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SAMMANFATTNING 

 

 

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som medför nedsatt pumpförmåga och symtom som trötthet, 

andfåddhet och svullnad. Förutom farmakologisk behandling är egenvård en central del i 

behandlingen. Egenvård beskrivs som en komplex process och vid hjärtsvikt innebär 

egenvård att till exempel regelbundet väga sig, sköta läkemedelshantering och veta när 

vårdgivare ska kontaktas. Sjuksköterskans roll vid vård av personer med hjärtsvikt är att ge 

individualiserad utbildning, främja förståelsen och egenvårdsförmågan. Att utgå från 

personcentrerad vård vid vården av personer med hjärtsvikt har visat sig ge fördelar i form av 

ökad livskvalitet och förbättring av egenvård.  

 

Syftet var att belysa faktorer hos personer med hjärtsvikt som har samband med hur de utför 

sin egenvård. 

 

En litteraturöversikt valdes som metod. Sökningarna resulterade i 20 artiklar publicerade 

mellan 2015 och 2019, varav 18 kvantitativa och två kvalitativa studier. Artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag och 15 artiklar 

bedömdes ha hög kvalitet och fem medelhög kvalitet. Resultatanalysen gjordes med 

integrerad analys.  

 

I resultatet framkom att de viktigaste faktorerna som har samband med egenvården kunde 

kategoriseras i sociokulturella faktorer, personliga karakteristika och sjukdomsrelaterade 

faktorer. Sociokulturella faktorer berörde ålder, kön, sysselsättning och utbildning, relationer 

och stödjande faktorer. Personliga karakteristika innefattade kunskap om hälsa och hjärtsvikt, 

kognitiv funktion samt emotionell och psykologisk påverkan. Sjukdomsrelaterade faktorer var 

funktionsskattning, upplevd symtombörda, sjukdomsbörda och behandling. I majoriteten av 

underkategorierna visade det sig att samma faktor både kunde försvåra och underlätta 

egenvården.  

Slutsatsen i denna litteraturöversikt var att det finns flera faktorer som påverkar egenvården 

hos personer med hjärtsvikt. En faktor kan gynna någon men vara ett hinder för en annan. För 

att kunna identifiera vad som gynnar eller hindrar en gynnsam egenvård hos den enskilda 

individen är det av stor vikt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt.  

 

 

 

Nyckelord: Egenvård, Hjärtsvikt, Främjande faktor, Försvårande faktor, Personcentrerad vård



 

 

ABSTRACT 
 

Heart failure is a chronic condition which leads to reduced pumping ability and symptoms 

such as fatigue, breathlessness and edema. Except for pharmacological treatments, self-care is 

a central part in the treatment of heart failure. Self-care is described as a complex process and 

self-care for heart failure includes, for example, weighing oneself regularly, dealing with 

medications and knowing when to contact healthcare providers. The nurse’s role in taking 

care of people with heart failure is to give individualised instructions, promote understanding 

and the ability to perform self-care. To proceed from person-centred care in the care of people 

with heart failure has shown certain benefits like increased quality of life and improvement of 

self-care.  

The aim was to elucidate factors in people with heart failure that are related to how they 

perform their self care.  

 

A literature review was chosen as the method. The searches resulted in 20 articles, published 

between 2015 and 2019, 18 quantitative and 2 qualitative studies. The articles quality were 

reviewed based on Sophiahemmet University's assessment for quality review and 15 of the 

studies were assessed to have high quality and five medium quality. The data analysis was 

performed using integrated analysis 

 

In the result it emerged that the most important factors related to self care could be 

categorized in sociocultural factors, personal characteristics and disease-related factors. 

Sociocultural factors concerned age, sex, employment, education, relationships and 

supporting factors. The category of personal characteristics included health literacy, 

knowledge about heart failure, cognitive function and emotional and psychological 

influences. Factors related to the disease were functional classification, symptom burden and 

burden of the disease and treatment. In the majority of the categories it was shown that the 

same factor could act as both a barrier and a facilitator to self-care.  

  

The conclusion in this literature review was that several factors affects the self-care in persons 

with heart failure. A factor who is a facilitator for one person could be a barrier for another 

person. It´s important that the nurse use the basis of a person-centred care approach to identify 

what is a facilitator or barrier for a proper self-care for the individual.  

 

Keywords: Self-care, heart failure, barrier, facilitator, person-centred care 
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INLEDNING 

Egenvård vid hjärtsvikt har visat sig vara en väsentlig del utöver den farmakologiska 

behandlingen för att minska sjukhusinläggningar, dödlighet och symtombörda. Dock 

framkommer det i ett flertal studier att följsamheten till egenvården vid hjärtsvikt är låg. 

Evidens finns på hur en god egenvård bör genomföras men trots detta har många personer 

svårt att implementera egenvården i sin vardag. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

egenvårdsutbildning för personer med hjärtsvikt, men kan ställas inför utmaningar relaterade 

till personernas individuella faktorer.  

 

BAKGRUND   
 

Hjärtsvikt 
 

Epidemiologi och etiologi 

Hjärtsvikt definieras som en strukturell och/eller funktionell abnormitet i hjärtat som 

resulterar i minskad hjärtminutvolym och/eller förhöjt intrakardiellt tryck i vila eller i stress. I 

utvecklade länder beräknas förekomsten hos vuxna med hjärtsvikt ligga runt 1–2 procent. 

Förekomsten av hjärtsvikt ökar med åldern och från >70 år stiger prevalensen till 10 procent 

(Ponikowski et al., 2016). Prevalensen av hjärtsvikt fortsätter att stiga i takt med en 

befolkning som blir äldre (Benjamin et al., 2018). Denna utveckling leder i sin tur till ett ökat 

antal sjukhusinläggningar (Vidán et al., 2019) som är ekonomiskt krävande för hälso-och 

sjukvården (Alpert, Smith, Hummel & Hummel, 2017). Enligt Vidán et al. (2019) är 

prognosen vid hjärtsvikt allvarlig med hög dödlighet och ytterligare försämring av prognosen 

efter sjukhusinläggning. 

Hjärtsvikt bör ses mer som ett kliniskt syndrom än som en sjukdom. Det är av stor vikt att 

hitta orsaken till hjärtsvikten då själva syndromet i sig ska ses som ett resultat av flera andra 

kardiovaskulära sjukdomar (Benjamin et al., 2018; Ponikowski et al., 2016). De vanligaste 

orsakerna till hjärtsvikt är hypertoni och kranskärlssjukdom (Ponikowski et al., 2016). 

Diabetes, övervikt och rökning är andra orsaker som blivit allt mer vanligt som orsak till 

hjärtsvikt (Benjamin et al., 2018). 

 

Patofysiologi 

Hjärtsvikt beror på en myokardiell abnormitet som orsakar systolisk och/eller diastolisk 

ventrikulär dysfunktion (Ponikowski et al., 2016). Det är en progressiv sjukdom som oftast 

utvecklas under många år (Benjamin et al., 2018). Hjärtsvikt delas in i kategorier beroende på 

vilken ejektionsfraktion (EF) som uppmäts vid ultraljudsundersökning av hjärtat. EF står för 

den procentandel av volymen av blod som pumpas ut vid varje hjärtslag från vänster kammare 

(Persson & Stagmo, 2017).  Indelningen består av hjärtsvikt med preserved ejection fraction 

(HFpEF) som är >50 procent (normal EF) och hjärtsvikt med reduced ejection fraction 

(HFrEF) som är <40 procent. Personer som ligger emellan, alltså 40-49 procent hamnar i en 

”gråzon” som benämns hjärtsvikt med mid range ejection fraction (HFmrEF). 

Ejektionsfraktions-bedömningen är viktig för att utreda bakomliggande orsaker och för att 

veta vilka resultat behandlingen kan förväntas ge. Det är endast hos personer med HFrEF som 
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behandlingar har visat sig minska sjuklighet och dödlighet (Ponikowski et al., 2016). 

Hjärtsvikt med bevarad EF (HFpEF), också kallad diastolisk hjärtsvikt, förekommer till 

största del hos äldre kvinnor med en anamnes på hypertoni och förmaksflimmer. Den 

diastoliska dysfunktionen beror oftast på en förtjockad vänsterkammarvägg och/eller ett 

förstorat vänster förmak till följd av ett ökat fyllnadstryck (Persson & Stagmo, 2017; 

Ponikowski et al., 2016). Detta leder till stela och oelastiska väggar som gör att fyllnadsfasen 

i kammaren påverkas till följd av att en mindre volym blod får plats i kammaren (Persson & 

Stagmo, 2017). Hjärtsvikt med reducerad EF (HFrEF), tidigare kallad systolisk hjärtsvikt 

förekommer för det mesta till följd av kranskärlssjukdom och är vanligare hos män än hos 

kvinnor (Persson & Stagmo, 2017; Ponikowski et al., 2016). Den systoliska dysfunktionen 

leder till minskad hjärtminutvolym samt långsammare flöde på grund av att vänster kammare 

inte har tillräckligt med kraft att pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen (Persson & Stagmo, 

2017). 

 

Symtom och funktionsklass 

Hjärtsvikt är förknippat med nedsatt fysisk förmåga och försämrad livskvalité till följd av hög 

symtombörda (Benjamin et al., 2018). Även kognitiv nedsättning är vanligt hos personer med 

hjärtsvikt på grund av cerebral hypoperfusion. Nedsättningen ökar i takt med att hjärtsvikten 

blir försämrad (Lambrinou, Protopas & Kalogirou, 2014). Enligt Alpert et al. (2017) är 

symtombördan hos personer med hjärtsvikt hög och i takt med att livslängden ökar bland 

befolkningen, bidrar detta till en större symtombörda över tid för personer som lever med 

hjärtsvikt. De klassiska symtomen är andningssvårigheter, trötthet samt svullnad om främst 

underben, men även smärta, depression och mag-tarmbesvär är vanligt förekommande 

symtom. Obehandlade symtom bidrar till nedsatt livskvalité och kliniska händelser som 

kräver akut omhändertagande och/eller sjukhusinläggningar (Alpert et al., 2017). Hantering 

av symtom består av en omfattande symtombedömning samt kunskap om metoder för att 

lindra eller hindra symtomen. Med en framgångsrik symtomhantering behandlas inte endast 

de fysiska symtomen utan även de känslomässiga, sociala och andliga aspekterna av lidande. 

Symtomhantering kan läras ut och implementeras till personer med hjärtsvikt av personal 

inom hjärtsjukvård (Alpert et al., 2017). 

Hjärtsvikt klassificeras enligt Yancy et al. (2013) ofta utefter New York Heart Association 

Functional Classification (NYHA) som består av fyra funktionsklasser som har betydelse för 

behandling och prognos. NYHA I innebär att nedsatt hjärtfunktion har påvisats men personen 

har inga symtom. NYHA II innebär en lätt hjärtsvikt med symtom som endast visar sig efter 

ansträngande fysisk aktivitet. NYHA III är måttlig hjärtsvikt där symtom uppstår redan efter 

lätt till måttlig fysisk aktivitet. Klassen delas upp i IIIa och IIIb utifrån personens förmåga att 

kunna gå 200 meter på plan mark eller ej. NYHA IV innebär en uttalad hjärtsvikt med 

påföljande svåra symtom hos personen som kommer redan i vila. Dessa personer är oftast 

högst begränsade i sin vardag (Yancy et al., 2013).  

 

Diagnostik och behandling: 

Diagnostiken vid misstanke om hjärtsvikt innehåller en tydlig anamnetisk bild samt en fullgod 

fysisk undersökning enligt Ponikowski et al. (2016). Anamnesen består av att undersöka om 

personen sedan tidigare har hypertoni eller kranskärlssjukdom, om personen utsatts för 

läkemedel och/eller strålning som kan ha gett toxiska effekter på personens hjärta, 

användandet av vätskedrivande behandling samt andfåddhet i vila eller ansträngning. I den 

fysiska utredningen ingår det att auskultera eventuella lungrassel och blåsljud på hjärtat, samt 



 

3 

 

uppmärksamma ankelödem, halsvensstas och avvikande andningsmönster. Elektrokardiogram 

(EKG) ingår också i den fysiska undersökningen. Är någon av de undersökta faktorerna 

avvikande är nästa steg att gå vidare med blodprovet N-terminal pro b-type natriuretic 

peptide, (NT-proBnp). Vid förhöjda värden av NT-proBnp görs ultraljud på hjärtat, även 

kallat ekokardiografi (EKO). Vid bekräftelse av diagnos hjärtsvikten, baserad på ovanstående 

data, bestäms om möjligt den orsakande faktorn och behandling startas. Kompletterande 

undersökningar är röntgen av hjärta/lungor, kranskärlsröntgen, arbetsprov samt MR-hjärta 

(Ponikowski et al., 2016).  

Enligt Ponikowski et al. (2016) består den farmakologiska basbehandlingen för personer med 

hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) av angiotensinkonverterande enzym-

hämmare (ACE-hämmare) eller angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) samt 

betareceptorblockerare. Efter detta kan även ytterligare behandling som innefattar 

mineralreceptorantagonist (MRA) och neprilysinhämmare (ARNI) som då ersätter ACE. 

Ivabradine och Digoxin vara alternativ. Diuretika kan ges som ytterligare symtomlindring 

under alla behandlingssteg. Kunskapen om behandling för personer med hjärtsvikt med 

bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) är bristfällig på grund av att evidens saknas på huruvida 

läkemedel förbättrar symtom hos de här personerna. Behandlingen hos de här personerna 

riktar sig därför till att behandla bakomliggande sjukdomar samt vätskedrivande behandling 

för symtomlindring (Ponikowski et al., 2016).  

Behandlingen vid hjärtsvikt består även av en icke-farmakologisk del (Ponikowski et al., 

2016). Där ingår ställningstagande till cardiac resynchronisation therapy-behandling (CRT) 

om EF <35 procent och EKG visar sinusrytm med QRS-duration >130 millisekunder. 

Ställningstagande till implantable cardioverter defibrillator (ICD) bör tas om EF är <35 

procent trots optimal läkemedelsbehandling eller om personen har haft symtomatiska 

ventrikeltakykardier eller haft ventrikelflimmer. Behandling med ICD syftar till att förebygga 

plötsliga dödsfall medan CRT riktar sig till att både förbättra morbiditeten samt mortaliteten. 

Dessa två behandlingar kan kombineras när behovet finns av både synkronisering samt 

defibrillator. Sista steget i behandlingstegen är mekaniska cirkulationsstöd eller 

hjärttransplantation, detta kan bli aktuellt vid grav hjärtsvikt där symtom kvarstår trots 

optimal farmakologisk behandling. Palliativ vård ska erbjudas i ett tidigt skede hos personer 

med grav hjärtsvikt där farmakologisk behandling inte ger resultat och mer avancerad 

behandling inte är aktuellt (Ponikowski et al., 2016).  

