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Sammanfattning

Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de vanligaste folksjukdomarna som drabbar båda könen, men främst 

äldre människor. Vid hjärtsvikt krävs optimal behandling och bra egenvård i form av 

patientutbildning för förbättrad livskvalitet. Egenvård kräver patientutbildning i syfte att 

stärka patientens förmåga att lindra effekten av sin hjärtsvikt.

Syfte: Syftet är att beskriva vad som hindrar att genomföra egenvård och vad som påverkar 

livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt

Metod:        Det här arbetet är en litteraturöversikt. Fjorton vetenskapliga artiklar med olika metoder 

hämtades i databaserna CINAHL, Pub och PsycINFO. Artiklarna lästes igenom och 

utmynnade i huvudkategorier och underkategorier. 

Resultat: Resultatet visar brist på egenvårdutbildning medför brist på kunskap, ekonomiska 

begränsningar och brist på förtroende. Ensamboende och brist på förtroende och 

multisjuklighet. Fysiska förändringar sker på grund av kliniska symtom och dessa 

komponenter utgör hinder för egenvård, vilket försämrar livskvalitet. Symtomen från 

hjärtsvikt har negativ inverkan på dagliga och sociala aktiviteter.  Kognitiva förändringar i 

samband med hjärtsvikt leder till försämrad koncentrationsförmåga och dåligt minne. 

Diskussion: Minskad egenvård relaterade till fler besök till sjukhuset. Kliniska symtom på hjärtsvikt 

var det som mest påverkade patienternas livskvalitet och hindrade dem från att fortsätta 

leva som tidigare. Nedsatt fysisk förmåga försvårade för patienterna att kunna fortsätta 

jobba som tidigare, vara social eller bibehålla sina tidigare hobbyer. 

Nyckelord: Hjärtsvikt, egenvård, symptom, livskvalitet, patient



Abstract  

Background: Heart failure is one of the most common diseases that affect both sexes, but mainly 

elderly people. In heart failure requires optimal treatment and good self-care in the 

form of patient education to improve quality of life. Self-care requires patient 

education in order to enhance the patient's ability to mitigate the effects of its 

failure.

Aim: The purpose is to describe what prevents implement self-care and what affects the 

quality of life in patients with heart failure

Method: This work is a literature review. Fourteen scientific papers with different methods 

was picked in the databases CINAHL, PsycINFO and Pub. The articles were read 

through and resulted in major categories and subcategories.

Results: The results show a lack of self-care education means lack of knowledge, financial 

constraints and lack of confidence. Living alone and lack of trust and multi-

morbidity. Physical changes happen because of clinical symptoms and these 

components constitute barriers to self-care, which impairs the quality of life. 

Symptoms of heart failure have a negative impact on daily and social activities. 

Cognitive changes associated with heart failure leads to impaired concentration and 

poor memory.

Discussion: Reduced self-care related to more visits to the hospital. Clinical symptoms of heart 

failure was the most affected patients' quality of life and prevented them from 

continuing to live as before. Reduced physical ability it difficult for patients to be 

able to continue working as before, be social or maintain their previous hobbies.

Keywords: Heart failure, self-care, symptoms, quality of life, patient.
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Inledning

Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som vänder upp och ner på livet. Hjärtsvikt är en kronisk 

sjukdom och en av världens vanligaste folksjukdomar. Den drabbar båda könen och främst 

äldre människor. För många är hjärtat något som man inte tänker särskilt mycket på när 

hjärtat är friskt och slår normalt. Men när hjärtat blir sjukt blir hjärtat plötsligt något man ofta

tänker på. Vi har båda två personliga erfarenheter av personer med hjärtsvikt, dels från nära 

anhörig, dels från arbete på hjärtklinik. Därför är vi intresserade av att skriva om hur en 

kronisk sjukdom kan påverka individen på ett fysiskt, psykiskt, socialt och kognitivt plan, 

vilket har väckt ett stort intresse av att utforska vikten av egenvårdens betydelse och aspekter 

som kan påverka hjärtsviktspatienters välbefinnande och livskvalitet. Genom vårt arbete 

hoppas vi kunna få ökad kunskap om och förståelse för vad det innebär för patienter att leva 

med hjärtsvikt, samt hur sjuksköterskor kan agera för att förbättra patienters livssituation.

Bakgrund

Förekomst

Hjärtsvikt är en svår sjukdom, vars orsaker och symtom varierar och det är viktigt att ha 

kunskap om detta för att kunna ge en optimal och individualiserad behandling. Hjärtsvikt ökar 

i västvärlden och är en vanlig diagnos och tar mycket resurser i anspråk (Wikström, 2014). 

Anledningen till det är att medellivslängden ökar, dessutom överlever många patienter i större 

utsträckning efter en infarkt (Strömberg, 2005). 

Mortaliteten i hjärt-kärlsjukdom är minskad i Sverige idag och en ganska ny rapport visar 

att kvinnor i medel har en högre överlevnadsgrad än män. Detta har man inte sett tidigare, 

vilket står för något positivt (Schenk Gustavsson, 2011). Det beräknas att cirka 2 till 3 procent 

av befolkningen i Sverige är drabbade och det finns uppskattningsvis 250000 personer i 

Sverige med kronisk hjärtsvikt. Jämfört med tidigare behandlingar för hjärtsvikt har 

prognosen kraftigt förbättrats under det senaste decenniet (Hjärt & Lungfonden, 2012). 

Hjärtsvikt är en globalfolk hälsofråga, med en prevalens över 5,7 miljoner fall i USA och man 

räknar med 23 miljoner patienter med hjärtsvikt i världen (Dickson, Knafl & Riegel, 2015). I 

USA identifieras cirka 500000 nya fall per år och mortaliteten är c:a 300000 dödsfall per år 

(Gotloib & Fudin, 2006). 
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Patofysiologi 

Hjärtsvikt är en sjukdom vars tillstånd uppkommer när hjärtas pumpförmåga inte förmår att 

förse kroppens vävnader med tillräcklig blodförsörjning. Primära orsaker till hjärtsvikt är 

ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni som orsakar 75 procent av alla hjärtsviktsfall 

(Ericsson& Ericsson, 2008). Hjärtinfarkt ger ärr på hjärtats vävnad, vilket på lång sikt kan 

frambringa hjärtsvikt (Schenck Gustavsson, 2011). Hjärtsvikt kan även orsakas av

kardiomyopatier, myokardit och klaffsjukdomar. Sekundära orsaker till hjärtsvikt är andra 

sjukdomar som anemi, tyreoidearubbningar, diabetes, hög alkoholkonsumtion, rökning samt 

övervikt (Dahlström, 2005). 

Hjärtsvikt kan uppkomma antingen som vänsterkammarsvikt och/eller högerkammarsvikt. 

Den vanligaste formen av hjärtsvikt är vänsterkammardysfunktion, det vill säga systolisk

dysfunktion i vänsterkammare och den orsakar ungefär 70 procent av alla fall av hjärtsvikt. 

Resterande 30 procent orsakas av diastolisk dysfunktion. Systolisk dysfunktion innebär att det 

finns en defekt i vänsterventrikel som påverkar hjärtats pumpförmåga, tömningsförmåga och 

leder till minskad minutvolym, vilket i sin tur leder till att otillräcklig blodmängd pumpas ut i 

kroppen. Allt detta kan ge vätskeansamling i lungorna. De vanligaste hjärtsviktssymtomen är 

andnödhet vid fysisk ansträngning, trötthet, ödem och nattlig hosta som kan störa sömnen och 

ge aptitlöshet, vilket sammantaget ofta kan ge depression och ångest (Ericsson & Ericsson, 

2008). Högerkammardysfunktion gör att blodet tränger ihop sig i venerna vilket ökar trycket 

och vätska trycks ut i vävnaderna. Detta ger svullna fötter, vrister och ben. Hjärtsvikt kan ge 

kompensationsmekanismer som orsakar symtom som ökad vätskeansamling i kroppen och 

leder till andfåddhet och ödem. Dessa symtom, samt den nedsatta hjärtpumpförmågan 

begränsar möjligheten till ett aktivt sexuellt liv (Mårtensson, 2012).

