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Sammanfattning    
Kronisk hjärtsvikt är ett permanent tillstånd där hjärtat har svårigheter att upprätthålla 
en tillräcklig slagvolym. I Sverige är det ungefär 250 000 personer som lever med 
sjukdomen och antalet personer med sjukdomen förmodas öka i framtiden. 
Målsättningen för behandlingen är att lindra symtom, reducera symtomens 
bakomliggande orsaker och förbättra livskvaliteten. Om sjuksköterskan ger patienten en 
god patientutbildning får denne goda förutsättningar för att kunna utföra en bra 
egenvård. En bra egenvård kan resultera i reducerad risk för en försämring av 
sjukdomen samt ökad livskvalitet. Tidigare forskning har framförallt handlat om 
egenvård i förhållande till följsamheten till den ordinerade läkemedelsbehandlingen. 
Därför är syftet med denna studie att belysa faktorer som påverkar egenvården hos 
personer som lever med kronisk hjärtsvikt. För att besvara syftet användes en kvalitativ 
metod och resultatet byggdes upp utav tio vårdvetenskapliga artiklar. Resultatet visar 
att det finns många faktorer som påverkar egenvården vid kronisk hjärtsvikt. Faktorer 
som visade sig främja en god egenvård var en god patientundervisning, en god relation 
och kontinuitet i vården, att lära känna sin ”nya” kropp, att finna strategier i vardagen, 
att acceptera sina förluster och stöd från närstående. Faktorer som hindrade en god 
egenvård var en bristande patientundervisning, bristande kommunikation, att känna sig 
ignorerad av sjukvården, svårigheter till följsamhet, att vara multisjuk, förändrad 
livsvärld och existentiell ångest. I den avslutande diskussionen diskuteras först valet av 
metod och sedan följer en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras 
patientundervisning, egenvård och en förändrad kropp och livsvärld  

Nyckelord: kronisk hjärtsvikt, egenvård, patientutbildning, information 
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INLEDNING 
Kronisk hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom i Sverige. Som sjuksköterskor 
kommer vi att möta denna patientgrupp nästan överallt oavsett framtida arbetsplats. 
Genom att ge en god patientundervisning kan sjuksköterskan hjälpa till att påverka 
patienter att själva förebygga en försämring av sjukdomen genom egenvård. Med denna 
studie har vi därför valt att inrikta oss på vilka faktorer som påverkar egenvården. Vi har 
valt att skriva resultatet utifrån ett patientperspektiv, dock har vi i viss mån även fångat 
upp ett närstående och sjuksköterskesperspektiv. Genom ett patientperspektiv kan vi få 
en uppfattning om vilka faktorer som personer som lever med kronisk hjärtsvikt själva 
upplever påverkar egenvården. I resultatet har vi belyst faktorer som främjar och hindrar 
egenvården. Att belysa faktorer som hindrar en god egenvård känns lika angeläget som 
att känna till de faktorer som främjar en god egenvård. Tidigare forskning visar att 
egenvård vid kronisk hjärtsvikt framförallt handlat om följsamheten till ordinerad 
medicinsk behandling.  
 
BAKGRUND 
 
Kronisk Hjärtsvikt 
Kronisk hjärtsvikt är ett permanent tillstånd där hjärtat har svårigheter med att 
upprätthålla en tillräcklig slagvolym. Detta resulterar i att cellerna får för lite syre och 
näring (Fridlund, 1998; Strömberg, 2005). Cirka 250 000 svenskar lever med kronisk 
hjärtsvikt, vilket utgör ungefär 2-3 % av befolkningen. Årligen uppkommer ungefär 30 
000 nya sjukdomsfall. Prognosen är mycket allvarlig med endast hälften överlevande 
efter sex år. Risken att drabbas av sjukdomen ökar vid stigande ålder, då 90 % är äldre 
än 65 år. Antalet personer med kronisk hjärtsvikt kommer i framtiden öka då andelen 
äldre i befolkningen ökar. En annan faktor är att alltfler överlever en hjärtinfarkt, som är 
en vanlig orsak till kronisk hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2002; Socialstyrelsen, 2008).   
 
Behandling 
Behandling vid kronisk hjärtsvikt består av både farmakologisk och icke farmakologisk 
behandling. Den behandling som är bäst är den som specifikt behandlar grundorsaken 
till den kroniska hjärtsvikten. Om det exempelvis är ett högt blodtryck som är orsaken 
till sjukdomen så ska detta normaliseras (Strömberg, 2005; Grefberg & Johansson, 
2007). Målsättningen för behandlingen är att lindra symtom, reducera symtomens 
bakomliggande orsaker och förbättra livskvaliteten. För att uppnå en god behandling 
måste patienten och dess närstående ha insikt i sjukdomen. Först då kan de aktivt delta i 
behandling- och omvårdnadsplanen (Almås, 2002; Ericson & Ericson, 2002). Det är av 
stor betydelse att sjuksköterskan tillsammans med patienten upprättar en individuell 
behandlingsplan som förutom läkemedelsbehandling inkluderar kostråd, rökstopp och 
instruktion om fysisk aktivitet (Strömberg, 2005; Socialstyrelsen, 2008). 
 
