforskning då patienterna ibland avslöjar 

hemligheter om livet och ofta är öppna med sitt privatliv. Av den anledningen är etiska 

principer viktiga då patienterna har rätt att vara anonyma (Kjellström & Fridlund, 2010). Det 
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krävs en etisk medvetenhet eller känslighet hos författarna genom hela forskningsprocessen, 

från planeringen till att samla material och komma fram till resultatet. 

Författarna till denna litteraturöversikt har endast valt godkända artiklar av en etisk 

kommitté och det menar Östlundh (2012) är viktigt. Artiklarna har ett etiskt förhållningssätt 

genom ett informerat samtycke av deltagarna innan de påbörjat intervjuerna samt tillåtelsen 

att få avsluta studien när de vill. 

 

Resultat 

Resultatet bygger på en analys av författarna där tio vetenskapliga artiklar har granskats. 

Samtliga studier beskriver hur patienter upplever hjärtsvikt, egenvård och hälsa. Författarnas 

resultat innefattar fyra teman där det första är diagnostisering av hjärtsvikt med två subteman 

att acceptera sin diagnos och att förneka sin diagnos.  

Tema två och tre är patientens upplevelse av egenvård och patientens upplevelse av fysisk 

aktivitet och det fjärde och sista temat är information och kunskap som består av två subteman 

som är förstå innebörden och informationens betydelse. 

 

Diagnostisering av hjärtsvikt 

Patienter upplevde att stressen för sjukdomen och oron för en försämring ledde till ett sämre 

humör och en ökad irritabilitet (Liljeroos, Agren, Jaarsma & Strömberg, 2014). Vid 

diagnostiseringen av hjärtsvikt skapades en konstant oro för framtiden hos patienterna. Att 

livet kan vända snabbt och att patienter därmed inte vet vad nästa dag för med sig var också 

något som kunde oroa dem.  

Diagnosprocessen sågs som en övergång från sitt tidigare friska liv till ett liv med kronisk 

sjukdom enligt patienter i en studie av Thornhill, Lyons, Nouwen och Lip (2008). Hos en del 

patienter ledde diagnosen till en ny självbild då livssituationen förändrats men i vissa fall 

upplevde deltagarna att sjukdomen enbart förändrat yttre faktorer, såsom svullna ben eller 

andningspåverkan, och självbilden var sig lik. 

När patienterna fick sin diagnos reagerade de flesta i chock, isolering och sorg (Barello, 

Graffigna, Vegni, Savarese, Lombardi & Bosio, 2015). När patienterna inte längre var i chock 

och informationen nått fram så tycktes patienterna ha en god förståelse för vad som händer 

med hjärtat samt en förståelse för medicineringens betydelse. Symtomen på hjärtsvikt var som 

en alarmklocka där patienter lärde sig att se risker. Det hjälpte patienterna att utveckla 

färdigheter så att de kunde utveckla ny kunskap. Det ledde till i sin tur till att patienterna 
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kunde följa deras läkemedelsordinationer, söka efter information om sjukdomen samt 

acceptera livsstilsförändringar. Patienter beskrev hur de med hjälp av sjuksköterskan lärt sig 

att acceptera diagnosen hjärtsvikt och dess medicinering utan minskad självkänsla eller 

påverkan på relationer och arbete. Symtom på sjukdomen resulterade i att patienterna aktivt 

sökte efter information om hur de kunde behandla symtomen genom att använda sig av 

internet, närstående och stödgrupper.  

 

Att acceptera sin diagnos 

Patienterna ansåg att hjärtsviktens symtom och biverkningar av medicineringen var en 

belastning både i vardagen och under deras arbetstid samt vid sociala tillställningar och vid 

utförandet av olika fritidsaktiviteter (Clark, Freydberg, McAlister, Tsuyuki, Armstrong, 

Strain, 2009). Bland annat var dyspné och trötthet vid hjärtsvikt vanliga symtom som var 

svåra att acceptera enligt patienterna. Sjukdomens uppkomst, förändringar som sjukdomen 

medfört samt den förväntade tidigare döden var något som redovisades som svåra att 

acceptera hos patienterna. Bristen på kunskap hos patienterna var tydlig då de hade svårt att 

beskriva sjukdomens uppkomst och innebörd. Patienterna antog att symtomen av hjärtsvikt 

var från andra sjukdomstillstånd exempelvis förkylning och influensavirus eller från faktorer 

såsom rökning, alkohol alternativt att det tillhörde det naturliga åldrandet.  

Det visade sig att patienter som tidigare varit friska och ansett sig leva ett hälsosamt liv 

hade svårare att acceptera diagnosen (Thornhill et al., 2008). De upplevde orättvisa och ville 

inte acceptera faktum att de nu var kroniskt sjuka. I andra fall upplevde patienter skamkänsla 

med att få denna diagnos och ångest över sitt tidigare bättre levda liv som nu ansågs passé. En 

studie som undersökte kvinnors upplevelser kring diagnossättning visade att kvinnliga 

patienter kände skuldkänslor och klandrade sig själva för att ha drabbats av hjärtsvikt 

(Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2011). De beskrev svårigheter med att vara 

starka och inte visa sin sjukdom för andra eftersom de ville fortsätta hålla skenet uppe.  