Vid en hjärtsviktmottagning fick en grupp patienter en frågeställning om livskvalitet,

”Vad innebär livskvalitet för dig”.

Majoriteten av patienterna sa att livskvalitet är att kunna utföra dagliga rutiner, fysiska 

aktiviteter och att göra saker de brukade göra innan diagnosen. Begränsningar i att kunna 

utföra fysiska aktiviteter ledde till sämre självförtroende (Strömberg, 2005). 

Egenvård och Vård vid hjärtsvikt 

Egenvård definieras som aktiviteter som individen initierar och utför i syfte att upprätthålla 

liv, hälsa och välbefinnande (Orem, 1991, refererad i Selanders, Schmieding & Hartweg, 
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1995). Patientutbildning är en viktig del i vården av patienter med hjärtsvikt. Då patienten 

behöver kunskap rörande sin sjukdom för att kunna anpassa sig till att leva med sin sjukdom. 

Patientutbildningsprocessen startas under första sjukhusinläggningen av kardiologsköterskan 

men bör upprepas och följas upp polikliniskt senare (Strömberg, 2005).

Egenvård är en betydelsefull del av behandlingen vid hjärtsvikt, liksom vid många andra 

kroniska sjukdomar och kräver en betydande delaktighet från patienten. Egenvård vid 

hjärtsvikt omfattar åtgärder bland annat vätske- och saltrestriktion, viktkontroll och intag av 

ordinerade läkemedel, och innehåller information eller kunskap i syfte för att bevara god 

stabilitet trots kroniskt hjärtsvikt. Egenvård motverkar försämring av hjärtsvikt och hjälper 

patienten att tidigt upptäcka tecken på försämring och vidta åtgärder vid symtom på 

försämring.

Egenvård kräver att patienten har en god fysisk och psykisk kapacitet och motivation till att 

vidta, åtgärder för att bevara sin fysiska stabilitet(Strömberg, 2005).

Hjärtsvikt kan ge stora konsekvenser för den drabbade personens dagliga liv (Lindberg 

Stenfell, 2002).

Lindberg Stenfell (2002) beskriver vilka generella omvårdnadsproblem och omvårdnads-

åtgärder som gäller för alla personer med hjärtsvikt. Det är viktigt att kardiologsjuksköterskan 

gör följande observationer på avdelningen. Kontroll av vikt, hudfärg, puls, blodtryck, temp, 

andningsfrekvens och ödemmättning. Det är viktigt att föra in vätskerestriktion på 1,5 

liter/dag och föra in vätskelista.  Vikt uppgång och ökad trötthet bör observeras i syfte till att 

tidigt upptäcka försämring. Söta drycker och mineralvatten ska helst undvikas då den ökar 

törsten och ödemen i storlek.

Lindberg Stenfell (2002) beskriver vidare att trötthet är något som personer med hjärtsvikt 

kan vittna om. Fysisk trötthet beror på den nedsätta blodcirkulationen i musklerna och det gör 

patienten trött och orsakar inaktivitet, vilket leder till muskel-försvagning, vilket kan orsaka 

ännu mer trötthet. Trötthet kan i sin tur leda till att patienten inte orkar äta. Sjuksköterskan ska 

då hjälpa patienten att erbjuda önskekost med saltfattig och näringsdrycker vid sämre aptit. 

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att hitta balansen mellan vila och aktivitet. Vila före och 

efter måltid ökar förutsättningar för patienten att orka äta och orka mer. Det är angeläget att 

involvera närstående i omvårdnaden från början, då det är viktigt vid kronisk sjukdom att ha 

ett fungerande socialt nätverk som kan ge stöd. Om en person med hjärtsvikt blir änka löper

han/hon större risk för isolering. Andnöd och sömnsvårigheter är en annan del som tynger 

patientens nattsömnskvalitet. Syrgasbehandling bör ges vid behov under natten för att öka

syreinnehållet i blodet. Mindfulnessövningar kan bidra till att minska andnöd, oro och ångest 
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och på det sättet får patienten bättre sömn. Ödem kan störa nattsömnen, ödem ökar i 

omfattning när patienten ligger stilla under natten. Genom att erbjuda patienten stödstrumpor 

eller kompressionsförband under dagen förebyggs benödem. Genom att hjälpa patienten att 

ligga på en bekväm sovställning på natten får patienten en bättre nattsömn.

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan bör skapa en god vårdrelation med patienten, byggd på tillit och respekt, för 

att göra patienten delaktig i sin omvårdnad. Detta kan öka chansen för att egenvård faktiskt 

utförs och kanske även underlätta för patienten att hantera den svåra information och de 

beslutsprocesser som sjukdomen medför (Fransson Sellgren, 2009). Enligt ICN:s etiska kod 

(2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskan skall ge god omvårdnad 

oavsett hudfärg, ålder, trosuppfattning, kultur, funktionshinder, sjukdom, kön, ras, 

nationalitet, politisk åsikt eller vilken klass patienten tillhör.

Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa innebär att sjuksköterskan effektivt ska 

kunna identifiera och förebygga hälsorisker, vid behov motivera till förändring av livsstil, 

identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga att utföra egenvård (ICN:s, 2014). 

Livskvalitet relaterad till konsensus begreppet hälsa 

God egenvård kan bidra till ökad livskvalitet. Hälsa och livskvalitet är två begrepp som är 

sammanvävda. Enligt WHO:s definition av hälsa (1946) är hälsa ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 

funktionshinder. Nordenfelt (2004) definierar hälsa enligt equilibriumteorin om hälsa, som 

handlar om en holistisk syn, det vill säga en helhetssyn på människan. Hälsa är en känsla av 

säkerhet och trygghet i livet, som ger människan välbefinnande och livskvalitet. Livskvalitet 

är förknippad med personliga upplevelser av individens sinnestillstånd och hälsan är 

förknippad med att vara vital, alert och bevara livet till hundra procent (Nordenfelt, 2004). 

Eftersom hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som sänker vitaliteten är det viktigt att främja 

livskvalitet, lika väl som att främja hälsa (Brülde, 2003).
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Problemformulering

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom och den preliminära orsaken till det är ischemiska 

hjärtsjukdomar och hypertoni. Hjärtsvikt är en obotlig sjukdom som kan leda till förtidig död.

Det finns högre risk att drabbas av hjärtsvikt i samband med stigande ålder. De vanligaste 

symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet och trötthet, vilket begränsar patientens dagliga liv på 

olika sätt. Symtom på hjärtsvikt varierar från person till person och ju högre hjärtsviktsgrad 

man har desto mer risk för sjukhusinläggning och sämre livskvalitet. Det är viktigt att ur 

patientens perspektiv förstå hur denne upplever sjukdomen, hur den påverkar patientens liv,

samt vikten av egenvård. Vissa hjärtsviktspatienter har svårt att koppla ihop symtom eller 

försämring av hälsa till hjärtsvikt, vilket påverkar egenvård och livskvalitet negativt. Det är 

också viktigt att veta vilka hinder för egenvård patienter har, som försämrar patientens 

livskvalitet. Syftet med att ta reda på barriärer till egenvård är att förbättra egenvårdsförmågan

hos patienten så att patienten själv kan utföra egenvård, för att få bättre livskvalitet. 

Syfte

Syftet är att beskriva vad som hindrar att genomföra egenvård och vad som påverkar 

livskvaliten hos patienter med hjärtsvikt.