Egenvård ingår också i den icke-farmakologiska behandlingen och kan beskrivas som 

att personen på olika sätt ökar kunskapen om sitt tillstånd och utför åtgärder när det krävs. All 

behandling vid hjärtsvikt ska syfta till att personens kliniska status, funktionskapacitet och 

livskvalité förbättras samt att sjukhusinläggningar förhindras och dödligheten minskas 

(Ponikowski et al., 2016). 

 

Egenvård 
 

World Health Organisation [WHO] definierar egenvård som förmågan hos individer, familjer 

eller samhällen att främja hälsa, förebygga sjukdom, upprätthålla hälsa och att hantera 

sjukdom och funktionsnedsättning med eller utan stöd av en vårdgivare (WHO, 2019). 

Socialstyrelsen (2019) definierar egenvård som de hälso- och sjukvårdsåtgärder en person får 

utföra i hemmet, antingen själv eller med stöd av anhörig eller personlig assistent. I varje 
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enskilt fall ska en bedömning göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal om personen 

kan ansvara för sin egenvård (Socialstyrelsen, 2019). 

I Orems teori om egenvård (2001) beskrivs egenvård som en mänsklig reglerande funktion 

som individer behöver utföra för sig själva eller få utfört åt sig för att kunna upprätthålla 

fysiska och psykiska funktioner och utveckling inom sådana gränser att livsnödvändiga 

förhållanden upprätthålls. Egenvård måste läras in och behöver utföras medvetet och 

kontinuerligt i överensstämmelse med individens enskilda faktorer som miljö, 

utvecklingsstadier, hälsostatus och energi-nivåer. Egenvård kan handla om att kunna förse 

sig med mat och vatten, ta hand om personlig hygien och skydda sig från fara. Egenvård 

innebär att utföra aktiviteter för att bedöma vad som kan och bör göras, att bestämma vad 

som ska göras och att sedan utföra vård. Egenvård kräver tid, energi och en kontinuerlig 

vilja hos personer att engagera sig i egenvårdsåtgärder för sig själv eller andra. När 

möjligheten att utföra egenvård understiger det som behövs för att möta egenvårdsbehov är 

omvårdnad en naturlig följd och ska då kompensera för det som individen inte klarar att 

utföra (Orem, 2001).  

Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012) beskriver egenvård i deras Middle-range theory of self-

care of cronic illness som grundläggande i hanterandet av kronisk sjukdom. Personer ställs 

inför utmaningar när deras beslut om egenvård behöver stämma överens med behoven som 

sjukdomen dikterar. Teorin utgår från en kontext där vårdpersonal och personen som lever 

med kronisk sjukdom har ett ömsesidigt förhållande där vårdpersonalen önskar att 

partnerskapet ska leda till ökad egenvård. Egenvård definieras i denna teori som en process av 

att upprätthålla hälsa genom hälsobefrämjande aktiviteter och att kunna hantera sjukdom.  

Egenvård utförs både vid sjukdom och frånvaro av sjukdom men blir mer framträdande hos 

personer med kroniska sjukdomar. Att engagera sig i egenvård gör personen till en aktiv 

deltagare i hanterandet av sin sjukdom. Riegel et al. (2012) beskriver vidare att nyckelbegrepp 

i teorin är upprätthållande av egenvård, monitorering av egenvård och hanterande av 

egenvård. Upprätthållande definieras som de beteenden som används av personer med kronisk 

sjukdom för att bibehålla och förbättra fysisk och emotionell stabilitet, dessa beteenden kan 

bestämmas av personen själv eller bygga på de rekommendationer hen fått av vårdpersonal. 

Det kan röra sig om att ta sin medicin, sluta röka och hantera stress. Monitorering innebär 

processen att noggrant observera sig själv och lyssna på kroppen för att upptäcka förändringar 

i symtom och tecken. Monitorering som utförs systematiskt och rutinmässigt ger bäst resultat 

och målet är att kunna känna igen att en förändring har skett. Därefter behöver personen ta ett 

beslut om vilken åtgärd som är lämplig. Monitorering är en länk mellan upprätthållande och 

hanterande av egenvård. Hanterande av egenvård definieras som svaret på de observerade 

förändringarna i symtom när de uppstår och innefattar en utvärdering av förändringar i 

symtom och tecken för att bestämma om en åtgärd behöver utföras. De som lyckas förstå 

meningen med förändringarna, överväga alternativ och om det behövs även starta behandling 

och utvärdera denna är de som lyckas bäst med sin egenvård. Egenvård är en komplex process 

som kräver förmåga till beslutsfattande och reflektion. Om personen har svårt för en eller 

båda av dessa komponenter kommer egenvården påverkas negativt (Riegel et al., 2012).  

 

Egenvård vid hjärtsvikt 
 

Egenvård är en central del i den icke-farmakologiska behandlingen av hjärtsvikt (Ponikowski 

et al., 2016). Tidigare forskning visar att effektiv egenvård vid hjärtsvikt bland annat leder till 
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ökad livskvalitet, minskad mortalitet och minskade sjukhusinläggningar (Moser, Dickson, 

Jaarsma, Lee & Strömberg, 2012; Stamp et al., 2018). Vid optimal egenvårds-hantering vid 

hjärtsvikt ska personen bland annat kunna förutse eller känna igen försämring i symtom, 

hantera vätskebalans, ha en hälsosam vikt, undvika rökning och överkonsumtion av alkohol, 

vara fysiskt aktiv och ta influensa-vaccin. Utöver det ska personen sköta sin medicinering och 

veta när den ska kontakta vårdpersonal (Lainscak et al., 2011). Ju mer komplex behandlingen 

blir, desto större risk är det att följsamheten till egenvården minskar. Följs inte egenvårdsråd 

om vätskebalans och läkemedelsbehandling kan effekten av behandlingen minska och 

personen kan försämras med symtomförvärring och sjukhusinläggningar som följd (van Der 

Wal, Jaarsma, & van Veldhuisen, 2005). Jaarsma et al. (2013) beskriver att det finns stora 

variationer i egenvårdsbeteenden mellan personer i olika länder men att följsamheten är 

märkbart låg oavsett land. Överlag är följsamheten till regelbunden vägning och träning låg 

medan följsamheten till ordinerad medicinering är högre (Jaarsma et al., 2013). 

Enligt Spaling, Currie, Strachan, Harkness och Clark (2015) framkommer det att kunskapen 

om hur god egenvård bör utföras är låg hos personer med hjärtsvikt. Kunskap saknas om 

mediciners inverkan på kroppen, syftet med att ta medicinerna samt hur de förbättrade deras 

sjukdom och symtom. Personerna visade sig även ha en låg kunskapsnivå gällande vikten av 

vätskerestriktion och daglig vikt. De få personer som vägde sig dagligen visste egentligen inte 

varför de gjorde det, ingen av personerna nämnde att de vägde sig för att anpassa vätskeintag. 

De personer som uppgav sig tagit till sig informationen hade ändå svårt att implementera 

egenvårdsrutiner i vardagen. Svårigheter framkom också i att förstå kopplingen mellan 

symtom och hjärtsvikt, vilket ledde till att de inte sökte vård utan väntade tills deras tillstånd 

blir outhärdligt (Spaling et al., 2015). Egenvård vid hjärtsvikt är sammantaget en komplex 

process som kräver att personen som ska utföra den har kunskaper om många faktorer som rör 

hjärtsvikt, kan utföra många olika egenvårdsaktiviteter men också kunna fatta beslut som rör 

egenvården (Moser et al., 2012).  

 

Sjuksköterskans roll 
 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) (2017a) ska en sjuksköterska erbjuda människor 

möjlighet att bibehålla och förbättra sin hälsa och uppnå välbefinnande och livskvalitet. En 

sjuksköterska ska också ha kunskap om faktorer som har betydelse för personers hälsa och all 

omvårdnad ska utgå från respekt för den vårdade personens rättigheter, självbestämmande och 

värdighet (SSF, 2017a).  

Patientlagen (SFS 2014:821) kapitel 3, 6§ säger att informationen som lämnas till patienter 

ska anpassas efter individens förutsättningar och vidare i 7§ att den som lämnar informationen 

ska, så långt det går, försäkra sig om att patienten förstått informationen (SFS 2014:821). Det 

finns dock enligt Lambrinou et al. (2014) många utmaningar för sjuksköterskor som tar hand 

om personer med hjärtsvikt. Flera av dem är relaterade direkt till vårdpersonalen som 

bristande kunskap om till exempel rekommenderade behandlingar och diagnostisering, 

kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Organisatoriska faktorer som tidsbrist, 

koordinering av arbetsuppgifter och dåligt ledarskap kan också försvåra arbetet för 

sjuksköterskan. Andra utmaningar är faktorer som rör personerna, som att identifiera deras 

behov, önskningar och förmågor, ta hänsyn till fysiska begränsningar, kunskapsnivå, attityder 

och följsamhet till egenvård (Lambrinou et al., 2014).   
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I takt med att personer blir mer medvetna om sin hälsa vill de ofta också ta en större roll i sin 

vård. När en person har både kunskapen om och självförtroendet för att utföra egenvård kan 

det bidra till att personen kan bibehålla sin integritet och autonomi. Å andra sidan kan kravet 

att utföra egenvård leda till skuldkänslor om personen saknar förmåga eller motivation att 

utföra den. Egenvårdsaktiviteter behöver därför vara ett gemensamt beslut mellan vårdgivare 

och personen som ska utföra dem (Strömberg, Jaarsma & Riegel, 2012). Currie et al. (2015) 

beskriver faktorer i relationen mellan vårdgivare och vårdsökande person som påverkar 

egenvården vid hjärtsvikt utifrån personens perspektiv. Bristfällig kommunikation, brist på 

information eller förklaringar och dålig kontinuitet i vården är faktorer som bidrar till sämre 

deltagande i egenvård. Däremot finns flera faktorer som bidrar till förbättrad egenvård såsom 

effektivt lyssnande, respekt, partnerskap, information och olika program som syftade till 

sjukdomshantering (Currie et al., 2015).  

Enligt Ponikowski et al. (2016) ska personer med hjärtsvikt få en god utbildning om egenvård 

för att kunna notera förändringar i symtom, veta när sjukvård ska kontaktas och kunna styra 

vätskedrivande medicinering själv. Utbildningen ska ges utifrån ett individualiserat perspektiv 

och faktorer som kan försvåra kommunikationen ska identifieras (Ponikowski et al., 2016). 

Att som sjuksköterska främja egenvård genom utbildning är en fundamental aspekt av 

personcentrerad vård som även stärker personens autonomi. Det huvudsakliga målet är dock 

inte att enbart överföra kunskap utan att främja personens förståelse och förbättra deras 

egenvårdsförmåga för att kunna ta en aktiv roll i vården (Lambrinou et al., 2014). Att 

involvera personerna genom att utgå från deras informationsbehov och frågor gör att de i 

högre grad upplever att informationen är relaterad till deras egen livssituation (Ross, Ohlsson, 

Blomberg & Gustafsson, 2015). För att kunna bedriva en god egenvård måste den utbildning 

som personer får från sjuksköterskan kunna appliceras på personens livssituation och 

personen ska ses som en expert på sin egen kropp och hur sjukdomen påverkar den (Kneck, 

2018).  Detta kräver att sjuksköterskan som ger utbildningen besitter kunskap om att personer 

med hjärtsvikt har varierande egenskaper som kan påverka deras förmåga att utföra egenvård 

och kunna identifiera dessa (Moser et al., 2012).  

 

Personcentrerad vård  
 

WHO (2017) beskriver personcentrerad vård som en central del i vården av äldre personer 

med kroniska sjukdomar. Ekman et al. (2011) beskriver att grunden i personcentrerad vård 

handlar om att se patienter som personer som aldrig kan reduceras till enbart sin sjukdom. En 

person är ansvarig för sina egna handlingar och beteenden. I vården innebär detta att skifta 

synsätt från att personen ses som en passiv mottagare av olika medicinska interventioner, till 

att se personen som en aktiv deltagare. Om personens miljö, styrkor, framtidsplaner och 

rättigheter beaktas och tillgodoses och vårdgivaren ser personen bakom patienten med dess 

känslor, önskningar och behov kan detta leda till en bättre samsyn mellan parterna (Ekman et 

al., 2011). Tre centrala steg inom processen för personcentrerad vård beskrivs av Ekman, 

Norberg och Swedberg (2014). Det första steget är att aktivt lyssna på den vårdsökande 

personens berättelse för att få en förståelse för hur sjukdomen med dess symtom påverkar 

vardagen och att bli medveten om personens vilja och resurser. Det andra steget innebär att 

skapa ett jämlikt partnerskap där vårdpersonal ses som experter inom sitt arbetsområde och 

personen som söker vård ses som expert på sin kropp och livssituation. Det sista steget 

innefattar en dokumenterad, personlig hälsoplan som ska vara tillgänglig för både personal 
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och den person journalen rör. Planen kan ses som ett kontrakt parterna emellan (Ekman et al., 

2014).  

Ulin, Malm och Nygårdh (2015) slår fast att personcentrerad vård har visat sig ge många 

fördelar vid vård av personer med hjärtsvikt som till exempel ökad livskvalitet, förbättringar 

av egenvård, förbättrad fysisk och mental status, minskade vårdkostnader, och minskad 

symtombörda. De positiva effekterna förklaras med att personerna uppmuntras att delta i sin 

egen vård och att vården baseras på personernas berättelser samt att anhöriga inkluderas. 

Ekman et al. (2012) visar på att personcentrerad vård leder till kortare sjukhusvistelser och 

förbättrad ADL-förmåga. Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn och Olsson (2014) beskriver 

att personer som vårdas enligt personcentrerad vård känner sig lyssnade till och involverade i 

sin vård. 

 

Problemformulering 
 

Hjärtsvikt är ett syndrom som blir allt vanligare, framför allt hos den äldre befolkningen. 

Symtombördan hos personer med hjärtsvikt är hög och vårdtillfällena frekventa vilket innebär 

ett stort lidande för personerna, men även en ekonomisk börda för hälso- och sjukvården. En 

central del i vården är egenvård, alltså de aktiviteter personen själv utför för att kontrollera sin 

sjukdom. Egenvård är en komplex process som innefattar flera olika moment och som ställer 

höga krav på den person som ska utföra den. Genom att som vårdsökande person besitta 

kunskap om vilka faktorer som påverkar ens sjukdom i positiv eller negativ riktning, att tidigt 

ha förmågan att upptäcka förändringar av symtom samt att veta vad för åtgärd som bör utföras 

för att återställa förändringen kan en god egenvård uppfyllas. För att detta ska kunna 

implementeras hos personerna krävs det att sjuksköterskan har en djupare förståelse om 

faktorerna och egenskaperna hos personerna som påverkar utförandet av egenvården. 

SYFTE 
 

Syftet är att belysa faktorer hos personer med hjärtsvikt, som har samband med hur de utför 

sin egenvård. 