Det visade sig vara viktigt att ha tillvägagångssätt för att hantera sin sjukdom (Klindtworth, 

Oster, Hager, Krause, Bleidorn & Schneider, 2015). Patienterna hade strategier för att klara av 

de känslomässiga och psykiska påfrestningarna och det hjälpte även dem att klara av 

förändringarna i deras liv. Patienterna uttryckte en oro för hur sjukdomen skulle utvecklas och 

en rädsla för att bli hjälplösa. Hur sjukdomen kommer att utveckla sig och eventuella akuta 

incidenter samt ett sämre välbefinnande var också något patienterna oroade sig för. En patient 

uppgav att hon på grund av egen rädsla för att ta emot dåliga nyheter nekade att ta emot 
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information vid diagnostiseringen. När hon hade accepterat sin sjukdom så ville hon ha mer 

information men kände ändå en fortsatt rädsla för dåliga nyheter. 

 

Att förneka sin diagnos 

Studien av Barello et al. (2015) redogjorde för olika faser som patienterna kunde genomgå vid 

diagnostiseringen av hjärtsvikt. Förnekelsefasen innebar att patienterna hamnade i ett tillstånd 

av förnekelse av både känslor och beteenden. Patienterna beskrev diagnostiseringen som 

något som var utanför deras kontroll. De beskrev även att diagnostiseringen var en 

oacceptabel och plågsam situation på grund av att de inte hade någon kunskap om sjukdomen 

men patienterna upplevde även att de hade svårt att ta in information. Okunskapen av 

sjukdomen bidrog till att patienterna förnekade sin diagnos och dess symtom och ledde 

därmed till att patienterna inte brydde sig om att behandla hjärtsvikten.  

 

Patientens upplevelse av egenvård 

Patienter fick ökat självförtroende i samband med att de lärde sig mer om sjukdomen och 

därefter kunde utföra egenvården (Vaughan Dickson, Deatrick & Riegel, 2008; Barello et al., 

2015). Att fortsätta kunna leva som vanligt och ha ansvar över sin vård var något som kvinnor 

i Burström et al. (2011) ansåg var betydelsefullt. Att känna att deras kroppar fungerade som 

vanligt trots sjukdom var något patienterna upplevde som tacksamt.  

Att utföra egenvård i sociala situationer, under arbetet och vid resor var faktorer som 

kunde vara utmanande för patienterna (Vaughan et al., 2008). Vid behandling med diuretika 

upplevde många patienter svårigheter när de befann sig utanför hemmet då de behövde 

miktionera ofta. Deras självtillit minskade vid behandling av diuretika då det var svårt att 

hantera effekten som innebar en ökad miktion.  

En hörnsten i egenvården ansåg patienterna vara att sköta sina mediciner själv och 

kontrollerar sin dagliga vikt (Granger, Sandelowski, Tahshjain, Swedberg & Ekman, 2009; 

Vaughan et al., 2008; Clark et al., 2009). Andra egenvårdsaktiviteter som ansågs vara viktiga 

var att kontrollera salthalten i kosten samt ödem (Vaughan et al., 2008; Clark et al., 2009). 

Det var dock flera patienter som upplevde oro över ansvaret med att regelbundet kontrollera 

ödem och kände svårigheter i att utföra egenvård gällande detta (Granger et al., 2009). 

Patienterna upplevde trötthet och orkeslöshet vilket ledde till svårigheter med att komma ihåg 

att sköta medicineringen. En annan orsak som påverkade patienters upplevelse av egenvård 

vid medicinering var egna ekonomiska förutsättningar (Tornhill, et al., 2008). Deltagarna i 
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studien upplevde att deras livskvalitet påverkades av de ekonomiska begränsningarna då 

egenvården krävde inköp av till exempel dyra läkemedel.  

Att be om stöd från andra var också något som visade sig vara svårt då patienterna behövde 

anpassa sig efter andra (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011). Eftersom patienterna på grund 

av deras fysiska begränsning och behov av mera stöd upplevde att de var en börda då de 

besvärade andra i omgivningen om olika hjälpinsatser. Däremot ansåg andra patienter det som 

helt naturligt att be familj och vänner om hjälp. 

 

Patientens upplevelse av fysisk aktivitet  

När patienterna fick diagnosen kände de en sorg över deras minskade fysiska rörlighet 

(Liljeroos et al., 2014). Att inte längre kunna utföra dagliga fysiska aktiviteter fick dem att 

känna sig värdelösa och svaga. 