Teoretiska ugångspunkter

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver att Orems egenvårdsteori är en 

omvårdnadsmodell som klassificeras som en egen generell vårdteori. Egenvårdsteorin är 

uppdelad i tre delar: egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem. Egenvård har sin 

kärna i att värna om varje människas egen förmåga, vilja och kapacitet att själv eller med 

hjälp av andra klara sig på egen hand genom livets olika faser. Wiklund Gustin och Lindwall 

(2012) beskriver att Orem menar att egenvård är något som en individ gör för sig själv för att 

bevara sin hälsa och sin höga livskvalitet. Kategorin av egenvårdnadsbehov är basala behov, 

som t.ex. syreupptagning (saturation). Utan adekvat syrenivå i blodet kan olika organ i 

kroppen bli skadade eller börja svikta. Det är även viktigt att bevara adekvata nivåer av 

vätske- och födointag. Det är viktigt att upprätthålla balans mellan vila och aktivitet, liksom 

att upprätthålla balans mellan ensamhet och social interaktion.

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver att Orems kategori av egenvårdsbrist 

uppkommer när en människas egenvårdskapacitet inte är tillräcklig p.g.a. bristande kunskap, 

för att uppfylla de krav som egen omsorg kräver. Sjuksköterskan bör därför hjälpa till med att 
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ge stöd, råd, handledning, samt instruktion, för att hjälpa personen med brister i egenvård och 

egenvårdskapacitet, i syfte att finna en balans 

Kirkevold (2007) skriver att Orems teori består av tre typer av begränsningar: begränsade 

kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut samt begränsad förmåga att utföra 

handlingar som ger resultat. Patientundervisning är att säkerställa att patienten kan utföra 

åtgärder som är nödvändiga för egenvård, genom stöd och vägledning. Begränsad förmåga att 

utföra handlingar innebär de fysiska begränsningar som orsakas av sjukdom och gör det 

svårare att utföra egenvård. 

Enligt Krikevold (2007) beskriver Orem att omvårdnadssystem är något som skapas 

genom sjuksköterskans och patientens åtgärder och interaktion i en omvårdnadssituation. 

Omvårdnadssystemen strukturerar omvårdnadssituationerna, genom att identifiera 

sjuksköterskans och patientens roller och rollförhållanden, liksom de teknologiska 

komponenter som ska ingå och de hjälpmetoder som ska tillämpas. Enligt Wiklund Gustin 

och Lindwall (2012) förklarar Orem att omvårdnads-system består av bland annat tre delar

och en av dem är: ett stödjande/undervisande system som bygger på att patienten har den 

fysiska förmågan att utföra egenvårdande aktiviteter, men behöver förankring av 

sjuksköterskan för att bredda sin kunskap för sin sviktande hälso-problematik, exempelvis att 

linda om benen, eller hur man tar sitt blodtryck balans.

Metod

Examensarbetet är en litteraturöversikt som ska ge en bild av tillgänglig kunskap inom ett 

område (Friberg, 2012). Vi har valt att skriva om vikten av egen vård för hjärtsvikt patienter 

och det hinder som finns för egenvård.

Datainsamling 

Preliminär artikelsökning gjordes med olika engelska sökord i databaser som CINAHL, Pub 

Med, och Psyc Info som är inriktade på omvårdnad. Den riktiga artikelsökningen gjordes 

genom att skriva följande sökord congestive heart failure, heart failure, quality of life, self-

care, self-care behavior, physical exercise, patients experience, family influences, barriers, 

cognitive changes. Det användes svensk MeSH som lexikon, för att få den rätta 

översättningen av engelska ord i syfte att underlätta artikelsökning i databaserna (Karlsson, 

2012). I artikelsökningen använde författarna den booleska operatören AND för att sätta 

sökord ihop med varandra, vilket visas i sökmatrisen (Bilaga, 1). 
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Urval  

Innan data samlades in gjordes avgränsningar av respektive sökning, för att hitta artiklar som 

besvarar syftet. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2015, vara vetenskapligt 

granskade d.v.s. Peer Reviewed, skrivna på engelska samt att abstrakt och fulltext skulle 

finnas tillgänglig i databasen. Vi har också använt Subject: Major Heading för att begränsa 

antal träffar. För att öka möjligheten att få fler vetenskapliga artiklar och inte gå miste om bra 

resultatartiklar till syftet, ändrades publiceringsår från 2002- 2015. Ingen åldersbegräsning 

gjordes i sökningen om yngre eller äldre personer med hjärtsvikt och inte heller geografisk 

begräsning gjordes i sökningen. 

Först lästes artiklarnas titlar och bedömdes om de passade med arbetes syfte. Av 440 funna 

artiklar var 59 titlar i överensstämmelse med syftet. Abstrakt från de 59 lästes och bedömdes 

om de skulle kunna tillämpas eller inte (Karlsson, 2012). Artiklarna valdes med tanke på 

resultaten från abstrakten och deras nyckelord, för att hitta kärnan i patientens behov av 

egenvård och begränsad fysisk aktivitet. Syftet med urvalet var att få en bra variation inom 

det fenomen som författarna vill samla information om (Henricson & Bilhult, 2012). Som 

sluturval valdes fjorton artiklar, varav sju artiklar med kvantitativ metod, fem artiklar med 

kvalitativ metod och två artiklar med mixad metod. Artiklarna är hämtade från olika länder 

för att se om det finns olika andra barriärer för egenvård.  

Analys

Analysen har gjorts enligt Friberg (2012), vilket handlar om att läsa igenom och granska flera 

studier för att förstå dess innehåll och sammanhang och söka likheter respektive skillnader i 

studierna. De 14 valda artiklarna lästes noggrant flera gånger för att få en uppfattning om 

deras innehåll. Därefter påbörjades en genomgång av artiklarnas kvalitet, samt en kontroll av 

att artiklarnas syfte var konkret och passande till denna studies syfte. Artiklarnas resultat 

översattes från engelska till svenska och översättningen och originalen lästes om flera gånger, 

för att inte viktig information skulle gå förlorad. Sedan diskuterade författarna resultatet av 

artiklarna och sammanfattade resultatet. Efter diskussionen av resultatet fick författarna fram 

ett resultat (Bilaga 2), som gav en klarare bild av artiklarnas resultat. Så småningom kunde 

författarna se likheter och olikheter i sammanfattningarna av artiklarnas resultat och 

fastställde de huvud- och underkategorier som redovisas i denna litteraturstudies resultat. 
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Forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska överväganden behövs inom sjuksköterskans område för ökad kunskap. Det 

är viktigt att resultatartiklarna har fått godkänt från den etiska kommittén och att man har 

gjort noggranna etiska överväganden för att öka det vetenskapliga värdet (Wallengren & 

Henricson, 2012). Alla artiklar till resultatsdelen har fått tillstånd från etiska kommittén och 

därutöver har de egenskaper som vetenskapliga artiklar bör ha, som Peer Reviewed, i syfte att 

bevara en vetenskaplig standard och objektivitet.

Kjellström (2012) förklarar att det kan finnas risker med att tolka originalkällorna fel i 

litteraturöversikten, därför att författare kan ha kunskapsbrist i engelska språket. 

Vetenskapliga studier som valdes till resultatsdelen var skrivna på engelska. Författarna 

översatte artiklar korrekt och kollade på olika översättningar och synonymer till viktiga 

begrepp, eftersom begreppen kan ha olika betydelse i engelskan och svenskan. 

Resultat 

Utifrån 14 vetenskapliga artiklar består resultatet av följande två huvudkategorier: Barriärer 

för egenvård och Försämrade färdigheter. 

Barriärer för egenvård 

Utifrån de valda artiklarna hittades olika faktorer som försämrar egenvård för patienter med 

hjärtsvikt. Underkategorier till barriärer för egenvård är brist på egenvårdsutbildning, 

kunskapsbrist och missuppfattning, finansiella begränsningar, minskat förtroende för 

egenvård, samt att bo ensam leder till sämre egenvård och multisjuklighet. I de valda 

artiklarna till denna huvudkategori påvisas att försämring av egenvård leder till mer 

återinläggning på sjukhus och försämring av patientens tillstånd, vilket i sin tur leder till 

försämrad livskvalitet. 