METOD 

Design 
 

En allmän litteraturöversikt som utförs systematiskt valdes som metod för att besvara syftet. 

Denna metod innebär en strukturerad sökning efter relevant litteratur som sedan 

sammanställs. En litteraturöversikt bör utgå från en tydligt formulerad fråga som utgör syftet 

med översikten (Forsberg & Wengström, 2016). Denna design är lämplig när det finns behov 

av att sammanställa resultat från tidigare forskning för att besvara en specifik fråga. Resultatet 

skulle sedan kunna väcka tankar till ny forskning som senare kan leda till kliniska 

implementeringar, till exempel nya arbetssätt (Kristensson, 2014).  
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Urval 
 

Vid sökningar inkluderades initialt artiklar som var publicerade mellan 2009 och 2019. På 

grund av ett stort antal lämpliga artiklar ändrades detta till att inkludera artiklar publicerade 

enbart mellan 2015–2019. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska, vara peer reviewed, ha etiskt godkännande samt beröra individer över 18 år. 

Peer review innebär att artiklarna är granskade av andra forskare och detta ses som en styrka 

(Polit & Beck, 2017). Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2016) är lämpligt inom omvårdnad. Exklusionskriterier var artiklar 

som handlade om interventioner, till exempel utbildningsprogram, artiklar som berörde fler 

sjukdomstillstånd än bara hjärtsvikt och artiklar där fokus var egenvård som utfördes i en 

parrelation. Även översiktsartiklar exkluderades  

 

Datainsamling 
 

Sökningarna utfördes gemensamt i databaserna Medical Literature On-Line (PubMed) och 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl Complete) som ansågs vara 

lämpliga databaser. PubMed inkluderar medicin, omvårdnad och hälsa och Cinahl har fokus 

på omvårdnad och närliggande områden (Polit & Beck, 2017). 

Lämpliga sökord identifierades utifrån syftet och med hjälp av svenska Medical Subject 

Headings (MESH). I PubMed användes MESH-term vid sökningar och i Cinahl användes 

Subject headings (Polit & Beck, 2017). Även fritextsökningar utfördes för att hitta artiklar 

som ännu inte indexerats med MESH-termer eller Subject Headings. Dessa sökningar gjordes 

endast på artiklar publicerade under 2019. Booleska sökoperatorer i form av AND och OR 

användes för att kombinera sökorden på olika sätt för att få lämpliga träffar (Polit & Beck, 

2017). I Cinahl användes begränsningen peer reviewed, denna möjlighet finns inte i PubMed. 

Sökning utfördes först i PubMed, i efterföljande sökning i Cinahl fanns ett antal dubbletter, 

dessa redovisas inte i sök-tabellen. Sökningarna redovisas i Tabell 1. Sökord som användes 

var barriers, congestive heart failure, facilitators, factors, heart failure och selfcare.   

Samtliga titlar genomlästes gemensamt och för de som ansågs relevanta lästes även abstract 

gemensamt. Om abstractet ansågs passa syftet lästes hela artikeln, detta skedde först enskilt 

och sedan gemensamt till konsensus nåddes om artikeln skulle inkluderas i resultatet. Enligt 

Kristensson (2014) ska de artiklar som är mest relevanta för syftet väljas ut. Ett fåtal artiklar 

saknade uppgifter om etiskt tillstånd eller var skrivna på annat språk trots att engelska valts 

som begränsning, dessa artiklar exkluderades. Även artiklar där främsta syftet var att testa 

olika teoretiska modeller valdes bort. Totalt lästes 60 artiklar varav 20 inkluderades i 

resultatet. Av dessa var 18 kvantitativa och två kvalitativa studier. De utvalda artiklarna 

redovisades i en matris (BILAGA A). 
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Tabell 1. Databassökning i PubMed och Cinahl 

Databas och 

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 

191122 

 

Begränsningar: 

5 år 

Factors OR 

Barriers OR 

Facilitators 

AND Heart 

Failure (MESH-

term) OR 

Congestive 

Heart Failure 

(MESH-term) 

AND Selfcare 

(MESH-term) 

124 

 

 

37 21 7 

PubMed  

191125 

 

 

Factors OR 

Barriers OR 

Facilitators 

AND Heart 

Failure OR 

Congestive 

Heart Failure 

AND Selfcare 

(fritextsökning, 

2019-01-01-

2019-11-25) 

228 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

16 
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Cinahl 

191128 

 
Begränsningar: 

-5 år 

-Peer reviewed 

-Abstract 

tillgängligt 

Factors OR 

Barriers OR 

Facilitators 

AND Heart 

Failure (Subject 

Heading) AND 

Selfcare 

(Subject 

heading) 

 

196 31 20 7  

Cinahl 

191128 

 

Begränsningar: 

-Peer reviewed 

-Abstract 

tillgängligt 

Factors OR 

Barriers OR 

Facilitators 

AND Heart 

Failure AND 

Selfcare 

(fritextsökning, 

2019-01- 

2019-11) 

 

60 8 3 

 

 

1  

Totalt  608 101 60 20 
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Kvalitetsgranskning 
 

Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av en mall från Sophiahemmet (BILAGA B) som 

bygger på Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) för att bedöma och klassificera artiklarna utefter vald metod. Av de 

bedömda artiklarna bedömdes 15 vara av hög kvalitet och fem artiklar av medelhög kvalitet.  

 

Dataanalys 
 

Analysfasen gjordes enligt Kristenssons (2014) modell för integrerad analys. Integrerad 

analys innebär att resultatet som funnits i de olika artiklarna jämförs med varandra och 

presenteras beskrivande utifrån likheter och skillnader under de gemensamma rubriker som 

framkommit vid analys av materialet (Kristensson, 2014). I första steget lästes samtliga 

artiklars resultatdel noggrant igenom flera gånger, detta gjordes enskilt. I det andra steget 

markerades de delar som ansågs svara upp mot syftet. Detta gjordes först enskilt och därefter 

fördes en diskussion författarna emellan. De delar som valdes ut till analys skrevs in i ett 

dokument där de även fick ett nummer som representerade artikeln resultatet tagits ifrån. 

Därefter kodades allt material gemensamt. I det tredje steget kategoriserades delarna 

gemensamt till underkategorier utifrån de likheter och skillnader som framkom i koderna, 

detta med hjälp av tidigare upprättat dokument. Därefter grupperades underkategorierna 

utifrån likheter och försågs med en huvudkategori. De kategorier som framkom användes som 

rubriker i resultatet (Kristensson, 2014).  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Forskningsetik under ett forskningsprojekt eller under en uppsats innebär att reflektera över 

alla delar som utförs samt reflektera över etiska hänsynstaganden som uppkommer under 

arbetets gång (Sandman & Kjellström, 2013). De människor som deltar i forskning ska 

skyddas från kränkningar och skador så långt det går (Vetenskapsrådet, 2011).  

Helsingforsdeklarationen, antagen 1964 av World Medical Association (WMA), är en 

riktlinje inom medicinsk forskning. En central del är att forskare i största möjliga mån ska 

inhämta samtycke från de personer som ingår i forskningen. Deltagarnas privatliv ska 

respekteras och patientinformation ska hanteras konfidentiellt (WMA, 2013).   

God forskningsetik innebär att flera överväganden görs under arbetets gång för att på alla sätt 

skydda de människor som ingår i arbetet (Kjellström, 2017). För att säkerställa att etiska 

principer följs i denna litteraturöversikt har endast artiklar som fått etiskt godkännande 

inkluderats. Ett resonemang har förts författarna emellan gällande förförståelse som enligt 

Friberg och Öhlén (2017) kan definieras som uppfattning, insikt och föreställningar inom 

ämnet. Förförståelse kan ge möjligheter till nya insikter men kan också hindra den nya 

kunskapens förståelse. Förförståelsen är väsentlig för vilken uppfattning som den nya 

informationen kommer ge vilket författarna varit medvetna om och försökt beakta i 

bearbetningen av resultatet (Friberg & Öhlén, 2017). Inget material har förvanskats eller 
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förvrängts, inga artiklar eller resultat har heller uteslutits för att på så sätt stödja ett i förväg 

tänkt resultat (Kjellström, 2017; Polit & Beck, 2017).  

 

RESULTAT 
 

De huvudkategorier som framkom var sociokulturella faktorer, personliga karakteristika och 

sjukdomsrelaterade faktorer, se Tabell 2. 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategorier 

Sociokulturella faktorer Ålder 

Kön 

Sysselsättning och utbildning 

Relationer 

Stödjande faktorer 

Personliga karakteristika Kunskap om hälsa och hjärtsvikt  

Kognitiv funktion 

Emotionell och psykologisk påverkan  

Sjukdomsrelaterade faktorer Funktionsskattning 

Upplevd symtombörda 

Sjukdomsbörda 

Behandling 

 

Sociokulturella faktorer 
 

Ålder  

Ålder framkom som en viktig komponent som hade samband med egenvårdsförmågan på 

olika sätt. Samband framkom mellan stigande ålder och lägre nivåer av egenvård (Cocchieri 

et al., 2015; Jocelyn Chew, Sim, Cao & Chair, 2019; Matsuoka et al., 2016; Prochota, 

Szwamel & Uchmanowicz, 2019; Siabani et al., 2015; Son, Shim, Seo & Seo, 2018; 

Uchmanowicz, Jankowska-Polanska, Mazur & Sivarajan Froelicher, 2017). I fem 

tvärsnittsstudier fanns samband mellan hög ålder och lägre nivåer av egenvård. Hög ålder 

ledde till lägre upprätthållande av egenvård och tilltro till egenvårdsförmågan enligt Cocchieri 

et al. (2015). Även Matsouka et al. (2016) fann att äldre personer hade färre 

egenvårdsbeteenden och liknande resultat fann Siabani et al. (2016) då de visade att 

upprätthållande av egenvård var lägre hos äldre personer. Yngre personer var mer engagerade 

i egenvårdsbeteenden enligt Son et al. (2018) och enligt Uchmanowicz et al. (2017) hade 

högre ålder samband med lägre nivåer av egenvård. I en prospektiv studie av Prochota et al. 

(2019) framkom att nivåerna av egenvård sjönk i takt med att åldern ökade. Jocelyn Chew et 

al. (2019) bekräftade detta i sin kvalitativa studie då äldre personer som själva uppfattade att 

de inte hade lång tid kvar att leva valde bort egenvårdsaktiviteter eftersom de ändå uppfattade 

att de kunde dö snart. 
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I motsats till detta fann Müller-Tasch et al. (2018) och Ok och Choi (2015) att äldre personer 

hade högre nivåer av egenvård, båda dessa var tvärsnittsstudier. Müller-Tasch et al. (2018) 

fann att högre ålder var associerat med bättre egenvårdsbeteenden, detta var i linje med Ok 

och Choi (2015) som visade att äldre personer i högre utsträckning var följsamma till 

egenvårdsbeteenden.  

 

Kön   

I resultatet framkom att kvinnor hade högre nivåer av egenvård än män (Cocchieri et al., 

2015; Lee et al., 2015; Massouh, Huijer, Meek & Skouri, 2019; Ok & Choi, 2015; 

Uchmanowicz et al., 2017). Samband mellan egenvård och vilket kön personen var av 

framkom i fyra tvärsnittsstudier. Att vara av det manliga könet ledde till lägre nivåer av 

egenvårdsupprätthållande, hanterande samt tilltro till egenvårdsförmågan enligt Cocchieri et 

al. (2015). Följsamheten till egenvården visade sig också vara högre för kvinnor än för män 

(Ok & Choi, 2015). Massouh et al. (2019) kom fram till att kvinnor hade högre grad av 

egenvård än män, men resultatet var inte signifikant. Även Uchmanowicz et al. (2017) 

bekräftar detta genom att säga att män hade lägre nivåer av egenvård än kvinnor. Män hade 

även lägre nivåer av egenvårdsbeteende än kvinnor när det gällde att kontakta sjukvården 

enligt Lee et al. (2015) som var en prospektiv kohortstudie. 

I motsats till ovanstående artiklar motsätter sig tvärsnittsstudien av Seid, Abdela och Zeleke 

(2019) detta genom att påstå att män var mer följsamma till egenvårdsrekommendationer än 

kvinnor. 

 

Sysselsättning och utbildning  

Arbete och ekonomi hade betydelse för egenvården och togs upp på olika sätt (Massouh et al., 

2019; Ok & Choi., 2015; Cocchieri et al., 2015; Suk Lee, Moser, Pelter, Nesbitt & Dracup., 

2017). I fyra tvärsnittsstudier framkom samband mellan egenvård och sysselsättning. 

Massouh et al. (2019) påvisade att personer som var arbetslösa hade högre tilltro till egenvård 

än de som hade en anställning. Arbetslöshet var förknippat med högre följsamhet till egenvård 

enligt Ok och Choi (2015). I motsats till detta fann Cocchieri et al. (2015) att personer som 

var arbetslösa hade lägre nivåer av egenvårdshantering. Suk Lee et al. (2017) hittade i sin 

studie att personer med låg årsinkomst hade lägre nivåer av egenvård jämfört med personer 

med högre inkomst. 

Samband mellan egenvård och utbildningsnivå beskrevs i tre tvärsnittsstudier (Lee et al., 

2015; Siabani et al., 2015; Son et al., 2018; Uchmanowicz et al., 2017). Enligt Son et al. 

(2018) och Uchmanowicz et al. (2017) var högre utbildning associerat med högre nivåer av 

egenvårdsbeteenden. Även Siabani et al. (2016) bekräftade detta genom att beskriva att 

utbildning ledde till högre nivåer av upprätthållande av egenvården. Dock menade samma 

författare att hanterandet av egenvården var lägre om personen hade utbildning i jämförelse 

om personen inte hade det. I en prospektiv kohortstudie av Lee et al. (2015) framkom 

samband mellan höga utbildningsnivåer och att inte ta kontakt med vårdpersonal för 

rådgivning 
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Relationer  

Att civilstånd och boendeform hade samband med egenvården visades av Jocelyn Chew et al. 

(2019), Lee et al. (2015), Müller-Tasch et al. (2018), Ok och Choi (2015), Prochota et al. 

(2019), Siabani et al. (2016) och Uchmanowicz et al. (2017). Det framkom enligt 

tvärsnittsstudierna av Müller-Tasch et al. (2018) och Uchmanowicz et al. (2017) samt i den 

prospektiva observationsstudien av Prochota et al. (2019) att graden av egenvård var högre 

hos de personer som levde i ett förhållande med en partner än de som bodde ensamma eller 

inte levde i någon relation. Siabani et al. (2016) beskrev i en tvärsnittsstudie att 

egenvårdshanteringen var högre för både personer som levde själva och de som bodde med en 

partner i jämförelse med de som levde med barn eller andra. Enligt en kvalitativ studie av 

Jocelyn Chew et al. (2019) var familjen en motivationsfaktor för att utföra god egenvård på 

grund av att personerna kände ansvar eller skuld gentemot sina barn eller sin partner och ville 

inte att de skulle lida eller sörja.  