Patienter beskrev sina erfarenheter med hjärtsvikt och fysisk aktivitet som extrem fysisk 

trötthet (Granger et al., 2009). De var nu i behov av att ändra sina dagliga aktiviteter. Till 

exempel som att stå upp och sätta på sig skorna upplevdes som problematiskt och istället 

behövde de sitta på en stol för att kunna sätta på sig skorna. Situationen gjorde att patienterna 

blev trötta och tvingades sitta kvar en stund efteråt för att återhämta sig.  

I en annan studie visade det sig att en del patienter var nöjda över deras fysiska aktivitet då 

de kunde utföra de aktiviteter som de gjort innan diagnosen av hjärtsvikt vilket ledde till att de 

kunde upprätthålla livskvaliteten (Pihl et al., 2011). Dock litade de flesta patienterna inte på 

sin egen fysiska förmåga och upplevde att deras begränsade fysiska aktivitet ledde till en 

belastning för deras anhöriga. Patienterna tvingades ändra de dagliga aktiviteterna och hitta 

nya sätt att utföra dem på. De var också tvungna att dela upp aktiviteterna i omgångar och 

göra en sak i taget. För att patienterna skulle tillgodose kraven på de fysiska aktiviteterna 

krävdes en planering för hur aktiviteterna skulle genomföras. Förutsatt att det fanns ett behov 

av förändring i livet efter diagnosen var det några av patienterna som accepterade tillståndet 

och såg det som en naturlig del av åldrandet. De deltagare som upplevde att deras 

begränsningar för de fysiska aktiviteterna var en frustration hade svårare att acceptera 

sjukdomen. 

 Det fanns en rädsla för att anstränga sig eller utföra aktiviteter då patienterna ansåg att de 

äventyrade deras hälsa (Thornhill et al., 2008; Pihl et al., 2011).  En del patienter i Thornhills 

et al. (2008) upplevde hur begränsade de var av sin minskade rörlighet och förlusten av sin 
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tidigare fysiska aktivitet ledde till känslor som sorg och ångest. Patienterna utryckte sig som 

att livet nu var mindre givande än tidigare. 

 

Information och kunskap 

Förstå innebörden 

När det handlar om att förstå innebörden av den givna informationen har personalen en viktig 

roll (Hellesø, Eines & Solveig Fagermoen, 2011). När patienterna låg på sjukhus ville de att 

deras anhöriga skulle vara involverade i vården. Patienterna ansåg att delaktighet i 

informationen påverkades av huruvida deras anhöriga hade en bakgrund av vården eller inte. 

En del patienter ansåg att de inte kunde ta in informationen som personalen gav när det låg 

inne på sjukhuset då de var i ett dåligt hälsotillstånd på grund av sin hjärtsvikt. Detta på grund 

av att de inte kunde minnas allt som hade sagts, de hade svårt att läsa, de var för trötta för att 

fokusera på informationen samt att de kände rädsla och ångest på grund av deras försämrade 

hälsotillstånd. När patienterna förstod att deras anhöriga hade fått all information så kände de 

att de kunde lägga mer fokus på framtiden. 

Något som visade sig vara positivt var att patienter som var inskrivna i hemsjukvården 

kände sig trygga genom att direkt kunna ringa till vårdpersonalen och få information 

(Burström et al., 2011). En del patienter upplevde dock besvikelse över att sjuksköterskan 

fokuserade mer på frågor om blodtrycks- och viktkontroller istället för att informera och 

lyssna på patienten. Även i studien av Liljeroos et al. (2014) och Clark et al. (2009) beskrev 

de att patienternas besök inom primärvården enbart handlade om rutinkontroller och att det 

inte fanns tid för frågor.  

Trots att patienter fått information om egenvård visar studien av Granger et al. (2009) att 

det fanns skillnad i vårdarens och patienternas uppfattning huruvida informationen togs in. 

Patienter förstod vad de skulle göra men behövde ytterligare hjälp om hur de kunde 

genomföra egenvård eftersom det kräver mycket ansvar och disciplin av patienten. Vårdaren 

upplevde inte att patienterna förstått instruktionerna och menade att om patienterna hade 

förstått informationen skulle de inte söka vård igen för samma anledning. 

 

Informationens betydelse  

Att få regelbunden information och att ha tillgång till vårdpersonal ansågs vara viktigt för att 

patienterna skulle känna att de hade kontroll över sin sjukdom samt för att det uppstod nya 

frågor allt eftersom (Liljeroos et al., 2014). När besöken på kliniken för hjärtsviktspatienterna 
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upphörde så hade de ingen att ta kontakt med och fick då ingen att ställa ytterligare frågor till. 

Patienterna ansåg att det var svårt att formulera frågor till vårdpersonalen vid 

diagnostiseringen men kände att vårdpersonalen ändå borde ge information om diagnosen. 