Brist på egenvårdsutbildning, kunskapsbrist och missuppfattningar

Författarna O’Connell, Crawford, Stotts, Stewart och Froelicher (2008) beskriver att 

patientutbildning är viktig för patienter med hjärtsvikt, för att hjälpa patienterna att känna 

igen, lindra, eller förhindra symtom. Brist på egenvårdsutbildning medför brist på kunskap 

hos patienten, vilket utgör ett stort hinder för egenvård och skapar brist på egenvård, vilket 

medför en sämre livskvalitet. Författarna Riegel och Carlson (2002) beskrev också att brist 

på kunskap reducerar förmågan att genomföra egenvård. Författaren Seto et al. (2011) 
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rapporterade att många patienter sade att de önskade mer kunskap om hur man ska genomföra

egenvård för hjärtsvikt. Patienter som var nydiagnostiserade och nya på 

hjärtfunktionskliniken har ofta sagt att deras husläkare eller kardiologer inte har gett 

tillräcklig information om hur utför egenvård, som salt- och vätskerestriktion och att mäta 

vikten och blodtrycket hemma. Dessutom har många patienter uttryckt att de inte visste hur 

man skulle tolka sina blodtrycksvärden och hur mycket de skulle motionera. Detta stämmer 

överens med O’Connells et al.( 2008) studie, där få informanter visste hur mycket vätska de 

skulle ha eller hur de skulle använda sig av träningsprogram. 

Författarna Shojaei, Ebrahimi och Assemi (2011) skriver att en del av dessa patienter som 

får influensa varje år inte vet att de behöver vaccinera sig och hur nödvändigt det är för en 

person med hjärtsvikt att vaccinera sig. Patienterna missförstår olika behandlingsmetoder och 

näringsdieter, vilket leder till att de inte kan utföra egenvård. Detta stämmer överens med en 

annan studie av Riegel, Dickson, Glodberg och Deatrick (2007) som beskriver att patienter får 

sämre egenvård på grund av missuppfattningar och brist på kunskap. Patienterna 

missuppfattar hur mycket vätska de ska dricka, har problem att hantera symtom och 

dietprogram. 

Ekonomiska begränsningar

Enligt vissa patienter utgör låg inkomst ett stort hinder för att ta hand om sig själv och orsakar 

ångest (Seto et al., 2011; O’Connell et al, 2008 ). Författarna Seto et al. (2011) säger att 

många kanadensiska patienter inte kan fortsätta jobba längre på grund av hjärtproblem och 

därför har dessa personer inte råd att köpa hälsosam mat, vilket innebär att det blir svårt för 

dem att följa dietens och läkarens program fullt ut. Några patienter påstod vidare att de inte 

hade råd att köpa blodtrycksapparat för att mäta blodtrycket på sig själva för att ha koll på det. 

Detta ledde till att patienten fick mer lidande, fler symptom, samt fler sjukhusbesök än 

personer med bra ekonomi. Författarna Thornhill, Lyons & Nouwen (2008) skriver att flera 

patienter nämnde att en dålig ekonomisk situation påverkar deras livskvalitet, som när de inte 

har råd att köpa sina mediciner. 

Författarna O’Connell et al. (2008) säger i sin studie att 15 % av de hjärtsviktspatienter som 

deltog från ett sjukhus och tre vårdcentraler i USA, rapporterade ekonomiska problem på 

grund av att de blev arbetslösa. Detta ledde till att de inte hade råd med inköp av mediciner 

som de behövde, och det blev svårt att köpa lämplig och hälsosam mat. De kunde inte heller 

försörja sina familjer eller betala för nödvändiga försäkringar.
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Minskat förtroende för egenvård 

Enligt Buck et al.(2012) är förtroende för egenvård associerat med en bra egenvård. 

Förtroende för egenvård är en viktig faktor för såväl personer som är långtidssjuka, eller 

nydiagnostiserade i hjärtsvikt. Egenvårdsförtroende ses som en kompensationsmekanism och 

används av alla individer för att stärka deras livskvalitet. Författarna Seto et al. (2011) 

förklarar i sin studie att ju högre egenvårdsförtroende, desto bättre livskvalitet. När en person 

med hjärtsvikt är säker på det som han eller hon gör, påverkar detta hans/hennes 

egenvårdsprestation positivt. Egenvårdsförtroende påverkar personens val, den energi som 

han/hon använder för att utföra egenvård, hur länge han/hon kommer att hålla ut och hur 

motståndskraftig han/hon är. Dessutom påverkar egenvårdsförtroende också personens 

egenvård genom att påverka personens beslutsprocess, vilket i sin tur medför att personen 

faktiskt genomför egenvård. 

Författarna Seto et al. (2011) hävdar vidare att patienterna också tvivlade på sin egen 

intuition för hur de skulle hantera situationer som rörde deras egenvård. Vissa patienter 

hamnade i ett besvärligt dilemma, när de inte mådde bra och började tvivla på om de skulle 

ringa efter hjälp eller inte. När dem blev sämre ångrade de sig varför inte hade tillkallat hjälp 

tidigare.

Att bo ensam leder till sämre egenvård

Författarna Rosland, Heisler, Choi, Silfvera och Pitte (2010) skrev i sin studie, att de flesta 

patienter uttryckte att det var positivt att ha en familjemedlem hemma, eftersom närstående 

hjälpte patienten att uthärda sin sjukdom och gjorde egenvården bättre. Vissa familjer eller 

familjemedlemmar kunde stödja patienten på ett negativt sätt, genom att till exempel tjata på 

och kritisera patienten. Ändå kände sig patienterna glada, eftersom deras familjemedlemmar 

var involverade i deras vård.

Författarna Riegel , Dickson, Glodberg och Deatrick (2007) säger att vissa patienter ofta 

saknar en familjemedlem att förlita sig på. Ibland bestämmer patienter sig för att bo själv för 

att inte involvera familjen men sedan tycker de att utan familjestöd känner de sig isolerade 

och rapporterar svårigheter med att hantera dagliga aktiviteter.  Författarna Shojaei et al. 

(2011) säger att gifta patienter som hade en maka eller en make har bättre stöd, vilket 

förbättrar deras egenvård, jämfört med de som inte har någon familjemedlem. 
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Multisjuklighet 

Författarna Shojaei et al.(2011) och Riegel och Carlson (2002) säger att många patienter med 

hjärtsvikt samtidigt kan drabbas av andra slags sjukdomar, till exempel lunginflammation, 

diabetes, artrit, degenerativ ryggradsjukdom och blödande magsår. Alla dessa sjukdomar gör 

det svårt för patienten att genomföra egenvård. Författarna Shojaei et al .(2011) anser att 

demenssjukdomar försämrar förmågan till egenvård, vilket stämmer överens med en annan 

studie som är skriven av Holden, Schubert och Mickelson (2015), som skriver att kognitiva 

begränsningar är vanliga och innefattar problem att minnas, oförmåga att koncentrera sig och 

att förstå information.  En patient beskrev hur svårt det var att komma ihåg när hon skulle ta 

sina nattmediciner och denne sov ofta utan att ta några mediciner. 

Försämrade färdigheter 

Huvudkategorin försämrade färdigheter består av tre underkategorier: fysiska förändringar, 

förändringar i social roll och livsstil samt kognitiva förändringar. Artiklarna visar olika 

forskningsrön om hur hjärtsviktspatienter upplever sin sjukdom. Patienterna har upplevt olika 

symtom som andnöd, trötthet, svullna ben, störd sömn samt depression. Dessa symtom 

begränsar patienters dagliga fysiska och sociala aktiviteter, vilket har resulterat i dålig 

livskvalitet. Symtom av både fysiskt och psykiskt slag var dominerande prediktorer för den 

allmänna livskvaliteten. Dålig livskvalitet är relaterad till långa sjukhusvistelser och hög 

dödlighet. Därför bör livskvalitet hos individer med hjärtsvikt bedömas på ett sätt som är 

lämpligt för att beskriva livskvalitetens inverkan på patienters dagliga aktivitet.