I motsats till detta fann Lee et al. (2015) i en prospektiv kohortstudie ett samband i att 

personer som levde ihop med någon hade lägre nivåer av egenvårdshantering och var även 

sämre på att ta hjälp av experter vilket här innebar att kontakta vården vid behov. Ok och 

Choi (2015) visade i sin tvärsnittsstudie att gifta personer hade lägre följsamhet till egenvård 

än icke gifta par och att änkor eller änkemän hade högre följsamhet till egenvård. 

 

Stödjande faktorer  

Att få stöd av omgivningen visade sig vara positivt för egenvården (Massouh et al., 2019; Suk 

Lee et al., 2019; Ok & Choi., 2015; Fivecoat, Savers & Riegel., 2018). I tre tvärsnittsstudier 

fanns samband mellan egenvård och socialt stöd. Massouh et al. (2019) visade på ett positivt 

samband mellan socialt stöd, tilltro samt upprätthållande av egenvård. Suk Lee et al. (2019) 

undersökte personer med mild kognitiv nedsättning och fann samma resultat gällande 

upprätthållande hos dessa personer, högre socialt stöd hade samband med högre nivåer av 

upprätthållande i egenvården. Ok och Choi (2015) tog upp att följsamheten till egenvården 

förbättrades om personerna hade socialt stöd. I en prospektiv kohortstudie av Fivecoat et al. 

(2018) framkom att höga nivåer av tilltro till egenvårdsförmåga var associerat med 

instrumentellt stöd, vilket innebär att få stöd med specifika uppgifter, samt emotionellt stöd. 

Det emotionella stödet var även förknippat med höga nivåer av egenvårdshantering. Att få 

hjälp med egenvård var associerat med höga nivåer av upprätthållande av egenvård (Fivecoat 

et al. 2018).  

I motsatt till ovanstående resultat fann Cocchieri et al. (2015) i en tvärsnittsstudie att ett sämre 

egenvårdsupprätthållande beteende var associerat med att ha en vårdgivare. 

 

Personliga karakteristika 
 

Kunskap om hälsa och hjärtsvikt  

Att ha en god hälsokunskap och/eller att ha god förståelse för samt kunskap om hjärtsvikt 

ansågs vara positivt för egenvården (Suk Lee, Moser & Dracup., 2018; Seid et al., 2019; Ok 

& Choi., 2015; Matsuoka et al., 2016; Son et al., 2018; Nordfonn, Morken, Bru & Lunde 

Husebo., 2019; Massouh et al., 2019). I sex tvärsnittsstudier tas samband upp mellan 
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egenvård och kunskap gällande hälsa och hjärtsvikt. Suk Lee et al. (2018) och Seid et al. 

(2019) menade att om personen har god kunskap och förståelse för symtom och tecken vid 

hjärtsvikt kommer följsamheten till egenvården vara högre än hos personer med dålig 

kunskap och sämre förståelse. Detta stödjer även Ok och Choi (2015) genom att beskriva ett 

samband mellan hög följsamhet och högre nivåer av hjärtsviktskunskap. Lägre kritisk 

hälsokunskap, vilket innebär att kritiskt kunna granska information, och brist på kunskap om 

hjärtsvikt var associerat med färre egenvårdsbeteenden enligt Matsuoka et al. (2016). Son et 

al. (2018) menade också att hög hälsokunskap ledde till högre nivåer av egenvårdsbeteende. 

Massouh et al. (2019) fann att hjärtsviktskunskap var positivt men att sambandet mellan 

kunskapen och egenvårdsupprätthållandet samt tilltron till egenvårdsförmågan var 

medelstarkt. När det gällde egenvårdshantering och kunskapsnivå fann man endast ett svagt 

samband (Massouh et al., 2019). Vidare beskrev Nordfonn et al. (2019) i en kvalitativ studie 

att upplevelsen av att ha ytlig kunskap eller dålig information om hjärtsvikt ledde till minskad 

förmåga att utföra god egenvård. 

 

Kognitiv funktion  

Den kognitiva förmågan hos personer med hjärtsvikt hade betydelse för hur egenvården kom 

att utföras. Sämre kognitionsförmåga hade samband med lägre nivåer av egenvård 

(Uchmanowicz et al., 2017; Prochota et al., 2019; Davis, Dennison Himmelfarb, Szanton, 

Hayat & Allen., 2015; Cocchieri et al., 2015; Suk Lee et al., 2019). I en tvärsnittsstudie av 

Uchmanowicz et al. (2017) framkom att personer med normal kognitiv förmåga eller personer 

med kognitiv nedsättning (utan demens) hade signifikant högre nivåer av egenvård än 

personer med medelsvår demens. Detta bekräftade även Prochota et al. (2019) i en prospektiv 

observationsstudie genom att beskriva att personer med tecken på demens hade lägre nivåer 

av egenvård än personer med normal kognition eller kognitiv nedsättning. Davis et al. (2015) 

fann i sin tvärsnittsstudie att personer med mild kognitiv nedsättning hade högre risk för 

inadekvat egenvård jämfört med personer med normal kognitiv funktion. Även Cocchieri et 

al. (2015) beskrev i sin tvärsnittsstudie att lägre Mini-Mental State Exam (MMSE), vilket 

innebär nedsatt kognitiv förmåga, förknippades med lägre egenvårdsupprätthållande, 

hanterande samt tilltro till egenvårdsförmåga. Hos personer med mild kognitiv nedsättning 

var den exekutiva funktionen (förmågan att planera och genomföra beteenden som involverar 

abstrakta resonemang) avgörande för hur egenvården blev, om denna funktionen var bra kom 

det att leda till högre egenvårdsupprätthållande enligt Suk Lee et al. (2019) tvärsnittsstudie.  

 

Emotionell och psykologisk påverkan 

Personernas psykiska mående hade betydelse för egenvården på olika sätt (Müller-Tasch et 

al., 2018; Suk Lee et al., 2017; Suk Lee et al., 2018; Massouh et al., 2019; Lee et al., 2015). I 

fyra tvärsnittsstudier framkom samband mellan egenvård och personers psykiska mående. 

Depression var negativt associerat med egenvårdsbeteenden enligt Müller-Tasch et al. (2018). 

Suk Lee et al. (2017) och Suk Lee et al. (2018) fann även att ju fler depressiva symtom 

personen hade, desto lägre var nivåerna av egenvård. Motsatsen till detta fann Massouh et al. 

(2019) då denna studie kom fram till att personer med medelsvåra eller svåra depressiva 

symtom hade högre egenvårdshantering och tilltro till egenvårdsförmåga än de med tecken på 

lättare depression. När det gällde ångest så var Müller-Tasch et al. (2018) och Lee et al. 

(2015) som är en prospektiv kohortstudie överens om att det ledde till lägre nivåer av 

egenvårdsbeteenden. Däremot fann Müller-Tasch et al. (2018) även att upplevelsen av ångest 

också ledde till lägre nivåer av egenvårdsbeteende.  
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De psykologiska faktorerna visade sig spela stor roll i hur egenvården utfördes (Suk Lee et al., 

2017; Suk Lee et al., 2018; Suk Lee et al., 2019; Mlynarska, Golba & Mlynarski., 2018; 

Matsuoka et al., 2016; Jocelyn Chew et al., 2019). I fyra tvärsnittsstudier visade sig samband 

finnas mellan psykologiska faktorer och egenvård. Enligt Suk Lee et al. (2017) och Suk Lee et 

al. (2018) innebar låga nivåer av upplevd kontroll lägre nivåer av egenvård. Suk Lee et al. 

(2019) fann i sin studie att upplevd kontroll påverkade upprätthållande och hantering av 

egenvård positivt hos personer utan kognitiv nedsättning. Personer med hög kommunikativ 

förmåga visade sig enligt Matsuoka et al. (2016) ha färre egenvårdsbeteenden. I en prospektiv 

studie av Mlynarska et al. (2018) visade sig låg acceptansnivå inför sjukdomen leda till sämre 

kapacitet för egenvård. I en kvalitativ studie av Jocelyn Chew et al. (2019) framkom att 

upplevelsen om försämring trots att egenvård utfördes bidrog till att egenvården inte utfördes. 

Gamla vanor och rutiner påverkade också egenvården negativt då personerna hade svårt att 

lämna dem. En motivationsfaktor till att utföra egenvård var att personen kunde bibehålla sin 

självständighet och fördröja sjukdomsförloppet (Jocelyn Chew et al., 2019). 

 

Sjukdomsrelaterade faktorer 
 

Funktionsskattningar  

Sambandet mellan vilken NYHA-klass personerna bedömdes ha och den utförda egenvården 

beskrevs i flera artiklar. Starkast var stödet för att högre NYHA-klass (III eller III-IV) var 

associerat med lägre nivåer av egenvård jämfört med personer med lägre NYHA-klass (I och 

II) (Cocchieri et al., 2015; Lee et al., 2015; Massouh et al., 2019; Matsouka et al., 2016; 

Prochota et al., 2019; Son et al., 2018 & Uchmanowicz, 2017). Ok och Choi, (2015) har 

däremot funnit samband mellan personer med högre NYHA-klass och högre nivåer av 

egenvård. Lee et al. (2015) fann i sin prospektiva kohortstudie att personer med högre 

NYHA-klass i lägre utsträckning kontaktade vårdpersonal för att få råd vid förvärrade 

symtom. Detta går i samma linje med samband som framkom i två tvärsnittsstudier. Matsouka 

et al. (2016) visade att högre NYHA-klass var associerat med färre egenvårdsbeteenden som 

regelbunden vägning, vätskerestriktion och att kontakta vårdpersonal vid behov. Cocchieri et 

al. (2015) fann ett samband mellan personer med högre NYHA-klass och lägre nivåer av 

hantering av egenvård.  

I tre tvärsnittsstudier framkom samband mellan lägre NYHA-klass och egenvård. Massouh et 

al. (2019) fann att personer i NYHA-klass I och II hade signifikant högre upprätthållande av 

egenvård jämfört med personer i NYHA-klass III-IV. Även Son et al. (2018) beskrev att 

personer med lägre NYHA-klass var mer engagerade i egenvårds-beteenden. Uchmanowicz et 

al. (2017) visade att lägre NYHA-klass, I-II, var korrelerat med högre nivåer av egenvård 

jämfört med personer med NYHA III-IV. Liknande resultat beskrevs av Prochota et al. (2019) 

i en prospektiv kohortstudie där personer med i NYHA-klass I-II hade signifikant högre 

nivåer av egenvård jämfört med personer i NYHA-klass III. 

Ok och Choi (2015) visade i sin tvärsnittsstudie motsatta samband, att personer med NYHA-

klass III, hade högre följsamhet till egenvårdsbeteenden som upprätthållande och hantering av 

egenvård jämfört med personer med klass I-II.  

Prochota et al. (2019), Lee et al. (2015) och Uchmanowicz et al. (2017) beskrev sambandet 

mellan EF och egenvård. Uchmanowicz et al. (2017) fann i en tvärsnittsstudie att högre EF-

värden var korrelerat med högre nivåer av egenvård.  Detta är samstämmigt med resultat från 

Prochota et al. (2019) som i en prospektiv kohortstudie visade att personer med högre EF-
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värden i högre grad utförde egenvård. Motsatt resultat beskrevs av Lee et al. (2015) i en 

prospektiv kohortstudie, som fann att personer med högre värden av EF hade sämre egenvård 

i aspekten att kontakta vårdpersonal för råd om till exempel symtomförvärring.  

 

Upplevd symtombörda  

Upplevelsen och graden av fysiska symtom kopplade till hjärtsvikten hade samband med hur 

egenvården utfördes. Auld et al. (2018), Jocelyn Chew et al. (2019), Lee et al. (2015) och Suk 

Lee et al. (2017) beskrev ett samband mellan flera fysiska symtom/högre symtombörda och 

bättre egenvård medan Jocelyn Chew et al. (2019) och Nordfonn et al. (2019) har kommit 

fram till motsatta resultat. Auld et al. (2018), vilken är en prospektiv kohortstudie, menade att 

ju svårare fysiska symtom, desto högre nivåer var nivåerna av upprätthållande och hantering 

av egenvård, detta mätt både vid baseline och efter sex månader. Personer med låga nivåer av 

fysiska symtom hade lägre nivåer av egenvård, både gällande upprätthållande och hantering, 

mätt vid baseline och efter sex månader. Lee et al. (2015), även det en prospektiv kohortstudie 

fann att högre symtombörda var associerat med högre nivåer av egenvårdshantering. Detta var 

i likhet med en tvärsnittsstudie, Suk Lee at al. (2017), som beskrev att personer med värre 

symtomstatus rapporterade högre nivåer av egenvård. Jocelyn Chew et al. (2019) menade i sin 

kvalitativa intervjustudie att personer med fler störande symtom ökade sin egenvård för att 

återfå normalitet och frihet, till exempel genom att vilja återfå energi för att kunna gå normalt. 

I kontrast beskrev Jocelyn Chew et al. (2019) att även upplevelsen av låg symtombörda ledde 

till ökad egenvård, då för att motverka förlust av normalitet, till exempel att undvika 

sjukhusinläggningar. I en annan kvalitativ intervjustudie, Nordfonn et al. (2019) beskrevs hur 

upplevda begränsningar i livet och en reducerad kapacitet att utföra uppgifter påverkade 

egenvårdsförmågan negativt. Flera personer saknade energi och förmåga att till exempel 

hantera sina läkemedel 

Sjukdomsbörda 

Sjukhusinläggningar hade på olika sätt samband med egenvården enligt fyra tvärsnittstudier 

(Massouh et al., 2019; Siabani et al., 2016; Matsouka et al., 2016 & Uchmanowicz et al., 

2017). Massouh et al. (2019) beskrev att personer som nyligen varit inneliggande på sjukhus 

hade signifikant högre tilltro till egenvårdsförmågan än de som inte varit inneliggande 

nyligen. Siabani et al. (2016) beskrev att egenvårdshantering var högre hos personer som haft 

flera vårdtillfällen. I motsats beskrev Matsouka et al. (2016) att tidigare sjukhusinläggningar 

på grund av hjärtsvikt var associerat med färre egenvårsbeteenden. Resultatet från 

Uchmanowicz et al. (2017) går i samma linje då de beskrev att högre antal 

sjukhusinläggningar är korrelerat med lägre nivåer av egenvård.  