Brist på kunskap om sjukdomen visades när patienterna inte kunde beskriva sin sjukdom 

(Liljeroos et al., 2014; Clark et al., 2009; Klindworth et al., 2015). Klindtworth et al. (2015) 

beskrev att bristen på information också visade sig vid akuta situationer, speciellt vid andnöd, 

då patienterna inte visste vad de skulle göra. Patienterna ville veta mer om sin sjukdom och 

ansträngde sig för att söka efter information, på exempelvis internet. Önskan om att få 

information eller inte påverkades av hur patienterna klarade av att handskas med sin 

upplevelse av sjukdomen.  

 

Diskussion  

Författarna i den här litteraturstudien har diskuterat metodens svagheter och styrkor i 

metoddiskussionen. I Resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån Orems egenvårdsteori 

och konsensusbegreppet hälsa. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt 

och hantera sin egenvård. Då hjärtsvikt blir mer vanligt i och med att vi människor blir 

alltmer äldre ser vi detta som ett ökat problem i framtiden. Därför valde författarna i den här 

litteraturöversikten att undersöka problemet hjärtsvikt och egenvård. I litteraturöversikten har 

en artikel med mixad metod och nio kvalitativa artiklar granskats. 

Författarna började med att läsa igenom artiklarna noggrant flera gånger och försökte 

också lägga förförståelsen åt sidan. Att diskutera förförståelsen med varandra bidrar till att 

öka medvetandet samt fastställer hur förförståelsen kan påverka resultatet (Priebe & 

Landström, 2012). Resultatet av studien kan påverkas av författarens förförståelse och det är 

därför bra att gå igenom resultatet med någon annan för att komma fram till om det är den 

faktiska sanningen eller förförståelsen som speglat resultatet. Författarna i litteraturöversikten 

har därför valt att diskutera utvalda delar tillsammans för att sedan komma fram till ett 

gemensamt resultat. Samarbetet författarna emellan har fungerat bra då de har haft liknande 

åsikter genom hela arbetet.  
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Författarna i denna litteraturöversikt har endast använt sig av kvalitativa artiklar och en 

artikel med mixad metod i resultatet. Fördelen med kvalitativa studier är att de beskriver 

deltagarnas upplevelser och känslor (Henricson & Billhult, 2012). Vid kvalitativa studier är 

exempelvis intervjuer en lämplig datainsamling. Kvalitativa studier har ofta färre deltagare än 

kvantitativa studier då det är bättre att ha färre deltagare med innehållsrika erfarenheter än 

flera deltagare som inte har det.  

Alla vetenskapliga artiklar har fått tillstånd av en etisk kommitté. Deltagandet var frivilligt 

och de fick närsomhelst avsluta sin medverkan. Artiklarna som söktes hade kriteriet att de 

skulle vara ”peer reviewed” som innebär att de är kvalitetskontrollerade vilket styrker detta 

arbete (Östlundh, 2012). Alla artiklar var även på engelska. Det kan dock finnas en del risker 

med att välja originalkällor på engelska i en litteraturöversikt (Kjellström & Fridlund, 2010). 

Detta är för att författarna då kan tolka språket fel eftersom kunskapsluckor språkmässigt 

finns. Författarna i den här studien har valt att noggrant översätta artiklar tillsammans och 

granskat specifika begrepp då de kan ha en annan betydelse på engelska än svenska.  

Författarna låste sig till en början vid syftet och hade svårt att komma igång med att söka 

vetenskapliga artiklar. Detta resulterade i att författarna förlorade tid i början och upplevde 

tidspress. Detta kan ha påverkat arbetet negativt. Samtidigt menar Friberg (2012) att skriva 

uppsats är en pågående process och att motgångar ibland även kan vara nödvändigt. 

Författarna till denna litteraturöversikt valde att fokusera på äldre patienter eftersom det är 

främst äldre som drabbas av hjärtsvikt och är i behov av egenvård (Ericson & Ericson, 2012) 

och det var dessa patienter vi såg under vår verksamhetsförlagda utbildning som väckte vårt 

intresse till syftet. 

Det finns vissa kulturella skillnader i resultatet. I och med att författarna i denna 

litteraturöversikt inte valt att begränsat sig till något specifikt land utan valt artiklar från 

Sverige, Italien, Kanada, Norge, Storbritannien och Amerika så kan detta påverka hur 

patienter upplever sin egenvård. Till exempel så förklarar patienter i en studie från Amerika 

att ekonomiska begränsningar påverkar sin egenvård. Detta problem sågs inte i någon av de 

svenska studierna. Det kan bero på att kostnaden för sjukvårdenen inte ser likadan ut i 

världen. Då det kan vara en viktig aspekt att förstå kulturella skillnader när egenvård vid 

hjärtsvikt betraktas, så valde författarna att inte specificera sig till något enskilt land. 