Fysiska förändringar 

Författarna Holden et al.(2015) hävdade i sin studie att 93 procent av patienterna som deltog i 

studien hade begränsningar av fysisk förmåga, vilket ledde till att dessa patienter hade svårt 

att genomföra egenvård.  Fysiska begränsningar var främst svårigheter att gå, stå, resa sig från 

en stol eller ur sängen. Förlust av fysisk förmåga leder till att patienter blir beroende av andra 

familjemedlemmar och vårdgivare. I en annan studie skriven av Riegel och Carlson (2002) 

berättar patienter att de har svårt att göra saker som de tidigare kunde utföra, till exempel att 

byta om eller bädda sängen. Det enda sättet att utföra dessa uppgifter var att vila emellanåt. 

Många andra studier visar på att symtom som ödem, andfåddhet, trötthet, utmattning, 

bröstsmärta och ångest är vanliga fysiska symtom hos hjärtsviktpatienter, vilket begränsar 

möjligheter att utföra fysiska aktiviteter (Dunderdale, Furze, Thompson, Beer & Miles, 2007; 

Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; Hwang, Liao & Huang, 2014; Pihl, Fridlund & 
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Mårtensson, 2011).

Förändringar i fysiska förmågor är den vanligaste komponenten och den som mest 

påverkar alla områden av deltagarnas liv (Dunderdale et al., 2007). I en studie av Heo et al. 

(2009) beskrivs hur patienter som lider av hjärtsvikt ser sina fysiska begränsningar i det 

dagliga livets aktiviteter. Att delta i fysiska och sociala aktiviteter är jobbigt och fysiska 

symtom som andfåddhet och bröstsmärta ger en negativ påverkan i patienternas livskvalitet, 

eftersom de begränsar möjligheten att utföra dessa aktiviteter. Andra hade istället en mer 

positiv syn och såg till att hitta ett strategiskt sätt att anpassa sina liv till sjukdomen. I en 

studie som är skriven av Pihl et al. (2011) finns också deltagare som tycker att deras 

begränsade fysiska aktivitet, och stödet som de fick av andra, är en börda och de upplever sig 

själva som besvärliga, medan andra ser det som naturligt att få hjälp av familj och vänner. 

Patienterna i Thornhills et al. (2008) studie nämnde hur ofta de var begränsade av sin 

minskade rörlighet, för vissa sågs förlusten av aktivitet som sorg och en känsla av att livet var 

mindre givande. 

Förändringar i social roll och livsstil

Symptom på hjärtsvikt har negativ inverkan på patientens dagliga liv och sociala aktiviteter 

(Dunderdale et al., 2007; Heo et al., 2009; Hwang et al., 2014; Pihl et al., 2011). I en studie av 

Dunderdale et al. (2007) beskrivs hur kliniska symtom på hjärtsvikt påverkar livskvaliteten

genom att symtomen förändrar patienternas normala sociala roll. Detta kan leda till att 

individer med hjärtsvikt drar sig tillbaka från aktiviteter och sociala kontakter och därmed 

upplever en förlust av sociala relationer och socialt stöd. Några av deltagarna i studien blev 

tvungna att lämna sitt jobb i förtid på grund av sjukdomen, vilket påverkade deras identitet 

och gjorde att de kände sig onyttiga för samhället, eftersom de inte kunde försörja sina 

familjer. 

Enligt Thornhills et al.(2008) studie ändrade några deltagare sina aktiva hobbyer eller bytte 

bostad för att slippa gå i trappor och sköta trädgården. Deltagarna i samma studie beskrev att 

de förlorade sitt sociala nätverk och deras position i samhället. Allt detta var relaterat till deras 

begränsade fysiska kapacitet. I studien av Phil et al.(2011) beskrevs att nedsatt 

funktionskapacitet leder till isolering. Deltagarna i Thornhills et al.(2008) studie beskrev hur 

andra människor i deras liv hjälpte dem att utföra uppgifter som de normalt skulle ha klarat, 

vilket hade lett till förändringar i deltagarnas roller. Var och en av dessa deltagare såg 

förändringarna som negativa och uttryckte ilska och irritation över dem. Vissa deltagare 

beskrev det som att deras egna roller hade blivit förändrade, eftersom de nu var tvungna att 
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förlita sig på andra människor, som familj och vänner. Flera deltagare hade blivit beroende av 

familjen för hushållsarbete och behovet av andra ansågs ibland påträngande och deltagarna 

kände att deras självständighet äventyrades, vilket gav blandade känslor.

Kognitiva förändringar 

I en studie av Dunderdale et al. (2007) beskrev flera av deltagarna kognitiva aspekter av sina

liv som påverkades av sjukdomen. Dessa aspekter innefattade försämrad koncentrations-

förmåga, , att glömma att ta medicin, samt förändringar i sömnmönster. Att glömma att ta sin 

medicin beskrevs också i en studie av Holden et al. (2015), där en deltagare också hade 

svårigheter att komma ihåg att ta läkemedel och deltagarna brukade sova utan att ta sina 

nattmediciner. 

I en studie av Sloan och Pressler(2009) var vissa patienter med hjärtsvikt medvetna om att 

de hade svårigheter med minnet och koncentrationen, men de var inte medvetna om 

förändringarna sedan diagnosen. Studien visar deltagarnas utmaningar i kognition, särskilt i 

samband med minne och koncentrationssvårighet. Detta fick deltagarna att känna rädsla för 

att förlora sin självständighet och att dölja sina svårigheter med kognitiva brister för sina 

anhöriga. De deltagare i studien som kände av förändringar i deras minne och kognitiva 

färdigheter, kände sig sårbara. Igenkänning av sårbarhet inträffar när individer inte längre 

uppfattar sig som de var innan och är tvungna att tänka eller känna igen sig själva som andra 

personligheter. En 61-årig man i studien tyckte att hans minnesproblematik var relaterad till 

sin sjukdom. Detta påverkade bland annat hans tanke sätt, att inte komma ihåg saker och 

namn. Det tyckte han var störande. En annan deltagare, 49 år gammal med familj, 

demonstrerade tydligt att de kognitiva, fysiska och psykosociala utmaningarna är större än 

bara summan av dessa delar. Han hade blivit sårbar på varje sätt eftersom hela hans värld 

hade blivit främmande skrämmande och ingav inget hopp om framtiden.

Diskussion

Metoddiskussion

Litteraturöversikten handlar om att göra en sammanfattning av kunskap inom ett omvårdnads-

relaterat område, vilket innebär att ta reda på aktuell forskning, i syfte att få förståelse för vad 

som har undersökts och granskats tidigare (Friberg, 2012). Syftet för denna litteraturöversikt 

är att beskriva vilka barriärer som finns för egenvård, samt vilka aspekter av livskvalitet som 
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påverkas av hjärtsvikt. Därför utfördes en noggrann undersökning av vetenskapliga studier 

med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. 

Styrkan i litteraturöversikten är att de vetenskapliga artiklarna hade tillstånd från en etisk 

kommitté och dessutom har de bra egenskaper som en vetenskaplig artikel bör ha och 

granskade enligt Peer Reviewed (Wallengren & Henricson, 2012).  Artiklarna lästes noggrant 

flera gånger och lexikon användes till översättning för att uppnå en god svensk översättning. 

Sedan diskuterades innehållet för att höra varandras uppfattningar och resonemang, för att 

uppnå en god arbetets kvalitet. 

De flesta artiklarna hämtades från olika kända tidskrifter, som till exempel Journal of

Cardiovascular Nursing, som är en pålitlig vetenskapligt tidskrift för omvårdnadsrelaterade 

ämnen. En sådan tidskrift höjer trovärdigheten och kvaliteten i arbetets resultat. 

Litteraturöversikten består av studier som är gjorda i olika länder. Litteraturöversikten är 

grundad på nio artiklar från USA, två från England, en från Sverige, Iran och Taiwan. Det 

finns klara kulturella skillnader i de olika länder som de valda artiklarna kommer ifrån, till 

exempel var de flesta deltagarna i studien från Iran antingen gifta eller bodde med någon 

anhörig, vilket befrämjade individens egenvård. Antal patienter som bor ensamma är betydligt 

fler i Sverige och USA vilket leder till en försämrad egenvård. De ekonomiska

begräsningarna är mest gällande i USA, eftersom sjukförsäkring och mediciniska material är 

väldigt kostsamma där, vilket utgör ett hinder för egenvård. Vi har valt studier från olika 

länder för att se om det finns olika barriärer för egenvård. En annan orsak är att författarna 

inte har funnit tillräckligt med svenska studier som har forskat inom egenvård vid hjärtsvikt. 