Samsjuklighet och fysiskt status kan ha samband med egenvården enligt tvärsnittsstudierna 

Matsouka et al. (2016), Ok och Choi. (2015) och Seid et al. (2019). Seid et al. (2019) beskrev 

sambandet att personer utan någon annan samsjuklighet var mer följsamma till 

egenvårdsaktiviteter som regelbunden vägning och motion. I likhet med detta beskrev 

Matsouka et al. (2016) att kronisk njursvikt var associerat med färre egenvårdsaktiviteter. Ok 

och Choi (2018) visade dock att personer med sämre fysiskt status i större utsträckning var 

följsamma till upprätthållande och hantering av egenvård. Mlynarska et al. (2018) menade i 

sin prospektiva kohortstudie att personer med frailty, skörhet, hade lägre kapacitet för 

egenvård. 

Sjukdomsduration och dess samband med egenvård beskrevs av tvärsnittsstudierna Siabani et 

al. (2016), Cocchieri et al. (2015) och Uchmanowicz et al. (2017). Siabani et al. (2016) visade 
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att en längre sjukdomsduration var associerat till högre nivåer av upprätthållande av egenvård. 

Detta går i linje med resultatet från Cocchieri et al. (2015) som menade att upprätthållande av 

egenvård var lägre hos personer som hade haft hjärtsvikt en kortare tid. I kontrast till detta 

beskrev Uchmanowicz et al. (2017) att en längre sjukdomsduration var associerat med lägre 

nivåer av egenvård.  

 

Behandling 

Nordfonn et al. (2019), Procohota et al. (2019), Cocchieri et al. (2015) och Mlynarska et al. 

(2018) berörde hur behandlingen för hjärtsvikt, främst den farmakologiska, har samband med 

egenvården. Sambandet mellan behandlingen och egenvården berördes i två prospektiva 

kohortstudier. Prochota et al. (2019) fann signifikant högre grader av egenvård hos personer 

som inte behandlades med digoxin eller diuretika jämfört med dem som behandlades med 

läkemedlen. Mlynarska et al. (2018) fann att personer som behandlades konservativt, det vill 

säga farmakologiskt och med livsstilsförändringar, hade lägre kapacitet för egenvård än de 

personer som även behandlades med CRT. I kontrast till detta framkom i en tvärsnittsstudie 

av Cocchieri et al. (2015) att ha en behandling med färre antal läkemedel var en bestämmande 

faktor för lågt upprätthållande av egenvård och låg tilltro till egenvårdsförmågan. Nordfonn et 

al. (2019) fann i sin kvalitativa intervjustudie att komplicerad och komplex 

läkemedelsbehandling upplevdes som en faktor som försvårade egenvården. Personerna 

beskrev att det var svårt att komma ihåg vilka mediciner som skulle tas vid vilken tid och flera 

upplevde bekymmersamma biverkningar. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer hos personer med hjärtsvikt som har 

samband med hur de utför sin egenvård. De huvudkategorier som framkom var 

sociokulturella faktorer, personliga karakteristika och sjukdomsrelaterade faktorer. Nedan 

diskuteras resultat som framkommit ur huvudkategorierna som anses vara studiens 

huvudfynd.   

Resultatet visar samband mellan nedsatt kognitiv funktion och lägre nivåer av utförd egenvård 

(Uchmanowicz et al., 2017; Prochota et al., 2019; Davis et al., 2015; Cocchieri et al., 2015; 

Suk Lee et al., 2019). Resultatet styrks av litteraturen där Lambrinou et al. (2014) menar att 

kognitiv nedsättning är vanligt hos personer med hjärtsvikt och har identifierats som en faktor 

som försvårar egenvården. Detta gör det till en viktig faktor att uppmärksamma vid vården av 

dessa personer. Fyndet skulle kunna förklaras av det som beskrivits av Lainscak et al. (2011), 

att egenvård vid hjärtsvikt innebär att kunna utföra ett flertal olika aktiviteter som 

regelbunden vägning, kunna känna igen försämring i symtom och kontakta vård vid behov. 

Riegel et al. (2012) menar att egenvård är en komplex process som kräver att personer som 

utför den ska kunna fatta beslut och reflektera. Om dessa komponenter inte kan uppfyllas kan 

egenvården bli lidande, vilket skulle kunna vara fallet hos personer med kognitiv nedsättning.  

Att ge information till personer med kognitiv nedsättning ställer krav på sjuksköterskan som 

ger informationen då det är varje persons rättighet att få information som är anpassad efter ens 
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egna förutsättningar (SFS 2014:821). Det är viktigt att fortfarande se personen som en aktiv 

deltagare i sin vård genom att se till de delar som personen fortfarande klarar av själv och 

lyssna på hur symtom påverkar vardagen, kognitiv nedsättning innebär olika saker hos olika 

personer. Att ta tillvara på personens styrkor och miljö genom att utgå från personcentrerad 

vård blir här en viktig faktor (Ekman et al., 2011). Att involvera anhöriga i vården då det är 

möjligt kan också stärka det personcentrerade synsättet då de anhöriga kan stärka personens 

egen berättelse (Ulin et al., 2015). Det är viktigt att omfattningen av det ansvar personen ska 

ta för sin egenvård sker i samråd med vårdpersonal då det annars kan kännas för betungande 

för personen om den inte upplever att den har förmågan att utföra egenvård (Strömberg et al., 

2012).  

En ytterligare faktor till utveckling av nedsatt kognition är det naturliga åldrandet vilket leder 

in på nästa resultat som visade att högre ålder förknippades med sämre egenvård på olika sätt 

(Cocchieri et al., 2015; Jocelyn Chew et al., 2019; Matsuoka et al., 2016; Prochota et al., 

2019; Siabani et al., 2016; Son et al., 2018; Uchmanowicz et al., 2017). Då hjärtsvikt enligt 

Benjamin et al. (2018) är ett tillstånd som ökar i takt med en befolkning som blir äldre ansågs 

detta fynd vara ytterst relevant. Resultatet skulle kunna förklaras av det biologiska åldrandet 

som kan leda till sämre kognition, som diskuterats ovan, och sämre funktionell förmåga. Detta 

stödjer Vidán et al. (2019) som menar att engagemang i egenvård kräver att personen har 

funktionella förmågor, acceptabel hörsel, syn och balans samt goda kognitiva förmågor. Även 

Riegel et al. (2012) beskriver i sin middle range teori svårigheten med att utföra egenvård om 

de här förmågorna saknas eller är försämrade. En ytterligare försvårande faktor är att äldre 

personer ofta har en högre samsjuklighet (Alpert et al., 2017). Att egenvårdsbeteende var 

bättre hos äldre personer framkom också (Müller-Tasch et al., 2018 & Ok och Choi 2015) 

vilket skulle kunna bero på att personen har levt med sjukdomen en längre tid och har mer 

erfarenhet. Detta bekräftar Riegel et al. (2012) som en faktor vilken ökar kvalitén på 

egenvården.  

För att kunna erbjuda personen de bästa förutsättningarna för att lyckas med en god egenvård 

är den personcentrerade vården enligt WHO (2017) en central del när det gäller äldre personer 

med kroniska sjukdomar. Personcentrerad vård ska vara en central del i alla möten med 

vårdsökande personer, dock kan det ibland kännas ännu mer viktigt att påminna sig om detta 

då det gäller de multisjuka äldre med andra faktorer som kan försvåra egenvården. 

Upplevelsen är att de äldre multisjuka ses mer som patienter än vad en ung person med 

mindre samsjuklighet gör. Som Ekman et al. (2011) beskriver handlar personcentrerad vård 

om att se patienten som en person för att komma ifrån att bara se det sjuka hos denne. Genom 

att bemöta den äldre personen med ett personcentrerat förhållningssätt möjliggörs att se 

personens styrkor, önskningar och/eller behov vilket kan leda till bättre samsyn och egenvård 

(Ekman et al., 2011).  

Kunskap om hälsa och hjärtsvikt var positivt för egenvården (Suk Lee et al., 2018; Seid et al., 

2019; Ok & Choi., 2015; Matsuoka et al., 2016; Son et al., 2018; Nordfonn et al., 2019; 

Massouh et al., 2019). Tidigare forskning visar på bristfällig kunskap hos personer med 

hjärtsvikt, kunskap saknas om varför egenvårdsåtgärder bör genomföras och varför de är 

viktiga (Spaling et al., 2015). Även Jaarsma et al. (2013) belyser detta och menar att 

följsamheten till regelbunden vägning samt träning är låg på grund av kunskapsbrist. Currie et 

al. (2015) beskriver utifrån den vårdsökande personens perspektiv att brist på information och 

förklaringar är faktorer som bidrar till sämre egenvård och att förbättrad egenvård kom utav 

information och program som syftade till sjukdomshantering. Strömberg et al. (2012) och 

Riegel et al. (2012) förklarar vidare att kunskap ger självförtroende till att kunna utföra 
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egenvård. Med bristande kunskap kan kopplingen mellan symtom och hjärtsvikt försvåras 

vilket kan leda till att personerna inte söker vård i tid (Spaling et al., 2015). 

Resultatet visar på samband mellan att högre utbildningsnivå har samband med högre nivåer 

av egenvård (Son et al., 2018 & Uchmanowicz et al., 2017) och delvis av Siabani et al. 

(2016). Att hög utbildning leder till god egenvård kan förklaras med det Riegel et al. (2012) 

beskriver i deras teori, att egenvård är en komplex process som kräver förmåga till 

beslutsfattande och reflektion. Även Orem (2001) förklarar vidare att egenvård måste läras in 

och utföras medvetet och kontinuerligt. Dock visar resultatet också att personer med högre 

utbildning i mindre utsträckning tog kontakt med sjukvård för rådgivning (Lee et al., 2015) 

och hade sämre egenvårdshanterande, där även att ta kontakt med sjukvårdspersonal för 

rådgivning ingår (Siabani et al., 2016). Detta skulle kunna vara ett tecken på att personerna 

har god tilltro till sin egen egenvårdsförmåga och utförde mer egenvård på egen hand, vilket 

också stärks av Riegel et al. (2012) som menar att en tilltro till sina förmågor att utföra 

egenvård är nödvändigt. Dock är detta en viktig faktor att uppmärksamma vid samtal med 

personer då rådgivning från läkare eller sjuksköterska i vissa situationer är nödvändigt och 

personen behöver vara medveten om detta (Ponikowski et al., 2016).  

Utefter ovanstående resonemang har sjuksköterskan en viktig uppgift här att faktiskt se till att 

personen med hjärtsvikt har tillräckligt med kunskap för att ha förmågan att utöva god 

egenvård. Detta styrks av Moser et al. (2012) genom att poängtera vikten av att 

sjuksköterskan som ger utbildning ska ha förmågan att se personens varierade kunskapsnivåer 

och egenskaper som kan hota eller gynna egenvården. Med andra ord belyser detta vikten av 

att arbeta personcentrerat för att se vilka behov av information och kunskap den enskilda 

individen har (Ekman et al., 2014). Även patientlagen (SFS 2014:821) kapitel 3, 6§ säger att 

informationen som lämnas till patienten ska anpassas efter individens förutsättningar och 

vidare i 7§ att den som lämnar informationen ska, så långt det går, försäkra sig om att 

patienten förstått informationen (SFS 2014:821). 

I varje enskilt fall ska en bedömning om personen kan ansvara för sin egenvård göras av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2019). Då utbildningsnivå och 

kunskapsnivå verkar spela roll för hur egenvården kommer utföras kan det finnas en vinning i 

att göra sig medveten om vilken utbildning och kunskap personen besitter för att ha möjlighet 

att guida personen på bästa sätt. Genom att följa processen för personcentrerad vård enligt 

Ekman et al. (2014) som är att lyssna in personens berättelse, skapa jämlikt partnerskap samt 

dokumentera en personlig hälsoplan kommer en tydligare bild skapas av personens kunskaps- 

och utbildningsnivå. Efter första steget kommer det förhoppningsvis framkomma vilken slags 

tilltro personen har till sina förmågor och sin sjukdom och ännu tydligare kommer det visa sig 

i steg två om personen är beredd på att lyssna på någon som ska vara expert på området. 

Genom att vara observant under de två första stegen kommer vårdplanen senare kunna rikta in 

sig på de saker som framkommit i de tidigare stegen, både svagheter och styrkor som 

personen besitter. 

I resultatet framkom att funktionsskattning enligt NYHA hade ett samband med egenvården 

där det främst framkom att personer i högre NYHA-klass (III eller III-IV) utförde egenvård i 

lägre grad jämfört med personer med lägre NYHA-klass (I och II) (Cocchieri et al., 2015; Lee 

et al., 2015; Massouh et al., 2019; Matsouka et al., 2016; Prochota et al., 2019; Son et al., 

2018 & Uchmanowicz, 2017). Att högre NYHA-klass är associerat med sämre egenvård 

skulle kunna förklaras av att NYHA klass III-IV innebär en högre symtombörda och en större 

begränsning i vardagen (Yancy et al., 2013). Ju mer uttalad hjärtsvikten är, desto vanligare är 
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det också med kognitiv nedsättning och, som diskuterats ovan, bidrar detta till sämre egenvård 

(Lambrinou et al., 2014).  

En viktig komponent är att NYHA-klassificering oftast bedöms av kardiolog eller 

sjuksköterska och inte alltid i samråd med personen med hjärtsvikt. När personer själva får 

bedöma sina symtom bedöms de ofta mindre svåra än vad en kardiolog bedömer (Ekman, 

Kjörk & Andersson, 2007). Detta skulle kunna vara ett resultat av att vårdpersonalen inte 

arbetar tillräckligt personcentrerat, de ser mycket av det sjuka hos personen och klassar därför 

till en högre NYHA-klass än vad personen själv upplever det. Ännu en gång bör 

personcentrerat förhållningssätt lyftas fram för att komma närmre personen och förstå dess 

världsbild vilket bidrar till en bättre samsyn mellan partnerna (Ekman et al., 2011).  

Det finns en motsättning mellan resultatet gällande egenvården i kategorierna symtombörda 

och NYHA-klass, då de personer som bedömts ha högre NYHA-klass och därmed högre 

symtombörda i större grad utförde sämre egenvård än de med lägre NYHA-klass medan högre 

upplevd symtombörda förknippades med bättre egenvård. En förklaring skulle kunna vara att 

symtombörda är personernas subjektiva bedömning av sina symtom (Alpert et al., 2017) 

medan NYHA-klass bedömts av en kardiolog eller annan sjukvårdspersonal (Yancy et al., 

2013) och därför blir annorlunda. Det är heller inte säkert att personen med hjärtsvikt är 

medveten om sin NYHA-klassificering eller lägger stor vikt vid den, däremot är 

symtombördan av större vikt då den är en subjektiv bedömning av personens besvär (Alpert et 

al., 2017). I resultatet framkom alltså främst att personer med hög upplevd symtombörda på 

grund av hjärtsvikten hade bättre egenvård (Auld et al., 2018; Jocelyn Chew et al., 2019; Lee 

et al., 2015 & Suk Lee et al., 2017). En förklaring skulle kunna vara att personer med färre 

symtom/mindre symtombörda inte är motiverade till att utföra egenvård då symtomen inte 

begränsar deras vardag i så stor utsträckning, detta bekräftas av en studie av Riegel et al. 