Ingen begränsning av vårdmiljöer i studierna gjordes. Vissa studier utspelar sig i 

primärvården och vissa på slutna avdelningar. Detta kan ses som en svaghet men vi anser 

utifrån resultatet att hjärtsviktspatienter kan ha kontakt med flera vårdmiljöer som till exempel 
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primärvården eller speciell hjärtmottagning. Därför valde inte författarna att inrikta sig till 

någon specifik avdelning.  

  

Resultatdiskussion 

Information som nyckel till egenvård  

Resultatet beskriver patienternas bristande kunskap om sin sjukdom och hur viktigt det är för 

sjuksköterskan att ge rätt information. Genom okunskap har patienterna svårigheter i att 

formulera frågor kring sin sjukdom. Andersson, Eriksson och Nordgren (2012) styrker detta 

då de uppger i sin studie att vårdgivarna inte gav tillräckligt mycket information eller ingen 

alls till patienterna. Resultatet beskriver också att en del patienter inte visste vad sjukdomen 

innebar, dess uppkomst samt sjukdomens symtom och i studien av Andersson et al. (2012) 

beskriver författarna att patienterna trodde att tröttheten och andningsproblemen berodde på 

åldrandet. På grund av att vårdgivarna gav för lite information så kunde inte deltagarna 

behandla sina symtom eftersom att de inte visste hur de skulle göra.  

Författarna tolkar det som att sjuksköterskan bör lägga upp en plan för patientens vård. Till 

en början bör patienten undervisas och ges information av sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör 

lägga vikt vid hur patienten kan bli delaktig och hur informationen ska ges till patienten. 

Därefter kan sjuksköterskan börja planera tillsammans med patientens egenvårdsinsatser. 

Orem (2001) anser att sjuksköterskan ska ge undervisning och information till patienten så att 

egenvården kan genomföras fullt ut. Innan sjuksköterskan ger adekvat information till 

patienten så måste sjuksköterskan ta reda på hur mycket patienten förstår. Författarnas 

tolkning bygger på att patienten ska bli delaktig i sin vård samt att sjuksköterska och patient 

bygger upp en god relation och det menar också Orem (2001) där författaren anser att det 

krävs en god relation mellan patient och sjuksköterska för att patienten ska få möjlighet till att 

bli delaktig.  

 

Genusaspekter vid hjärtsvikt 

I resultatet i litteraturöversikten har författarna skrivit om hjärtsvikt hos kvinnor. Det finns 

däremot en viss skillnad i egenvården hos män och kvinnor.  

I studien av Burström, Boman, Strandberg och Brunlin (2007) undersöktes männens 

upplevelse av hjärtsvikt. Männen kände en otrygghet som innebar en oro för en plågsam död 

samt ett hotat liv. Otryggheten uppstod bland annat när det inte fanns tillit för vården. Även 

vetskapen av att hjärtat är sjukt fick männen att känna sig otrygga. Att umgås med familj och 
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vänner sågs som en viktig del av livet för att känna meningsfullhet och en trygghet. Männen 

uppgav att läkemedelseffekterna gav dem hopp om att livet ska fortgå och kände därmed en 

trygghet. 

Författarna anser att männen kan ha svårt att be andra om hjälp vid vård och behandling 

eftersom de i hög utsträckning vill ta hand om sin egen behandling medan kvinnorna ofta 

uppfattas som mera försiktiga. Vaughan Dickson, Worrall-Carter, Kuhn och Riegel (2011) 

redovisade att männen var mer benägna att justera behandlingen av diuretika och såg det som 

en del av egenvården medan kvinnorna diskuterade med läkaren innan de vågade göra någon 

egen justering.  

Författarna i denna litteraturöversikt tolkar kvinnorna som mera känsliga och inte rädda för 

att be om hjälp. Vaughan Dickson et al. (2011) redovisade att kvinnorna oftast var mer 

benägna att samarbeta med sjukvårdspersonal såsom läkare eller sjuksköterska. Författarna i 

litteraturöversikten anser också att männen vill klara sin egenvård utan hjälp från andra och 

därmed fatta egna beslut. Vaughan Dickson et al. (2011) bekräftar detta då männen i studien 

ansåg att de hade det främsta ansvaret och att fatta beslut självständigt sågs som en del av 

egenvården. Sjuksköterskan enligt författarna i litteraturöversikten bör inte göra skillnad på 

behandling gällande genus men det är viktigt att som sjuksköterska veta att det förekommer 

vissa könsskillnader i vården. Sjuksköterskan ska utveckla jämställdheten för att patienterna 

ska behandlas med lika villkor och Socialstyrelsen (2016) uppger att hälso- och sjukvården i 

Sverige ska vara jämlik och oavsett ålder, kön, utbildning med mera så ska vårdpersonalen 

bemöta och behandla alla patienter lika.  

 

Ekonomiska förutsättningar 

Resultatet har visat att ekonomin påverkar patientens egenvård av hjärtsvikt. Det kan vara ett 

hinder för patienten att utföra sin vård när ekonomin inte räcker till. I Sverige har alla 

patienter under 18 år gratis vård. Patienter över 18 år ett så kallat högkostnadsskydd. 