En svaghet hos författarna i examensarbetet var att i början av datainsamlingen användes 

sökord som dels var för komplicerade, dels för långa, vilket ledde till att det dröjde ett tag 

innan förväntat svar kom fram.  Detta krympte vår arbetstid och ökade tidspressen, vilket kan 

ha påverkat litteraturöversiktens kvalitet. För att lättare få rätt sökterm till fältsökningsrutan i 

databaser som CINAHL och Pub Med användes Svensk MeSH. En svaghet i vårt resultat är 

att vi inte har nämnt något om hur yngre personers med hjärtsvikt egenvård påverkas i 

resultatet, utan vi har bara skrivit om hur hjärtsvikt påverkar egenvård hos patienter som är 

över 65 år. 

Resultatdiskussion

I denna del av arbetet kommer vi att diskutera två fynd utifrån våra resultat. Det första fyndet 

handlar om hur brist på patientutbildning, kunskapsbrist, missuppfattning och multisjuklighet
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som kan påverka egenvård och leder till försämrad livskvalitet. Det andra fyndet handlar om 

hur förändrad fysisk funktion och förändringar i social och livsstil kan påverka livskvalitet 

och hälsa. Vi kommer att koppla dessa två fynd till den teoretiska utgångspunkten. I 

resultatsdiskussionen vill författarna belysa hur de ovan nämnda aspekterna i resultatsdelen 

kan försämra egenvård och livskvalitet, vilket kan reducera välbefinnandet hos 

hjärtsviktspatienter. 

Brist på patientutbildning, kunskapsbrist och missuppfattning

Resultatet visade att egenvård och patientutbildning är ett sätt att höja livskvaliteten hos 

hjärtsviktspatienter. Patientutbildning kan ge information till patienter om sin sjukdom och 

vikten av daglig vägning, diet, blodtrycksmätning med mera. Brist på patientutbildning 

medför brist på kunskap hos patienten, som utgör ett stort hinder för egenvård. Det framkom i 

resultatet att patienter som var nydiagnostiserade inte hade fått tydlig information rörande 

vikten av egenvård, exempelvis vätskerestriktion, saltintag och viktkontroll, vilket kan leda 

till försämring av sjukdomen. Patienterna missuppfattade information om olika 

behandlingsmetoder och näringsdieter, vilket ledde till att de inte kunde utföra adekvat 

egenvård. 

Liknande resultat har också Klindwoth et al. (2015) som visat att många 

hjärtsviktspatienter saknar tillräcklig kunskap om sina sjukdomstillstånd, särskilt när det 

gäller nödsituationer. Många deltagare önskade sig en öppen dialog med läkare, för att få mer 

information om deras tillstånd. Enligt Kirkevold (2007) beskriver Orem att 

patientundervisning är att tillgodose att patienten ska kunna utföra åtgärder som är 

nödvändiga för egenvård, genom stöd och vägledning. Egenvårdsutbildning tillämpas genom 

att den ger en förståelse till sjuksköterskan som vidgar synen på omvårdnad och bidrar till ett 

skarpare fokus för omvårdnad. Egenvårdsåtgärder kräver att patienten har kunskap och 

beslutfattande om åtgärden och dess betydelse för bevarande av hälsa och välbefinnande

(Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver att Orems teori om egenvårdsbrist är 

knuten till egenvårdsbegränsningar, dvs. begräsningar i personens egenvårdskapacitet. En av 

de viktigaste begränsningarna i teori var begränsade kunskaper om egenvård hos patienten. I 

bakgrunden nämndes att patientutbildning är en viktig aspekt i vården för patienter med 

hjärtsvikt. Resultatet har visat att brist på egenvårdsutbildning medför brist på kunskap hos 

patienten, vilket utgör ett stort hinder för egenvård och skapar brist på egenvård, vilket 

medför en sämre livskvalitet.
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Patienter behöver utbildning för att lättare kunna anpassa sig till att leva med kronisk 

sjukdom, delta i beslut om vård och behandling och hantera egenvård. Med hjälp av 

patientutbildning minskade dödlighet och återinläggning på sjukhus betydligt (Strömberg, 

2005). Detta bekräftas i resultatdelen, då författarna till två vetenskapliga studier också 

beskrev patientutbildning som viktig för patienter med hjärtsvikt, genom att den hjälper 

patienterna att känna igen, lindra, eller förhindra symtom. Detta liknar en studie av Dickson, 

Worall-Carter, Kuhn och Riegel (2011) som beskriver egenvård som en modell för styrning 

av sjukdomen, vilket är en modell som används i samband med många kroniska sjukdomar.

Multisjuklighet 

Resultat visar att hjärtsviktpatienter kan drabbas av andra kroniska sjukdomar som diabetes, 

artrit, degenerativ ryggradsjukdom och demenssjukdomar. Dessa sjukdomar försvårar 

egenvården för patienten. Detta bekräftas i en annan studie som är skriven av Chriss, 

Sheposh, Carlson och Riegel (2004), som hävdar att flera sjukdomstillstånd kan försämra och 

komplicera patienters egenvård, särskilt när sjukdomarna har liknande symtom. Till exempel 

ger kronisk lungsjukdom och hjärtsvikt båda två symtom som andnöd och andnings-

svårigheter. Således kan det vara förvirrande för en person med andra sjukdomar än hjärtsvikt 

att urskilja vilken av flera sjukdomar som är ansvarig för symptomen.

Underkategorin multisjuklighet kan även kopplas till fysiska begräsningar, eftersom vissa 

sjukdomar leder till försämrad rörlighet, vilket i sin tur leder till sämre egenvård för 

hjärtsviktpatienter. Demenssjukdomar försämrar individens kognitiva funktioner, såsom 

minne, inlärning, beslutfattande och uppmärksamhet (Hydén, 2016). Resultaten från studien 

visar att demenssjukdomar drabbar äldre hjärtsviktpatienter. Detta leder till att dessa patienter 

kan glömma att ta sina mediciner, vilket innebär en försämring av egenvården. 

Enligt Strömbergs (2005) tolkning av en studie påstod patienterna att det som gav en lägre 

livskvalitet var glömska och förvirring. Strömberg tolkar vidare denna studie genom att hävda 

att man fann att risken för försämring av hjärnans intellektuella funktioner var större hos 

patienter med kronisk hjärtsvikt än patienter med andra diagnoser, som sökte vård på 

akutmottagningar. Minnesstörningar ledde till ökad risk för återinläggning på sjukhus, 

eftersom hjärtsviktspatienter glömde ta sina ordinerade mediciner, vilket i sin tur försämrade 

deras egenvård.

Kirkevold (2007) beskriver att Oresms egenvårdsbrist är knuten till 

egenvårdsbegränsningar, vilket innebär begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut, samt 

begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat.  
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Resultatet stämmer också överens med att systolisk hjärtsvikt innebär att det finns en 

defekt i vänsterventrikel som påverkar hjärtats pumpförmåga, tömningsförmåga och leder till 

minskad minutvolym vilket i sin tur leder till otillräcklig blodmängd pumpas ut till kroppens 

organ. Allt detta kan ge vätskesamling i lungorna. Hjärtsviktssymtomen som dyspne, fatigue, 

nattlig hosta och aptitlöshet kan orsaka depression och ångest till en person med hjärtsvikt. 

(Mårtensson, 2012). 