(2011) där personer med svårare fysiska symtom hade bättre egenvård. Orem (2001) beskriver 

även att egenvård kräver en kontinuerlig vilja att engagera sig i egenvårdsåtgärder, denna vilja 

kan vara starkare hos personer med mer fler symtom för att inte sjukdomen ska förvärras 

ytterligare. En annan tänkbar förklaring kan vara att personer med färre symtom i mindre 

utsträckning behöver utföra egenvård, som det beskrivs i egenvårdsteorin av Riegel et al. 

(2012) behöver hantering av egenvård bara utföras när symtom uppstår. 

En viktig aspekt är även att personer med hjärtsvikt ska ha kunskap om att de symtom som 

uppstår beror på hjärtsvikten för att kunna hantera och lindra dem (Alpert et al., 2017). Detta 

kan innebära att personer som rapporterar hög symtombörda är väl medvetna om att de beror 

på hjärtsvikten och därmed i högre grad kan utföra adekvat egenvård. Det blir då också viktigt 

för sjuksköterskan att vara uppmärksam på de personer som rapporterar få symtom så att de 

ändå förstår vikten av egenvård, främst då genom det Riegel et al. (2012) beskriver som 

upprätthållande av egenvård och monitorering av symtom. Att ha en hög symtombörda kan 

medföra minskad livskvalitet (Benjamin et al., 2018). Att utföra egenvård kan också upplevas 

som en börda som kräver både tid och kunskap (Riegel et al., 2012). Det är därför av yttersta 

vikt att som sjuksköterska att vara uppmärksam på vilka symtom personen upplever och vilka 

som är mest störande. Detta går i linje med det Ekman et al. (2014) skriver om att med ett 

personcentrerat förhållningssätt ska personen ska ses som en expert på sin egen kropp. Ekman 

et al. (2011) beskriver det så att personens syn på sin situation och sjukdom alltid ska vara i 

centrum av vården. Sjuksköterskan kan bidra med sina kunskaper och erbjuda stöd och ge 

utbildning om hur symtom kan lindras men personens subjektiva upplevelse är det primära. 

Personcentrerad vård har också visat sig ge en minskad symtombörda (Ulin et al., 2015). 
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I det resultat som framkommit i denna litteraturöversikt framkommer skillnader i egenvården 

gällande faktorer som till exempel ålder, kön, utbildning, sysselsättning, socialt nätverk och 

ekonomi. Detta innebär en risk för ojämlik vård då olika människor kommer ha olika goda 

förutsättningar att utföra egenvård på ett adekvat sätt. Enligt strategin Jämlik vård och hälsa 

(SSF, 2017b) innebär dessa olikheter ett hot mot en jämlik vård och går emot vad Patientlagen 

säger om att alla ska erbjudas en vård på lika villkor. En ojämlik vård kan visa sig som att 

vårdpersonal har förutfattade meningar beroende på den vårdsökandes ålder, kultur eller kön 

eller att evidensbaserad vård inte sprids och görs tillgänglig. Svensk sjuksköterskeförening 

menar att en av strategierna för att minska ojämlikheterna i vården kan vara att arbeta utifrån 

ett personcentrerat förhållningssätt (SSF, 2017b). Som diskuterats tidigare har detta 

förhållningssätt visat sig vara effektivt även vid hjärtsvikt. En förbättrad egenvård kan leda till 

färre sjukhusinläggningar vilket innebär minskade kostnader för samhället. För personen som 

lever med hjärtsvikt innebär en bättre egenvård ett minskat lidande och en bättre livskvalitet 

(Ulin et al., 2015). Att som sjuksköterska vara medveten om faktorer som har samband med 

egenvården och sträva efter en jämlik vård blir därför av stor vikt för både samhället och 

individen.  

 

Metoddiskussion 
 

En allmän litteraturöversikt som utfördes på systematiskt sätt valdes som design då det enligt 

Kristensson (2014) anses vara en lämplig metod för att kunna sammanställa tidigare forskning 

för att få en bild av det aktuella kunskapsläget. Det är även en lämplig metod att använda när 

det finns ett behov att undersöka och förstå ett kliniskt problem. Till skillnad från en 

systematisk litteraturstudie ger dock en allmän litteraturöversikt ett relativt snävt resultat 

(Kristensson, 2014). I en litteraturöversikt på denna nivå kan inte alla artiklar som svarar upp 

till syftet och inklusionskriterier inkluderas på grund av arbetets omfattning. Detta innebär att 

det heller inte kan svara upp till samma vetenskapliga kvalitet som till exempel en systematisk 

litteraturstudie (Mårtensson & Fridlund, 2017). Att sammanställa ett flertal studier är av värde 

då resultatet från en enskild studie inte anses vara tillräckligt starkt, utan resultat behöver 

upprepas i flera studier (Forsberg & Wengström, 2016). Syftet hade också delvis kunnat 

besvaras med en empirisk studie som kvantitativ i form av en enkät eller kvalitativ i form av 

intervjuer. Dessa metoder är generellt mer tidskrävande och omfattade varför litteraturöversikt 

valdes som metod (Polit & Beck, 2017). Vid artikelsökning identifierades ett stort antal 

lämpliga artiklar vilket ytterligare bekräftar vald metod (Henricsson, 2017).  

Initialt gjordes artikelsökningar på artiklar publicerade 2009–2019. Antalet artiklar som 

ansågs svara upp på syftet blev då stort och därför togs beslutet att endast söka artiklar 

publicerade mellan januari 2015 och november 2019, då sökningarna genomfördes. Enligt 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är det rimligt att göra en 

avgränsning i antal år för sökningen, det kan ses som en styrka att ta med nya studier då äldre 

studier kan ha använt metoder som modifierats med tiden eller har lägre kvalitet då dessa 

kriterier utvecklats (SBU, 2017). Östlundh (2017) menar att forskning är färskvara och att det 

därför är bra att avgränsa sökningen i tid. Detta har dock inneburit att tidigare forskning som 

kunde bidragit med viktig information och lett till ett annat resultat uteslutits. Ett alternativ 

hade kunnat vara att istället begränsa urvalet utifrån använd studiemetod eller bedömd 

kvalitet.  

Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturöversikten, detta anses enligt 

Forsberg och Wengström (2016) som en styrka då båda metoderna används inom 
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omvårdnadsforskning och därför bör ingå i litteraturöversikter. Inom kvantitativ ansats är 

målet att till exempel klassificera och se samband, ofta med olika mätinstrument som hjälp 

och urvalet är ofta stort. Inom kvalitativ forskning är urvalet mindre och fokus är att förstå 

personers upplevelser och skapa förståelse för olika begrepp (Forsberg & Wengström, 2016). 

I denna litteraturöversikt ansågs båda dessa inriktningar kunna svara på syftet och 

inkluderades därför. Av de inkluderade artiklarna är 18 kvantitativa studier vilket skulle 

kunna förklaras med att det finns några välkända och välanvända mätinstrument för att mäta 

egenvård. De kvalitativa artiklarna gav en djupare och mer nyanserad bild men det fanns ett 

mycket begränsat antal kvalitativa artiklar varför fler inte inkluderades. Henricsson (2017) 

menar dock att studier med samma design bör väljas för att öka validiteten i 

litteraturöversikten. Endast artiklar som var peer reviewed inkluderades, detta ses som en 

styrka då artiklarna bedömts vetenskapligt (Henricsson, 2017). Av de 18 kvantitativa 

artiklarna är 13 artiklar tvärsnittsstudier. Detta kan ses som en svaghet då denna typ av studier 

endast mäter hur olika förhållanden ser ut vid en viss tidpunkt och detta gör det svårt att 

bestämma samband mellan orsak och verkan samt att följa förändringar över tid. Det finns 

också risk att faktorer andra än den undersökta påverkar utfallet, så kallade 

förväxlingsfaktorer. Detta minskar också generaliserbarheten av resultatet från dessa studier. 

(SBU, 2017). Författarna av detta arbete har varit medvetna om bristerna i denna typ av 

studier och hanterat det utifrån vår kunskap. I resultatdelen förtydligas därför vilken typ av 

studie resultatet tagits ifrån. Resultatet har också beskrivits som samband med lägre och högre 

nivåer av egenvård istället för orsaker till.  

Vid genomläsning av artiklar exkluderades artiklar om interventioner, till exempel 

utbildningsprogram, då syftet var att undersöka faktorer hos personer med hjärtsvikt, inte 

vilken påverkan vård kan ge. Även artiklar som berörde egenvård med fokus på parrelationer 

uteslöts då främst faktorer hos enskilda individer efterfrågades. Artiklar som berörde fler 

sjukdomstillstånd än hjärtsvikt uteslöts också då det primära var intresset för egenvård vid 

hjärtsvikt. Inklusion av artiklar om interventioner, parrelationer och fler sjukdomstillstånd 

skulle kunnat ge ytterligare information och större bredd men uteslöts i enlighet med 

Kristensson (2014) då de artiklar som ansågs vara mest relevanta för syftet valdes ut. Det sågs 

också som nödvändigt att göra denna avgränsning då ämnet var väl beforskat och det fanns ett 

stort antal artiklar vid artikelsökning.  

De inkluderade studierna har genomförts i elva olika länder i Nordamerika, Europa, Asien och 

Afrika. Både skillnader i ländernas sjukvårdssystem och kulturella skillnader kan ha bidragit 

till de olikheter som finns i resultatet och dessa kan försvåra generaliserbarheten av resultatet 

(Henricsson, 2017). Ingen studie är genomförd i Sverige vilket kan försvåra 

generaliserbarheten till just Sverige. Å andra sidan har resultatet varit liknande i flertalet av 

länderna vilket skulle kunna öka generaliserbarheten. Det är även en styrka för 

generaliserbarheten att flertalet studier är kvantitativa med ett stort urval (Polit & Beck, 

2017). Generaliserbarheten i ett arbete av denna omfattningen är dock begränsat på grund av 

det inte kan ses som ett vetenskapligt arbete (Mårtensson & Fridlund, 2017). I de 18 

inkluderade kvantitativa studierna användes tre olika validerade mätinstrument, European 

Heart Failure Self-Care (EHFScBS) användes i nio studier, Self-care of Heart Failure Index 

(SCHFI) användes i åtta studier och Revised Heart Failure Compliance Scale (RHFCS) i en 

studie. Det kan ses som en styrka att antalet mätmetoder i de inkluderade artiklarna är 

begränsat då det ökar generaliserbarheten (Kjellström, 2017). 

Datainsamlingen skedde i Cinahl och PubMed vilket stärker arbetets trovärdighet då 

användandet av flera databaser ökar chansen att hitta artiklar som är relevanta för syftet. Båda 

databaserna har dessutom omvårdnadsfokus (Henricsson, 2017). Fler databaser, till exempel 
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PsycINFO hade kunnat användas men då tillräckligt med artiklar hittades via Cinahl och 

PubMed togs beslutet att det inte fanns ett behov av det. Sökorden identifierades utifrån syftet 

och tidigare forskning vilket visade sig ge ett stort antal träffar, dock ansågs detta antal enligt 

Kristensson (2014) vara ett överskådligt antal sökningar vid en litteraturöversikt. Svenska 

MESH användes för att få en korrekt översättning av sökorden vilket ses som en styrka 

(Östlundh, 2017).  

Sökningarna utfördes först i PubMed och sedan i Cinahl, vid den senare sökningen hittades ett 

antal dubbletter vilket bekräftar att rätt sökord använts (Rosén, 2017). Både sökningar med 

ämnesord och fritextsökningar utfördes, detta för att få med de artiklar som ännu inte hunnit 

indexeras med ämnesord, detta säkerställer att även den nyaste forskningen inkluderas vilket 

ses som en styrka (Henricsson, 2017). Slutligen inkluderades 20 artiklar vilket ansågs vara 

tillräckligt för litteraturöversiktens omfattning.  

Efter kvalitetsgranskningen utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2016) ansågs 15 av 

de inkluderade artiklarna hålla hög kvalitet och fem medelhög kvalitet. En 

kvalitetsgranskning höjer trovärdigheten på litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 

2016). Kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar utfördes först enskilt av båda författarna 

och diskuterades sedan tillsammans, detta ses av Rosén (2017) som en styrka. En 

kvalitetsgranskning kommer alltid att bero på de som utfört granskningen och bör ske i en 

diskussion författarna emellan (Willman & Stoltz, 2017). Författarnas erfarenhet av 

kvalitetsgranskning och de metoder som använts i studierna är begränsad vilket kan ha 

påverkat kvalitetsgranskningen på det sätt att de kan ha bedömts ha en alltför hög eller låg 

kvalitet jämfört med hur en person med större erfarenhet hade gjort bedömningen. Detta kan 

innebära att någon artikel som egentligen har för låg kvalitet inkluderats och påverkat 

resultatet. Det saknades även kriterier för kvalitetsgranskning av tvärsnittsstudier i mallen från 

Sophiahemmet vilket ytterligare försvårade bedömningen och kan ha bidragit till att artiklar 

inte är adekvat bedömda. Ingen artikel uteslöts dock efter kvalitetsgranskning.  

Litteraturöversikten innehöll både kvantitativa och kvalitativa artiklar och en integrerad 

analys som beskrivs av Kristensson (2014) valdes som analysmetod. Samtliga artiklar lästes 

först enskilt av de båda författarna och därefter fördes en gemensam diskussion om vilka delar 

som ansågs svara upp till syftet, vilket kan ses som en styrka enligt Kristensson (2014). Enligt 

Polit och Beck (2017) ska huvudkategorier vara så pass olika att inga underkategorier kan 

passa in under flera huvudkategorier. Några av faktorerna som framkom nämndes bara i en 

artikel vilket gjorde att det upplevdes svårt att kategorisera dem i underkategorier. Dessa 

faktorer diskuterades författarna emellan och inkluderades i lämplig underkategori. Inget 

material har uteslutits eller förvrängts för att passa kategorierna. All analys av 

huvudkategorier och underkategorier har gjorts gemensamt vilket enligt Polit och Beck (2017) 

kan minska risken för feltolkningar.  