Högkostnadsskyddet innebär att när patienterna kommer upp i en viss summa så blir vården 

gratis. Alla länder har inte gratis vård och på grund av det kan det bli svårare att behandla sin 

sjukdom och utföra sin egenvård. Författarna i litteraturöversikten menar att ekonomin hos en 

del patienter kan vara ett problem för att patienterna ska kunna genomföra sin egenvård och 

detta beskriver även Woda, Haglund, Belknap och Sebern (2015). Orem (2001) bekräftar 

också detta då hon beskriver att hälsotillståndet, sociala nätverket och personliga 

omständigheter som exempelvis ekonomi är faktorer som påverkar patientens förmåga till att 

genomföra egenvård. 
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Som författarna tolkar så är det bra att ta reda på vilka hinder som finns för att patienten 

ska kunna genomföra egenvård fullt ut. Orem (2001) menar också då hon uppger att resurser 

är en viktig del för att egenvårdsbehoven ska kunna tillgodoses. Författarna menar att 

ekonomi kan vara exempel på ett sådant hinder som kan påverka genomförandet av egenvård. 

Sämre ekonomi hos patienten kan leda till en bristande egenvård då kostnaden för mediciner 

och sjukvårdsbesök blir för dyr. Vilket även Orem (2001) bekräftar då författaren uppger att 

alla resurser och eventuella hinder ska identifieras för att patienten ska tillgodose 

egenvårdsbehoven och därmed minska risken för egenvårdsbrist. Orem beskriver också att när 

sjuksköterskan planerar patientens vård ska planeringen ta hänsyn till vilka resurser och 

tillgångar som patienten har och genom det vägleds patienten till att uppleva en bättre 

livskvalitet. Författarna menar också att sjuksköterskan ska undervisa patienten om 

sjukdomen men anser att detta blir problematiskt då patientens ekonomi är dålig. För att 

patienterna ska ha möjlighet till att behandla sin hjärtsvikt måste läkemedel hämtas ut från 

apoteket vilket patienter med sämre ekonomi kan avstå ifrån. Patienterna bör även äta 

hälsosam kost men kan ha svårt att inhandla nyttigare mat då det ofta är dyrare. Woda et al. 

(2015) menar att patienterna i deras studie valde lågkostnadsalternativ av mat såsom 

snabbmat då den hälsosamma dieten var för dyr. 

 

Den fysiska påverkan  

I resultatet framgår det att patientens nedsatta fysiska aktivitet på grund av hjärtsvikt ledde till 

egenvårdsbegränsningar. Det resulterade i känslor som ångest och sorg hos patienterna. 

Patienter upplevde även en ökad livskvalité genom att utföra aktiviteter som de gjort i sitt 

tidigare friska liv. 

Författarna anser att eftersom patienterna inte kan utföra fysiska aktiviteter i samma 

utsträckning som innan patienterna fått sin diagnos kan det försämra hälsoläget radikalt. 

Enligt studie av Pattenden, Roberts och Lewin (2007) upplevde alla patienter frustration i att 

inte längre kunna utöva de aktiviteter som de brukade göra innan diagnosen. Genom att 

patienterna upplevde fysiska begränsningar i vardagen och det i sin tur ledde till sämre 

livskvalitet så anser författarna till denna litteraturöversikt att vården kan påverkas negativt. 

Därför blir det viktigt att ha detta i åtanke när vårdpersonal träffar patienterna. Enligt Orem 

(2001) kan fysiska begränsningar som uppstår av sjukdom eller ohälsa leda till svårigheter för 

människan att utföra egenvård. Författarna menar också att patienten bör lägga vikt vid att 

planera sina aktiviteter och genom det minska risken för en sämre livskvalitet och öka 

beslutsfattandet. Orem (2001) uppger att för att patienten ska kunna sova bra på natten måste 
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patienten finna en balans i förhållande till egenvårdsaktiviteterna samt vilan och för att lättare 

finna balansen bör de fysiska aktiviteterna planeras. Begränsningar i egenvården gör att 

patienter får svårare att göra bedömningar och fatta egna beslut. Att en människa är 

självständig och kan fatta egna beslut är viktigt för att främja egen hälsa enligt Orems teori.  