Fysiska förändringar

Resultatet visar generellt att hälsan och livskvaliteten hos hjärtsviktspatienter är dålig på 

grund av de kliniska symtomen på sjukdomen. Detta är den vanligaste faktorn och den som 

mest påverkar alla områden i hjärtsviktspatienternas liv. Resultatet visar att 

hjärtsviktspatienter på grund av sin sjukdom ofta upplever både fysiskt och psykiskt nedsatt 

förmåga till följd av de olika symtomen. Detta ger negativ inverkan på patienternas 

livskvalitet och utgör hinder för patienters förmåga att utföra egenvård.

Enligt Ericsson och Ericsson (2008) är andnödhet, trötthet och ödem de vanligaste kliniska 

symtomen på hjärtsvikt som hindrar personen att utföra sina dagliga levnadsvanor. En studie 

skriven av Barremo, Bruce, Salander och Sundin (2008) visar en koppling till vårt resultat att 

symtomen på hjärtsvikt var påtagliga hos patienter och att förlust av fysiska funktioner ledde 

till begränsningar i patienternas fysiska aktivitet i det dagliga livet.  Resultatet av studien var 

att individer hade svårt att utföra egenvård, på grund av försämrad fysisk förmåga.  Enligt 

Latinen och Olsson (1999) kan detta tillföra en oro/nedstämdhets- problematik hos patienter. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver att Orems teori säger att fysiska 

begränsningar kan förekomma på grund av sjukdom eller ohälsa och att svårigheten för 

individen att utföra egenvård kan öka.

Som det nämns i bakgrunden är hjärtsvikt en kronisksjukdom som gör att hjärtmuskeln 

fungerar dåligt och kroppen försöker kompensera det. Hjärtsvikt ökar i västvärlden och ger 

symtom som trötthet, samt påverkar individens fysiska energi att utföra dagliga aktiviteter.  

Sjukdomsprocessen kan upplevas som jobbig (Barremo et al., 2008). Författarna till 

litteraturstudien fann också att förlusten av aktivitet gav olika negativa känsloupplevelser. 

Detta är något som kan påverka livskvaliteten hos patienter.

Förändringar i social roll och livsstil

Resultatet har visat att symtomen på hjärtsvikt påverkar livskvaliteten genom att symtomen 

begränsar personen att vara social, att kunna jobba och försörja sin familj. Detta sätter prägel 
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på individens nätverk och hans eller hennes position i samhället. Eftersom hjärtsvikt-

sjukdomen ofta påverkar både den fysiska och psykiska kapaciteten, upplever ofta drabbade 

individer det svårt att klara av att bevara sitt tidigare sociala liv. Detta är något som kan leda 

till social isolering på grund av den begränsning som uppkommit till följd av minskad social 

aktivitet (Barremo et al., 2008). 

Det framkom i resultatet att individer slutade med sina hobbyer, som exempelvis dans, 

promenader eller att arbeta i trädgården. I en studie av Pattenden, Roberts och Lewin (2007) 

var det vanligt att patienter slutade med sina tidigare hobbyer, exempelvis att sköta trädgården 

på grund av sjukdomen. Resultatet visar också att sjuksköterskan spelar en stor roll i att lära 

patienten att utföra egenvård. Att vara beroende av familjen för att täcka olika behov anses 

besvärligt, vilket sätter patienternas autonomi på spel.  Detta stärks av studien av Barremo et 

al. (2008) som skriver att känna rädsla och oro över att inte klara sig själv är en uppenbar risk 

för hjärtsviktspatienter.

Kliniska implikationer

Denna litteraturöversikt passar till alla vårdsammanhang och kan fungera som hjälp för 

sjuksköterskan inom sin yrkesprofession i sitt dagliga arbete. Den skapar en förståelse för 

vilka egenvårdsbarriärer och vilka aspekter av livskvalitet som kan påverkas av hjärtsvikt. 

Brist på patientutbildning och nedsatt fysisk funktionsförmåga kan ge sämre hälsorelaterad 

livskvalitet. Därför är det viktigt att sjuksköterskan fokuserar och lägger ner mer tid för 

patientensutbildning, så att patienten ska lära sig att utföra egenvård.  

Det är väsentligt att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen, de symtom som den 

medför, samt hur den påverkar individens fysiska aktiviteter. Det är viktigt också att utbilda 

patienten i de aspekter av sjukdomen som leder till försämrat tillstånd, exempelvis av kliniska 

symtom. Därför ska sjuksköterskan helst kunna ge tips och råd om hur man kan förbättra sitt 

liv trots kronisk hjärtsvikt, till exempel genom att instruera patienten att göra färre dagliga 

aktiviteter de dagar som sjukdomen ger mer symtom, och vice versa. 

Förslag till fortsatt forskning

Det behövs fortsatt forskning gällande barriärer för egenvård. Egenvård har betydelse för 

personer med kroniska sjukdomar. Brist på patientutbildning och kunskap har visat sig vara 

en av de största barriärerna för egenvård. Egenvårdsförtroende är en viktig faktor, som 
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används av många drabbade individer för att stärka deras livskvalitet.  Möjligheterna som till 

exempel internet ger gör det dock lättare för patienterna att skaffa sig kunskap om sin 

Sjukdom. Litteraturöversikten har visat att det finns mycket forskning om egenvård och 

livskvalitet för hjärtsviktspatienter, dock finns det behov av mer forskning om hur nedsättning 

av kognitiva funktioner kan påverkar förmågan att utföra egenvård, patientens dagliga liv och 

livskvalitet. 

Slutsats

Minskad egenvård vid hjärtsvikt orsakar mer sjukhusåterinläggning och sämre livskvalitet. 

Vårt resultat har visat att egenvård försämras av olika faktorer och dessa faktorer hindrar 

patienten att utföra egenvård. Symtomen på hjärtsvikt var det som mest påverkade 

patienternas liv på många plan, genom att symtomen försämrade patienternas fysiska förmåga 

att fortsätta jobba på heltid, leva som tidigare. Sociala roller har också blivit påverkade på 

grund av bland annat trötthet och andnöd, vilket leder till ökad isolering.
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hjärtsviktpatienter.  

Metod: Kvalitativ, 
Datainsamling:
Semistrukturerad intervju. Varje 
intervju spelades in och 
transkriberades i sin helhet. 
Urval: 11 patienter båda könen. 
Analys: Användes Cohen`s 
kappa



Heo, Lennie, Okoli
& Moser

Quality of life in 
patients with heart 
failure: Ask the 
patients

2009,USA, 
Heart&Lung 
journal

Syftet är att undersöka 
hur patienter med 
hjärtsvikt definierar 
och uppfattar sin 
livskvalitet.

Metod: Kvalitativ design
Urval: 20 patienter HF som 
bodde mellanvästern. Kriterier 
var en diagnos av bekräftad HF, 
New York Heart Association 
funktionell klass II-IV och 
förmåga att tala engelska.
Datainsamling:
semistrukturerade öppna 
intervjuer. Med kombination av 
båda Mätinstrument för 
livskvalitet var Minnesota 
LivingWithHeartFailure och 
Sho- Form 36.
Analys: Data analyserades med 
innehållsanalys.

Holden, Schubert 
& Mickelson

The patient work 
system: An analysis 
of self-care 
performance 
barriers among 
elderly heart failure 
patients and their 
informal caregivers

2015, USA, 
Applied 
Ergonomics. 

Syftet med denna 
studie var att tillämpa 
en systemmodell för 
att undersöka 
patientens 
arbetsprestationer och 
att använda en Human 
Factors system modell 
för att förstå 
förekomsten av hinder 
för egenvårds 
prestation av äldre 
hjärtsviktspatienter 

Metod: Mixed metod
Urval: 30 äldre personer som 
har hjärtsvikt och deras 14 
vårdgivare 
Datainsamling: Data samlades 
från semi-strukturerad 
intervjuer, observationer, 
enkäter och patientens journal.  
Data transkriberades. 
Analys: NVio 10 användes till 
analysen.



Hwang, Liao & 
Huang

Predictors of quality 
of life  in patients 
with heart failure

2009,Taiwan,
Nursing 
Science

Syftet är att förstå 
livskvaliteten och 
effekterna av 
sociodemografiska 
sjukdomens 
svårighetsgrad, fysiska 
symtom som 
andnödhet, trötthet 
och depression på 
livskvalitet hos 
hjärtsvikt patienter i 
Taiwan.