Samtliga inkluderade artiklar har etiskt godkännande. Ett fåtal artiklar, som annars svarade 

upp till syfte och övriga inklusionskriterier, uteslöts i urvalsprocessen då inget etiskt 

godkännande fanns beskrivet. Alla artiklar är skrivna på engelska vilket kan innebära att 

resultat inte uppfattats korrekt då ingen av författarna har engelska som modersmål 

(Kjellström, 2017). Google translate har använts vid översättning av engelska termer och en 

diskussion har förts författarna emellan om översättningen av det material som ansetts svara 

upp på syftet för att undvika brister i översättningen. Förförståelsen inom området skulle 

också kunna ha påverkat resultatet då båda författarna är yrkesverksamma inom området och 

ofta kommer i kontakt med personer som lever med hjärtsvikt. Författarnas upplevelse var att 

analysen av de kvalitativa artiklarna var svårare då de gav ett större utrymme för tolkning än 
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de kvantitativa artiklarna. Detta kan ha påverkat resultatet då en annan tolkning skulle kunnat 

vara möjlig.  En diskussion har dock förts kontinuerligt under arbetets gång för att minska 

risken för att detta skulle kunna påverka resultatet negativt. Det kan ses som en styrka att 

grupphandledning använts under arbetets gång då det innebär att fler sjuksköterskor kunniga 

inom området granskat resultat och analys vilket kan minska risken för feltolkning 

(Henricsson, 2017). Dock är det ändå rimligt att anta att förförståelsen kan ha påverkat 

resultatet i viss mån då vår arbetserfarenhet gett oss viss kunskap om faktorer som har 

samband med egenvård (Polit & Beck, 2017). Inget resultat har medvetet uteslutits för att 

stödja en tänkt hypotes, vilket kan ses som en styrka för de etiska tankegångarna i detta arbete 

(Kjellström, 2017).  

 

Slutsats 
 

Egenvården för personer med hjärtsvikt kan för många vara en utmaning. Kognitiv 

nedsättning och hög ålder framkom som faktorer som kunde försvåra deras egenvård. Dessa 

faktorer är vanligt förekommande hos personer med hjärtsvikt och är sammanlänkade då både 

hjärtsvikt i sig och hög ålder kan leda till kognitiv svikt. Kunskap om faktorer som leder till 

förbättrad eller bibehållen hälsa och hjärtsvikt kan bidra till bättre egenvård, där 

sjuksköterskan har en viktig roll att identifiera personens kunskapsnivå och individanpassa 

den information som ges. Vid möten med personen bör sjuksköterska utgå från den upplevda 

symtombördan, då denna är av större vikt än NYHA-klass för personen med hjärtsvikt. Det 

finns flera faktorer och förutsättningar som påverkar egenvården vid hjärtsvikt, dock kan en 

faktor eller förutsättning gynna någon men vara ett hinder för en annan. För att kunna 

identifiera detta hos den enskilda individen är det av stor vikt att sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat.  

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Resultatet från denna studie skulle kunna bidra till en ökad medvetenhet hos vårdpersonal om 

att det finns många faktorer som har samband egenvården och nyttan av att identifiera dessa 

för att underlätta egenvård. Resultatet kan också bidra till en större förståelse hos 

sjuksköterskan för personer som inte utför en adekvat egenvård då det framkommit att 

egenvård är en komplex process som kräver mycket av personen som ska utföra den. Då 

faktorer inte innebär samma sak för alla personer är det viktigt att faktorerna lyfts fram och 

synliggörs under samtal och att personerna själva får möjlighet att reflektera kring om det är 

gynnande eller hindrande faktorer som hen besitter. Utifrån detta kan sjuksköterskan sedan 

hjälpa personerna att utifrån hens förutsättningar tillämpa den bästa egenvården för individen. 

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka hur faktorer som gynnar eller försvårar egenvård 

identifieras på bästa sätt och undersöka hur vården av personer med hjärtsvikt bör bedrivas för 

att ta hänsyn till dessa faktorer. Mer kvalitativ forskning där personerna själva får reflektera 

över vad som påverkar deras egenvård kan bidra med ett mer personcentrerat perspektiv. En 

systematisk litteraturstudie med liknande syfte som i denna studie skulle också kunna utföras 

då det finns mycket forskning att tillgå. Detta skulle möjligen kunna utmynna till en utökad 

kunskap och införande av ny evidensbaserad vård om utförande av egenvård hos personer 

med hjärtsvikt.  
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mönster av fysiska 

symtom är 

signifikant 

associerade med 

hjärtsvikts-egen-

vård över tid och att 

bestämma 

sociodemografiska 

och kliniska 

prediktorer för 

symtom-mönster. 

Detta var en prospektiv 

kohortstudie. Deltagarna 

inkluderades från en 

klinik mellan juli 2011 

och december 2012. Två 

enkäter fylldes i vid 

baseline och efter tre och 

sex månader. Egenvård 

mättes med Self-care of 

Heart Failure Index 

(SCHFI) v.6. 

N=146 (Ingen 

uppgift)  

Desto svårare fysiska 

symptom, desto högre nivåer 

av egenvårds-upprätthållande 

och hantering, både vid 

baseline och efter sex 

månader. Personer med låga 

nivåer av fysiska symtom 

hade lägre nivåer av egenvård 

både gällande upprätthållande 

och hantering vid baseline och 

efter sex månader.   

I 

(P)  

Cocchieri, A., 

Riegel, B., 

D’Agostino, F., 

Rocco, D., Fida, R., 

Alvaro, R., & 

Vellone, E.  

2015 

Italien  

Describing self-care 

in Italian adults 

with heart failure 

and identifying 

determinants of 

poor self-care  

Syfte var att 

beskriva egenvårds-

upprätthållande, -

hantering och tilltro 

till 

egenvårdsförmågan 

hos italienska 

patienter med 

hjärtsvikt samt 

identifiera 

sociodemografiska 

och kliniska 

bestämmande 

faktorer inom dessa 

områden.  

Detta var en deskriptiv 

tvärsnittsstudie. Deltagare 

inkluderades med 

bekvämlighetsurval via ett 

flertal sjukhus mellan 

januari 2011 och 

november 2012. Tre 

enkäter användes. 

Egenvård mättes med 

SCHFI v.6.2. 

 

 

 

 

 

 

N= 1192 

(Ingen 

uppgift) 

Färre antal ordinerade 

mediciner ledde till sämre 

egenvårds-upprätthållande 

och tilltro till 

egenvårdsförmåga. Högre 

ålder ledde till sämre 

egenvårds-upprätthållande 

och tilltro till 

egenvårdsförmåga. 

Lägre MMSE (=sämre 

kognition) ledde till sämre 

egenvårds-upprätthållande 

och hanterande och tilltro till 

egenvårdsförmåga. Att ha en 

vårdgivare ledde till sämre 

egenvårds-upprätthållande. 

 

Att vara man ledde till sämre 

egenvårds-upprätthållande 

I 

(R) 



 

II 

 

och hanterande och tilltro till 

egenvårdsförmåga. 

Kortare duration av hjärtsvikt 

ledde till sämre egenvårds-

upprätthållande. Arbetslöshet 

ledde till sämre hantering.  

Funktionell nedsättning ledde 

till sämre egenvårds-

hanterande. 

 

Davis, K. K., 

Dennison 

Himmelfarb, C. R., 

Szanton, S. L., 

Hayat, M. J., & 

Allen, J. K.   

2015 

USA 

Predictors of heart 

failure self-care in 

patients who 

screened positive 

for mild cognitive 

impairment  

Syftet var att 

bestämma 

prediktorer för 

egenvård hos 

personer med mild 

kognitiv 

nedsättning.  

Denna deskriptiva 

sambandsstudie var en 

sekundäranalys av data 

från annan studie (RCT). 

Deltagare inkluderades 

via ett sjukhus mellan juli 

2010 och juni 2011. 

Intervjuer genomfördes 

där tre enkäter användes. 

Egenvård mättes med 

SCHFI. 

N = 125 

(5) 

Personer med mild kognitiv 

nedsättning har högre risk för 

inadekvat egenvård.  

I 

(R) 

Fivecoat, H. C., 

Sayers, S. L., & 

Riegel, B  

2018 

USA 

Social support 

predicts self-care 

confidence in 

patients with heart 

failure  

Syftet med studien 

var att undersöka 

rollen av socialt 

stöd i egenvård över 

tid för personer med 

hjärtsvikt  

Detta var en sekundär- 

analys av data från en 

prospektiv kohortstudie. 

Deltagare inkluderades 

från tre sjukhus mellan 

2007 och 2010. Ett 

konsekutivt urval 

användes. Deltagarna 

fyllde i tre enkäter vid 

baseline, samt efter tre 

och sex månader. 

Egenvård mättes med 

SCHFI v.6. 

N=280 (53) Instrumentellt stöd och 

emotionellt stöd var associerat 

med högre nivåer av tilltro till 

egenvårdsförmåga. 

Emotionellt stöd var 

associerat med högre nivåer 

av egenvårds-hantering.  

Hjälp med egenvård var 

associerat med högre nivåer 

av egenvårds-upprätthållande.  

 

I 

(P) 

Jocelyn Chew, H. 

S., Sim, K. L. D., 

Motivation, 

Challenges and 

Self-Regulation in 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka 

Detta var en deskriptiv 

kvalitativ studie guidad av 

Temporal self-regulation 

N= 17 (3) Att bibehålla sin 

självständighet och fördröja 

sjukdomsförloppet blev 

I 

(K) 



 

III 

 

Cao, S., & Chair, S. 

Y.   

2019 

Singapore 

heart Failure Self-

Care: a Theory 

Driven Qualitative 

Study  

bakomliggande 

mekanismer som 

ligger bakom 

förbättringar i 

egenvårdsbeteenden 

med modellen TST 

som teoretisk ram.  

theory (TST). Ett 

strategiskt urval användes 

inom både öppenvård och 

slutenvård på ett sjukhus 

mellan december 2017 

och mars 2018. 

Ostrukturerade intervjuer 

genomfördes och 

analyserades i sex steg 

enligt modell av Braun 

och Clark.  

motivation till att utföra 

egenvård.  

Att ha flera störande symtom 

ökade egenvården för att 

återfå normalitet. Färre 

symtom ledde också till att 

utföra egenvård men då för att 

inte förlora den hälsa man 

besatt. Uppfattning om att 

man inte hade lång tid kvar att 

leva bidrog till att egenvården 

ej utfördes. Upplevelse om att 

man blir sämre trots egenvård 

bidrog också till att 

egenvården inte utfördes. 

Vanor/rutiner påverkade 

egenvården negativt (man gör 

det man är van vid, ex dricker 

alltid ett glas extra vatten, 

eller äter ute för man alltid 

gjort det).  

 

Lee, C.S., Gelow, 

J.M., Mudd, J.O., 

Green, J.K., Hiatt, 

S.O., Chien, C., & 

Riegel, B.   

2015 

USA 

Profiles of self-care 

management versus 

consulting 

behaviors in adults 

with heart failure  

Syfte var att 

klassificera vanliga 

mönster av 

konsulterande 

beteenden och 

egenvårds-

hanterings-

beteenden hos 

vuxna personer med 

hjärtsvikt och 

identifiera 

nyckelfaktorer inom 

bio-beteenden som 

leder till mer 

gynnsamma svar på 

Detta var en del av en 

prospektiv kohortstudie. 

Deltagarna inkluderades 

från en klinik mellan juli 

2011 och december 2012. 

Endast baseline-data 

användes i denna studie. 

Ett flertal olika enkäter 

och mätinstrument 

användes. Egenvård 

mättes med SCHFI.  

N= 146 Att leva ihop med någon 

ledde till värre egenvårds- 

beteende som att kontakta 

vården och hanterandet av 

egenvård. Högre nivåer av 

ångest var associerat med 

sämre egenvårdsbeteenden 

som att kontakta vården och 

hanterandet av egenvård. 

Män hade sämre 

egenvårdsbeteende gällande 

att kontakta vård än kvinnor.  

Högre utbildningsnivåer ledde 

till sämre egenvårdsbeteende 

gällande att kontakta 

vårdpersonal för rådgivning.   

I 

(P) 



 

IV 

 

symtom på 

hjärtsvikt.  

Sämre NYHA klass ledde till 

sämre egenvårdsbeteende 

gällande att kontakta 

vårdpersonal vid behov.   

Högre EF ledde till sämre 

egenvårdsbeteende gällande 

att kontakta vårdpersonal vid 

behov. Mer fysiska symtom 

ledde till bättre 

egenvårdshantering.  

 

Massouh, A., Abu 

Saad Huijer, H., 

Meek, P., & Skouri, 

H.   

2019 

Libanon  

Determinants of 

self-care in patients 

with heart failure: 

Observations from a 

developing country 

in the middle east  

Syftet var att 

beskriva 

egenvårdsbeteenden 

och relationen till 

kliniska och 

sociodemografiska 

variabler, 

funktionell förmåga 

och psykologiskt 

status och egenvård 

hos libanesiska 

patienter med 

hjärtsvikt.  

Detta var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

korrelationell design. 

Data inhämtades med 

intervjuer på en 

kardiolog-klinik. 

Deltagarna inkluderades 

med konsekutivt urval på 

ett sjukhus mellan 2016 

och 2017. Fyra olika 

enkäter användes. 

Egenvård mättes med 

SCHFI. 

N= 100 

(Ingen 

uppgift) 

Kvinnor hade bättre egenvård 

men resultatet var inte 

signifikant. Deltagare som var 

arbetslösa hade högre tilltro 

till egenvård än de som för 

tillfället hade en anställning.  

Positivt samband mellan 

socialt stöd och egenvårds- 

tilltro och upprätthållande.  

Hjärtsvikts kunskap hade 

positivt men medelstarkt 

samband med 

egenvårdsupprätthållande och 

tilltro. Även hantering hade 

ett positivt men dock svagt 

samband. Personer som 

nyligen varit inlagda på 

sjukhus hade högre tilltro till 

egenvårdsförmågan än de som 

inte varit det. Personer med 

NYHA I eller II hade högre 

upprätthållande än de med 

NYHA III och IV. Personer 

med medelsvåra eller svåra 

symtom på depression hade 

bättre egenvårdshantering och 

tilltro till egenvårdsförmåga 

I 

(R) 



 

V 

 

än de med tecken på lättare 

depression  

 

Matsouka, S., 

Tsuchihashi-

Makaya, M., 

Kayane, T., 

Yamada, M., 

Wakabayashi, R., 

Kato, N. P., & 

Yazawa, M. 

2016 

Japan 

 

Health literacy is 

independently 

associated with self-

care behaviour in 

patients with heart 

failure 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

förhållandet mellan 

hälsokunskap, 

innefattande 

funktionell, 

kommunikativ och 

kritisk 

hälsokunskap och 

egenvårdsbeteenden 

hos personer med 

hjärtsvikt.  

 

Detta var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

(observationsstudie). 

Deltagare från tre sjukhus 

inkluderades mellan 

augusti 2012 till mars 

2013. Deltagarna fyllde i 

fyra enkäter. Egenvård 

mättes med European 

Heart Failure Self-Care 

Behavior Scale 

(EHFScBS).  

N=227 (22) Ökad ålder korrelerade med 

färre egenvårdsbeteenden. 

Erfarenheter av tidigare 

sjukhusinläggningar var 

associerat med färre 

egenvårdsbeteenden. 

Patienter med hög 

kommunikativ förmåga hade 

färre egenvårdsbeteende. 