Författarna menar att sjuksköterskan bör finnas som stöd för patienten och ge tips och råd 

på hur aktiviteterna ska utföras samt hur mycket och genom det göra det möjligt för patienten 

att känna välbefinnande. Liknande uppger Eriksson (2000) att vid ett hälsohinder så har 

patienten inte tillräcklig ork eller kunskap för att behandla sin sjukdom som exempelvis kan 

vara minskad rörlighet. Författarna anser också att sjuksköterskans roll bör vara att stötta och 

stödja patienten till att upprätthålla de aktiviteter som han eller hon klarar av. Genom att se 

patientens egna resurser och förmågor samt vägleda patienten till att uppfylla sina behov 

finner författarna vara viktigt. Författarna menar också att vid bristande egenvård bör 

sjuksköterskan hjälpa patienten att klara av sin egenvård. Detta bekräftar Orem (2001) då hon 

menar att det inte är förrän patientens egna resurser avtar och han eller hon inte klarar av att 

sköta sin egenvård längre som sjuksköterskan ska ta över ansvaret och utföra de uppgifter 

som behövs både omvårdnadsmässigt och medicinskt. Sjuksköterskan ska stötta patienten och 

inte ställa för höga krav till en början, utan öka kraven successivt, anser författarna i 

litteraturöversikten. 

 

Att acceptera sin sjukdom 

Resultatet i litteraturöversikten redovisar att en del patienter har svårt att acceptera sin 

sjukdom och en reaktion av sorg och chock kan uppstå. En del patienter anklagar sig själva 

för att ha drabbats av sin sjukdom och ser det som ett hot mot framtiden. Pattenden et al. 

(2007) bekräftar detta genom att patienterna i studien ofta reagerade i chock när de fick 

diagnosen. Patienterna kunde även ha bättre och sämre dagar och de såg det som ett 

stressande moment då de inte visste hur dagen skulle se ut. Detta kunde leda till att patienten 

kände sig värdelös och hopplös. Författarna i den här litteraturöversikten menar att genom sin 

sjukdom kan rädsla uppstå hos patienterna och det är då sjuksköterskans ansvar att finnas som 

stöd. Studien av Pattenden et al. (2007) överensstämmer med de egna tolkningarna då 

författarna i studien menar att patienterna inte ville sova då rädsla för att få andnöd i sömnen 

fanns. Författarna i litteraturstudien tolkar också att patienten måste få tid till att ta in 

informationen och genom det lära sig att leva med sin diagnos. Även Orem (2001) belyser 

detta då hon menar att genom att patienten utvecklas med sin sjukdom kan patienten återfinna 

sin identitet och därmed genomföra sin egenvård. Författaren betonar också att det är viktigt 
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för patienten att finna en ny roll i det nya livet och att ta ansvar över sjukdomens medföljande 

behandlingsåtgärder. Orem (2001) menar också att när patienten har återfunnit sin identitet så 

kan patienten fokusera på livsstilsförändringar såsom kost och motionsvanor. 

 

Betydelsen av att vara specialistssjuksköterska 

Som författarna nämnt i bakgrunden har specialistsjuksköterskan en viktig roll i vårdandet av 

patienter med hjärtsvikt samt en del i att ge stödinsatser. Författarna menar att grundutbildade 

sjuksköterskan behöver ge mer kunskap till patienter med hjärtsvikt för att kunna bidra till att 

patienten kan fatta egna beslut om sin vård. Genom studien av Dowding, Spilsbury, 

Thompson, Brownlow och Pattend (2009) framgår det att hjärtsviktsjuksköterskor har en 

viktig del genom sin kunskap och specialistutbildning förbättra vården och livskvaliteten för 

patienter med hjärtsvikt. Genom att hjärtsviktsjuksköterskor ger information och verktyg till 

patienter bidrar det till eget beslutfattande hos patienterna. Det egna beslutsfattandet hos 

patienterna är ett underlag för patientens vård och livskvalitet. Författarna i 

litteraturöversikten menar också att det kan vara bra med en specialistutbildad sjuksköterska 

då de kan ge patienter fördjupad kunskap om sjukdomens uppkomst och medförande symtom 

såsom ödem. Dowding et al. (2009) beskriver liknande då de uppger att 

hjärtsviksjuksköterskan ska få patienten att förstå sambandet mellan medicinering och 

fysiologiska mätningar men även att lära sig se symtom som andnöd och ödem. En annan del 

som författarna i litteraturöversikten anser är viktigt är bemötandet av patienter med 

hjärtsvikt. Hjärtsviktsjuksköterskan har erfarenhet av hjärtsviktspatienter då de är 

specialiserade inom området och därmed vet hur de ska bemöta patienter på rätt sätt. 

Dowding et al. (2009) styrker litteraturöversiktsförfattarnas egna tolkningar då författarna i 

studien medger att bemötandet är en viktig del av behandlandet av hjärtsvikt. Författarna i 

litteraturöversikten menar också att hjärtsviksjuksköterskan ska ge stöd till patienten för att 

patienten ska finna meningen med livet och ska hjälpa patienten att uppleva hälsa genom en 

god livskvalitet. I enlighet med Eriksson (2000) uppger författaren att människan ska finna 

meningen med livet och utveckla detta samt att det är viktigt att finna balans i kropp och själ 

och genom det ha en god hälsa.  

Författarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning erfarit att sjuksköterskor på 

medicinavdelningar har många spridda uppgifter i sitt yrke. Att ta ansvar för och vårda flera 

patienter samtidigt med olika medicinska diagnoser kan vara utmanande för sjuksköterskan. 

Det kan vara att skifta mellan medicinska åtgärder till olika omvårdnadsåtgärder som behövs 

följas upp på olika sätt. Socialstyrelsen (2005) kan styrka författarnas egna åsikter då 
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kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor uppger att sjuksköterskan arbetar inom olika 

verksamhetsområden och har under sitt arbetspass många skiftande arbetsuppgifter. Som en 

konsekvens av detta enligt författarnas resultat i litteraturöversikten upplevde patienterna att 

de inte alltid fick all kunskap och information om egenvård som de önskade och behövde. 

Detta kunde se annorlunda ut om patienten fick träffa en hjärtsviktsjuksköterska som är 

specialiserad inom området och har tid och mer kunskap att inrikta sig på specifikt hjärtsvikt. 

Att analysera symtom och fysiologiska mätningar samtidigt som att ge information till 

patienten med tid för frågor och funderingar har visats vara viktigt och detta är en 

hjärtsviktsjuksköterska specialist på. Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskan ska 

ha förmåga att tala med patienten på ett respektfullt sätt och även ge vägledning för att 

patienten ska kunna bli delaktig i sin vård. Sjuksköterskan ska även behandla fysiska och 

psykiska förändringar hos patienter.  

 

Kliniska implikationer  

Den här litteraturöversikten kan vara till hjälp för sjuksköterskor i mötet med 

hjärtsviktspatienter. Resultatet i litteraturöversikten beskriver patienternas upplevelser av sin 

egenvård vilket kan vara viktigt för sjuksköterskan att vara införstådd med. Sjuksköterskan 

kan genom denna litteraturöversikt få förståelse över vikten av kunskap och information samt 

för hur patienter upplever sin sjukdomssituation. Sjuksköterskan bör ge utförlig 

individanpassad information till patienten för att skapa förutsättningar så att patienten ska 

kunna sköta sin egenvård. En del patienter har inte nära anhöriga i sitt sociala nätverk och då 

kan sjuksköterskan komma att bli patientens viktigaste kontakt för att bibehålla sin hälsa. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om egenvård vid hjärtsvikt och vilken 

effekt den har på livskvaliteten. 

Exempel på hur sjuksköterskan skulle kunna förbättra egenvården hos patienter med 

hjärtsvikt är bättre samarbete mellan kommun och landsting och ha en tätare kontakt dem 

emellan för att skapa bästa vården för patienten. Även en bättre vårdplanering med berörda 

parter för patienten behövs så att allting är ordnat vid hemgång. Författarna menar att 

hemsjukvården eller hemtjänstens personal skulle få mer utbildning kring dessa sjukdomar för 

att de ska kunna uppmärksamma i förändringar i god tid hos patienter och genom det veta när 

patienterna behöver söka sjukhusvård. En hjärtsviktssjuksköterska är specialistutbildad inom 

området och kan utbilda hemsjukvården kring detta. Den grundutbildade sjuksköterskan 

behöver mer utbildning kring området.  
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Förslag till fortsatt forskning   

I den här litteraturöversikten framkommer det hur patienter upplever sin egenvård vid 

hjärtsvikt. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara hur anhöriga upplever det att 

vara en del i patientens egenvård. Författarna i litteraturöversikten har läst studier där olika 

författare redovisat att sjuksköterskan ska ge information till anhöriga. Den anhöriges 

upplevelser är viktiga i vårdandet så att han eller hon känner motivation till att finnas där som 

stöd för patienten. Därför är det viktigt att inte glömma bort den anhöriges upplevelser i 

vårdandet. Det finns en risk i att de anhöriga inte vill vara delaktiga i vården av sin närstående 

som har blivit sjuk. För att få anhöriga att förstå innebörden av sjukdomen skulle 

sjuksköterskan kunna ge anhöriga informationsblad i väntrummet. Informationsbladet ska 

innehålla information om stödgrupper, stödsamtal, den anhöriges del i vårdandet av hjärtsvikt 

samt information om sjukdomen. 

 

Slutsats  

Den här litteraturöversikten kan vara till hjälp för grundutbildade sjuksköterskor i mötet med 

patienter med hjärtsvikt eftersom dessa patienter förekommer inom de flesta vårdområden. 

Resultatet i litteraturöversikten beskriver hjärtsviktspatienters upplevelser och vad som 

behöver förbättras för att patienterna ska kunna ansvara för sin egenvård. Sjuksköterskan 

behöver få ökad förståelse för hur dessa patienter upplever sin sjukdomssituation. Detta kan 

vara viktigt för sjuksköterskan att vara helt införstådd med och individanpassa vården 

därefter.  

 

Matriser 

Se bilaga 1 och 2.  
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