Metod: Kvantitative metod 
Urval: 133 patienter med 
hjärtsvikt
Datainsamling: Enkätfrågor 
och intervjuer om patenten inte 
kan svara på enkäter. Mättning 
av livskvalitet gjordes med hjälp 
av Minnesota LivingWith Heart
Failure.
Analys: Beskrivande statistik 
användes

Macabasco-
O’Connell, 
Crawford, Stotts,  
Stewart, 
&Froelicher

Self-care Behaviors 
in Indigent Patients
WithHeartFailure

2008, USA, 
Journal of 
Cardiovasular
Nurcing

Syftet med denna 
studie är att beskriva 
de demografiska och 
kliniska egenskaperna 
hos de fattiga 
hjärtsviktpatienterna. 
Samt att utforska 
patientens utförande 
av egenvårds 
beteenden och visa 
vilka utmaningar och 
hinder som finns för 
egenvård. 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: 65patienter med 
hjärtsvikt från 3 kliniska 
kardiologiska klinkar och ett 
sjukhus. 
Datainsamling:
Datainsamlingen skedde under 6 
månader.
Undersökningen ägde rum under 
schemalagda möten på kliniken 
eller i patientens sjukrum. En 
engångs ansikte mot ansikte 
semi strukturerad intervju 



användes för samla data. 3 
öppna frågor ställdes till 
patienter. 
Enkätfrågor för egenvårds av 
hjärtsvikt index (SCHFI) 
användes i studien. 
Analys: Beskrivande statistik 
användes för att utvärdera 
uppgifter. Chi- Square användes 
också till analysen.

Pihl, Fridlund & 
Mårtensson

Patient’sexperiences 
of physical 
limitations in daily 
life activities when 
suffering from 
chronic heart 
failure; a 
phenomenographic 
analysis.

2009, Sverige , 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Siences

Syfte är att undersöka 
personer med kronisk 
hjärtsvikt och hur de 
upplever sin situation 
om fysiska 
begränsningar i deras 
liv samt hur man kan 
förbättra deras 
livskvalitet

Metod: explorativ och kvalitativ 
design med ett fenomengrafiskt 
tillvägagångssätt. 
Urval:15 patienter rekryterades 
från en hjärtsviktklinik.
Datainsamling: Data samlades 
genom att patienterna blev 
intervjuade. Öppna frågor 
ställdes till patienterna. 
Analys: Analysen genomfördes 
i enlighet med fenomenografi 
och sju steg som beskrivs av 
Dahlgren och Fallsberg. 

Rosland, Heisler, 
Choi, 
Silveira&Piette

Family Influences 
on Self-
Management 
Among 
Functionally
Independent Adults 

2010, USA, 
Chronic Illness

Syftet med denna 
studie är att visa om 
familjestöd utgör 
hinder eller hjälp för 
patienter med 
hjärtsvikt att utföra 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: 439 patienter med 
hjärtsvikt och diabetes.
Datainsamling: Data samlade 
genom att skicka enkät med 
fasta svarsalternativ till 



with Diabetes or 
Heart Failure: Do 
Family Members 
Hinder As Much As 
They Help?

egenvård. patienternas mejl.
Analys: T- test och Chi Square 
användes till data analys. 

Riegel, Dickson, , 
Goldberg&Deatrick

Factors Associated 
With the 
Development of 
Expertise in Heart 
Failure Self-Care

2007, USA, 
Nursing 
Research. 

Syftet är att beskriva 
och förstå hur 
kompetensen inom 
egenvård till hjärtsvikt 
kan utvecklas.

Metod: Mixed metod.
Urval:29 patienter med 
hjärtsvikt.
Datainsamling: Data samlades 
in främst genom intervjuer för 
att ge insikt iden process genom 
vilken egenvård kompetens 
utvecklas. Standardiserade
Instrument användes för att 
kvantifiera nivån och typ av 
egenvård. Sju strukturerade 
frågor ställdes om fysiska 
begränsningar och symptom.  
Egenvårds av hjärtsvikt index 
(SCHFI) användes i studien.  
Analys: Beskrivande statistik 
användes. Variansanalys oc
chi-square analys. 



Riegel& Carlson Facilitators and 
barriers to heart 
failure self-care 

2002, USA, 
Patient 
education and 
counseling 

Syftet med denna 
studie är att undersöka 
hur hjärtsvikt påverkar 
patienternas liv, 
bedöma hur de utför 
egenvård och 
bestämma hur deras 
livssituation 
underlättar eller 
försvårar egenvård till 
hjärtsvikt.

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 26 individer med kronisk 
hjärtsvikt. 
Datainsamling: Data samlades 
in med hjälp av strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
transkriberade. 
Analys: innehållsanalys 
användes

Seto, Leonard, 
Cafazzo,Masino,  
Barnsley& Ross

Self-care and 
Quality of Life of 
Heart Failure 
Patients at a 
Multidisciplinary
Heart Function 

2011, USA, 
Journal of
Cardiovascular
Nursing

Syftet är att undersöka 
patientens egenvård 
och livskvalitet.  Samt 
utforska förhållandet 
eller sambandet 
mellan egenvård och 

Metod: kvantitativ metod 
Urval:100 personer som har 
hjärtsvikt (III-IV) 
Datainsamling: data samlades 
genomenkät som för delades till 
patienter. Enkäter inkluderade 



Clinic livskvalitet Self-careofheartfailure index 
(SCHFI) och Minnesota 
LivingWith 
HeratFailure(MLHQL) enkäter, 
som användes för att värdera 
egenvårds beteende och 
livskvalitet.
Analys: Analyserna inkluderade 
beskrivande, bivariata och 
förklarande
analyser. 

Shojaei, 
Ebrahimi&Assemi

Self-care behavior 
and affecting factors 
among patients
with heart failure in 
Iran

2011, Iran, 
Saudi Medical 
Journal. 

Syfte med studien är 
att bedöma 
egenvårdsbeteende 
hos patienter med 
hjärtsvikt. Dessutom 
att fastställa faktorer 
som påverkar dessa 
beteende som ålder, 
kön, civilstånd, 
utbildning, sjukdoms 
varaktighet och 
multisjuklighet. 

Metod: Kvantitativ metod
Urval:250 patienter med 
hjärtsvikt
Datainsamling: Data samlades 
in genom två typer av enkäter 
som fördelades till patienter
användes den persiska versionen
av European self- care behavior
questionnaire. 
Analys: Det användes 
beskrivande statistik, One-
Anova,Independet– t , Chi-
Sequare .

Sloan&Pressler Cognitive Defictis 
in heart failure: Re-
cognition of 
Vulnerability as a 
Sreange New World

2009, USA, 
Journal of 
cardiovascular 
nursing.

Syftet med denna 
studie var att beskriva 
hur personer med 
hjärtsvikt och 
kognitiva brister 
hanterar egenvård i 
deras dagliga liv.

Metod: Kvalitativ metod
Urval: 12 patienter med 
hjärtsvikt, har underskott i 3 
eller fler kognitiva domäner.
Datainsamling: Data samlades 
genom ostrukturerade intervjuer 
med patienter där de bodde. 



Därefter transkriberades data. 
Analys: Sloansmultiple-level 
analytisk metod användes för 
tolka narrativa data från studien. 

Thornhill, Lyons, 
Nouwen& Lip

Experiences of 
living with 
congestive heart 
failure

2008,England, 
The
British
Psychological 
Society

Syftet var att 
undersöka 
människors 
upplevelser av 
diagnosen hjärtsvikt 
och därefter leva med 
sjukdomen

Metod: Kvalitative metod
Urval:25 patienter med kronisk 
hjärtsvikt, ålder mellan 35-
år,
Tillhör city hospital i Bringham.
Datainsamling 
semistrukturerad intervju som 
varade mellan 15-50 minuter
Analys: IPA 
(InterpretativePhenomenological 
Analys)