De med kritisk hälsokunskap 

hade färre 

egenvårdsbeteenden.  

Högre NYHA-klass ledde till 

färre egenvårdsbeteenden. 

Njursvikt var associerat med 

färre egenvårdsbeteenden.  

Brist på kunskap om 

hjärtsvikt var associerat med 

färre egenvårdsbeteenden. 

 

I 

(R) 

Mlynarska, A., 

Golba, K.S., & 

Mlynarski, R. 2018 

Polen 

Capability for self-

care of patients with 

heart failure 

Syftet var att 

bedöma effekten av 

den behandlings-

regim som 

användes, graden av 

acceptans och 

förekomsten av 

skörhets-syndrom 

på efterlevnaden till 

terapeutiska 

rekommendationer 

och egenvård hos 

personer med 

hjärtsvikt.  

Detta var en prospektiv 

studie. Ett konsekutivt 

urval användes och 

deltagare inkluderades via 

ett sjukhus mellan januari 

2015 och juni 2016. Tre 

enkäter användes. 

Egenvård mättes med 

EHFScBS. 

N= 180 (16) Patienter med konservativ 

behandling hade sämre 

kapacitet för egenvård än de 

som behandlades med CRT. 

Frailty, skörhet, ger låg 

kapacitet för egenvård. 

Ju lägre acceptansnivå desto 

sämre kapacitet för egenvård. 

 

II 

(P) 



 

VI 

 

Müller-Tasch, T., 

Löwe, B., 

Lossnitzer, N., 

Frankenstein, L., 

Täger, B., Hass, 

M.,… Herzog, W. 
2018 

Tyskland 

Anxiety and self-

care behaviour in 

patients with 

chronic systolic 

heart failure: A 

multivariate model 

Syftet med denna 

studie var att 

analysera 

interaktioner mellan 

ångest, depression 

och egenvårds- 

beteende hos 

patienter med 

hjärtsvikt.  

Detta var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Deltagare 

från två sjukhus 

inkluderades mellan juli 

2004 och oktober 2006. 

Ett konsekutivt urval 

användes. Deltagarna 

fyllde i tre olika enkäter. 

Egenvård mättes med 

EHFScBS. 

N=308 (86) Egenvårdsbeteenden var 

bättre hos patienter som inte 

hade ångest och sämre om 

patienten upplevde ångest.  

Depression var associerat med 

negativa egenvårds- 

beteenden. Hög ålder ledde 

till bättre egenvårds-

beteenden. Att leva med en 

partner ledde till bättre 

egenvårdsbeteenden. 

 

I 

(R) 

Nordfonn, O.K., 

Morken, I.M., Bru, 

L.E., & Lunde 

Husebo, A.M.  
2019 

Norge  

 

Patients experience 

with heart failure 

treatment and self-

care-A qualitative 

study exploring the 

burden of treatment  

Syftet var att öka 

förståelsen av 

behandlingsbörda 

och egenvård 

utifrån 

hjärtsviktspatienters 

perspektiv.  

Denna studie var utav en 

deskriptiv, utforskande 

design. Deltagare 

inkluderas via en 

öppenvårds-mottagning.  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

mellan maj och augusti 

2017. Data analyserades 

med hjälp av STC i fyra 

steg enligt metod från 

Malterud.  

  

N= 17 (32) Upplevelsen att ha för ytlig 

kunskap eller för dålig 

information om hjärtsvikt 

minskade förmågan till 

egenvård. Begränsningar i 

livet och reducerad kapacitet 

att utföra uppgifter påverkade 

egenvårdsförmågan negativt  

 

Komplicerad och komplex 

läkemedelsbehandling ledde 

till sämre egenvård.  

 

I 

(K) 

Ok, JS & Choi, H.  

2015 

Korea 

Factors affecting 

adherence to self-

care behaviors 

among outpatients 

with heart failure in 

Korea  

Syftet var att 

identifiera faktorer 

som påverkar 

efterlevnaden till 

egenvård hos 

koreanska patienter 

med hjärtsvikt.  

Detta var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

korrelationell design. 

Deltagare inkluderades på 

tre sjukhus Konsekutivt 

urval användes. 

Personerna fyllde i fem 

olika enkäter på egen 

hand eller med hjälp av en 

intervjuare. Egenvård 

mättes med EHFScBS. 

N=280 (35) Kvinnor hade högre 

följsamhet till egenvård än 

män. Personer som är 65 år 

eller äldre har bättre 

följsamhet än yngre personer. 

Personer som är 

änka/änkeman har bättre 

följsamhet till egenvård. 

Arbetslösa personer hade 

högre följsamhet. Personer 

med högre symtombörda/ 

NYHA-klass har högre 

II  

(R)  



 

VII 

 

följsamhet. Gifta personer 

hade lägre följsamhet. De 

med bättre socialt stöd har 

bättre följsamhet. 

Personer med sämre fysiskt 

status hade högre följsamhet. 

Personer med bättre 

hjärtsviktkunskap hade högre 

följsamhet. 

 

Prochota, B., 

Szwamel, K., & 

Uchmanowicz, I.   

2019 

Polen 

Socio-clinical 

variables affecting 

the level of self-care 

in elderly patients 

with heart failure 

 

Syftet var att mäta 

graden av egenvård 

hos äldre personer 

med egenvård, att 

undersöka påverkan 

av socio-kliniska 

variabler på 

egenvården och att 

identifiera de socio-

kliniska variabler 

som är prediktorer 

för egenvård.  

Detta var en prospektiv 

observationsstudie. 

Deltagare inkluderades 

från ett sjukhus mellan 

maj och augusti 2016. Tre 

olika enkäter användes. 

Egenvård mättes med 

EHFScBS. 

N= 100 

(Ingen 

uppgift) 

De som levde i ett förhållande 

hade högre egenvård än de 

som bodde ensamma. De som 

inte behandlades med digoxin 

eller diuretika hade högre 

egenvård än de som gjorde 

det. De som var i NYHA- 

klass I och II hade bättre 

egenvård än de som var i III 

eller IV. De som hade normal 

kognition eller kognitiv 

nedsättning utan tecken på 

demens hade bättre egenvård 

än de som hade tecken på 

demens. Högre ålder ledde till 

sämre egenvård. Högre EF 

gav bättre egenvård.  

 

II 

(P) 

Seid, M. A., 

Abdela, O. A., & 

Zeleke, E. G.  
2019 

Etiopien 

 

Adherence to self-

care 

recommendations 

and associated 

factors among adult 

heart failure 

patients. From the 

patients point of 

view  

Syftet var att 

bedöma 

hjärtsviktspatienters 

efterlevnad till 

egenvårds-

rekommendationer 

och att identifiera 

faktorer som kan 

påverka 

Detta var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Deltagare 

inkluderades på ett 

sjukhus mellan februari 

och maj 2017. Data 

samlades in via intervjuer 

i samband med återbesök 

på sjukhus. Två olika 

enkäter användes. 

Egenvård mättes med 

N= 310 

(Ingen 

uppgift) 

Män var mer följsamma till 

egenvård än kvinnor. De som 

inte hade några andra 

sjukdomar var mer följsamma 

än de som hade flera kroniska 

sjukdomar. De som hade god 

kunskap om hjärtsvikt 

(symtom, tecken och 

hantering) hade bättre 

II 

(R) 



 

VIII 

 

patienternas 

efterlevnads-nivå 

Revised Heart Failure 

Compliance Scale 

(RHFCS).  

följsamhet än de som hade 

dålig kunskap.  

 

Siabani, S., 

Driscoll, T., 

Davidson, P. M., 

Najafi, F., Jenkins, 

M. C., & Leeder, S. 

R.  
2016 

Iran 

Self-care and Its 

Predictors in 

Patients With 

Chronic Heart 

Failure in Western 

Iran 

Syftet var att att 

utforska egenvården 

och dess attribut hos 

patienter med 

hjärtsvikt i Iran. 

Detta var en 

tvärsnittsstudie. Deltagare 

inkluderades via ett 

sjukhus under 2012. Data 

samlades in med hjälp av 

intervjuer. Egenvård 

mättes med SCHFI.  

N= 231 (220) Upprätthållande av egenvård 

var negativt relaterat till 

stigande ålder. Längre 

sjukdomsduration de hade 

ledde till bättre 

upprätthållande av egenvård. 

Personer med högre 

utbildning hade högre 

upprätthållande av egenvård.  

Egenvårdshantering var bättre 

hos personer med fler 

sjukhusinläggningar.   

Egenvårdshantering var sämre 

hos personer med högre 

utbildning. Egenvårds-

hantering var bättre för 

personer som levde själva 

eller med partner än för dem 

som levde med barn eller 

andra.  

 

II 

(R) 

Son, Y-J., Shim, D. 

K., Seo, E. K., & 

Seo, E. J.  
2018 

Korea 

Health literacy but 

not frailty predict 

self-care behaviors 

in patients with 

heart failure  

Syftet var att 

undersöka om 

hälsokunskap och 

skörhet är 

bestämmande 

faktorer för 

egenvårdsbeteenden 

hos patienter med 

hjärtsvikt.  

Detta var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Deltagare 

inkluderades via 

konsekutivt urval från ett 

sjukhus mellan april och 

juli 2018. Tre enkäter 

användes. Egenvård 

mättes med EHFScBS. 

N= 281 (9) Personer med lägre NYHA-

klass hade bättre 

egenvårdbeteende. Personer 

under 60 år hade bättre 

egenvårdsbeteenden. Personer 

med högre utbildning hade 

bättre egenvårdsbeteenden. 

Högre hälsokunskap ledde till 

bättre egenvårdsbeteende.  

 

I 

(R) 

Suk Lee, K., Moser, 

D. K., Pelter, M. 

Self-care in rural 

residents with heart 

Syftet var att göra 

en omfattande 

utforskning av 

Denna tvärsnittsstudie var 

en sekundäranalys av 

baseline-data från annan 

N= 580 (22) Patienter med mer depressiva 

symtom hade sämre egenvård. 

I 

(R)  



 

IX 

 

M., Nesbitt, T., & 

Dracup, K.  
2017 

USA  

failure: What we are 

missing 

variabler relaterade 

till egenvård hos 

personer med 

hjärtsvikt som bor i 

landsbygdsområden 

studie. Deltagare från 12 

sjukhus inkluderades 

mellan mars 2006 och 

december 2010 genom 

egen kontakt via uppsatta 

posters eller via 

sjukvårdspersonal. Ett 

flertal enkäter och 

mätinstrument användes. 

Egenvård mättes med 

EHFScBS. 

Patienter med högre upplevd 

kontroll hade bättre egenvård 

Personer med högre 

symtombörda hade bättre 

egenvård.Personer med låg 

inkomst hade sämre egenvård.  

 

Suk Lee, K., Moser, 

D. K., & Dracup, K.  

2018 

USA  

Relationship 

between self-care 

and comprehensive 

understanding of 

heart failure and its 

signs and symptoms  

Syftet med denna 

studie var att avgöra 

om ofullständig 

förståelse av 

hjärtsvikt och dess 

tecken och symtom 

är associerade med 

egen-vård hos 

hjärtsviktspatienter 

som nyligen blivit 

utskrivna från 

sjukhuset till följd 

av försämring av 

hjärtsvikten.  

Detta var en 

tvärsnittsstudie var en 

sekundäranalys från data i 

en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Deltagare 

från 12 sjukhus 

inkluderades mellan mars 

2006 och december 2010 

genom egen kontakt via 

uppsatta posters eller via 

sjukvårdspersonal. 

Deltagarna fyllde i fem 

enkäter. Egenvård mättes 

med EHFScBS. 

N=571 (65)  Personer med bättre förståelse 

för hjärtsvikt hade bättre 

följsamhet till 

egenvårdsaktiviteter jämfört 

med personer med sämre 

förståelse. Personer med låga 

nivåer av upplevd kontroll 

hade sämre egenvård. 

Personer med fler depressiva 

symtom hade sämre egenvård.  

 

I 

(R) 

Suk Lee, K., Choi, 

J-O., Jeon, E-S., 

Park, J-H., Jung, M. 

S., Lee, Z.,… Yoo, 

H. J.  
2019 

Sydkorea 

 

Distinct factors 

associated with 

better self-care in 

heart failure 

patients with and 

without mild 

cognitive 

impairment  

Syfte var att 

undersöka vilka 

faktorer som var 

relaterade till 

egenvård baserat på 

närvaro och 

frånvaro av mild 

kognitions-

nedsättning 

Detta var en kvantitativ 

tvärsnitts/ 

observationsstudie. 

Deltagarna inkluderades 

från två mottagningar 

efter att lämpliga personer 

identifierats via läkare. Ett 

flertal olika enkäter och 

mätinstrument användes.  

Egenvård mättes med 

SCHFI. 

N= 132 

(ingen 

uppgift) 

Högre socialt stöd ledde till 

bättre egenvårds-

upprätthållande hos personer 

med mild kognitiv 

nedsättning. Exekutiv 

funktion (=att kunna planera 

och genomföra beteenden 

som involverar abstrakta 

resonemang) ledde till bättre 

egenvårds-upprätthållande 

hos personer med mild 

kognitiv nedsättning.  
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Upplevd kontroll ledde till 

bättre egenvårds-

upprätthållande och hantering 

hos personer utan kognitiv 

nedsättning  

 

Uchmanowicz, I., 

Jankowska-

Polanska, B., 

Mazur, G., & 

Sivarajan 

Froelicher, E.  

2017 

Polen 

Cognitive deficits 

and self-care 

behaviors in elderly 

adults with heart 

failure  

Syftet var att 

bedöma kognitiva 

nedsättningar och 

nivån av egenvård 

hos äldre personer 

med hjärtsvikt, att 

bedöma sambandet 

mellan kognitiv 

nedsättning och 

egenvård och 

bestämma vilka 

variabler som 

påverkar 

egenvårdsbeteenden 

och kognitiv 

nedsättning.  

Detta var en 

tvärsnittsstudie. Deltagare 

inkluderades via ett 

sjukhus. Två enkäter 

användes. Egenvård 

mättes med EHFScBS. 

N= 270 

(Ingen 

uppgift) 

Personer med kognitiv 

nedsättning utan demens och 

personer med normal kognitiv 

funktion hade signifikant 

bättre egenvård än personer 

med medelsvår demens. 

Högre ålder ledde till sämre 

egenvård. Längre 

sjukdomsduration ledde till 

sämre egenvård. Fler 

sjukhusinläggningar ledde till 

sämre egenvård. Personer som 

lever i ett förhållande hade 

bättre egenvård än singlar. 

Högre EF gav bättre egenvård 

Högre utbildning var 

associerat med bättre 

egenvård. Lägre NYHA-klass 

(I och II) gav bättre egenvård 

jämfört med III och IV. Män 

hade sämre egenvård än 

kvinnor. 
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Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II =Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad 

och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet 