För att fastställa vilken grad av kronisk hjärtsvikt en person har används vanligen en 
subjektiv funktionsklassificiering enligt New York Heart Association (NYHA), se tabell 
1. I denna skala delas den kroniska hjärtsvikten in i fyra olika svårighetsgrader. Skalan 
ger ett mått på patientens kapacitet i vardagslivet samt livskvaliteten. Med begreppet 
livskvalitet avses att beskriva och sammanfatta livssituationen och välbefinnandet hos 
en individ (Strömberg, 2005)  
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Tabell 1 
NYHA I Hjärtsvikt utan symtom 

NYHA II Lindriga symtom med andfåddhet och trötthet endast vid fysisk aktivitet av 
mer måttlig grad 

NYHA III Medelsvåra symtom med andfåddhet och trötthet vid måttlig fysisk aktivitet 

NYHA IV Uttalande symtom på hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila eller 
vid minsta ansträngning (Strömberg, 2005) 

 
 
Livsvärld och subjektiv kropp 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver livsvärlden som 
den levda världen, alltså den verklighet som människan lever i. Genom ett 
livsvärldsperspektiv uppmärksammas människans vardagsvärld och dagliga tillvaro. 
Begreppet subjektiv kropp innebär att kroppen både är fysisk, psykisk, existentiell och 
andlig på samma gång. Alla individer har genom sin kropp tillgång till livet och 
världen. En förändring i kroppen innebär en förändring av tillgången till livet och 
världen. När en människa drabbas av en kronisk sjukdom kan en sådan förändring bli 
tydlig. Enligt Mårtensson (2005) är det den fysiska funktionsnedsättningen som 
påverkar livssituationen allra mest för en person med kronisk hjärtsvikt. Kroppsligt 
uttrycks funktionsnedsättningen genom trötthet och andningsbesvär. Personer som lever 
med sjukdomen får ofta stora delar av sitt liv förändrat. Att inte längre vara kapabel till 
att göra saker som tidigare hotar människans känsla av helhet. En osäkerhet kring den 
egna identiteten, sociala roller och framtiden kan uppkomma.  
 
Patientundervisning 
Patientundervisning ska ses som en process som ska öka både patienters och 
närståendes kunskap om sjukdom och behandlingsstrategier. Målet med 
patientundervisning är att uppnå varaktiga förändringar i ett beteende genom att se till 
att patienterna får relevant kunskap (Wingard, 2005). Patientens rätt till information om 
sin sjukdom för att uppnå hälsa och välbefinnande förutsätter att patienten och vårdaren 
möts på ett sätt som möjliggör lärande. I dagens hälso- och sjukvård förväntas patienter 
och närstående ta ett allt större eget ansvar för vård och behandling. Detta resulterar i att 
patienten får ökade förutsättningar för att själv kunna ta avgörande beslut. Därför utgör 
patientundervisningen en viktig del i sjuksköterskans yrkesutövning (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007).  
 
En förutsättning för en god patientundervisning är att sjuksköterskan bedömer 
patientens behov av kunskap, sätter upp mål samt utvärderar resultaten. Det är viktigt att 
patienten blir delaktig när målen sätts upp, samt förstår hur och till vad de ska kunna 
använda informationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). För att patienten ska 
kunna bli delaktig är det enligt Wiklund (2003) viktigt med en god vårdrelation. En god 
vårdrelation förutsätter ömsesidighet från både sjuksköterskan och patienten. Som 
sjuksköterska är det viktigt att finnas tillgänglig för patienten och för patienten är det 
viktigt att denne bjuder in sjuksköterskan till sin värld. Enligt en studie av Tang och 
Newcomb (1998) har patientundervisning visat sig vara bäst när den var individuellt 
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anpassad, det vill säga anpassad efter ålder, kön och språk. Almås (2002) menar att det 
inte är tillräckligt att informera patienten en gång utan informationen måste 
återupprepas. Dessutom ska patienten även få skriftlig information att ta med sig hem.    
 
Sjuksköterskans ansvar vid patient- och närstående undervisning  
Sjuksköterskans ansvar för patient- och närståendeundervisning deklareras bland annat i 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) liksom i kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2004). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 
informationen anpassas efter patientens individuella behov. Informationen som ges ska 
innehålla information om patientens tillstånd, metoder för undersökning och vilken vård 
och behandling som finns (Strömberg, 2005).  
 
I socialstyrelsens (2004) kompetensbeskrivning fastställs det att en sjuksköterska bör ha 
förmågan att kunna kommunicera med patienter och/eller närstående på ett respektfullt 
och lyhört sätt. Det är viktigt att det hela tiden finns en dialog mellan 
patienten/närstående och sjuksköterskan för att kunna möjliggöra patientens delaktighet 
i sin egen vård och behandling. Enligt socialstyrelsen (2008) ska en god hälso- och 
sjukvård bygga på att vården ges med respekt och hänsyn för individens specifika 
behov.   
 
Egenvård 
Enligt den amerikanska omvårdnadsteoretikern Orem (2001) är egenvård de handlingar 
som en individ själv tar initiativ till och genomför för sin egen skull i syfte att 
upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård är de konkreta handlingar som 
individen gör i det dagliga livet och är ett beteende som lärs in genom kommunikation 
och interaktion med andra människor. Förutsättningen för att en individ ska kunna 
genomföra egenvård är att besitta en god kunskap om vilka behov av egenvård som 
finns och vilka åtgärder som ska utföras. Det finns många faktorer som påverkar 
kapaciteten till egenvård hos en individ såsom ålder, kön, hälsostatus, livsstil, familj, 
socialt nätverk och tillgängliga hälso- och sjukvårdsresurser. I sjuksköterskans 
arbetsuppgifter ingår det att upptäcka brister i egenvården hos patienten. För att sedan 
stötta patienten till en ökad förståelse om egenvård. Syftet med sjuksköterskans 
omvårdnad är att bistå patienten till att denne så självständigt som möjligt kan utföra en 
god egenvård.  
 
Enligt Hjärt- och lungfonden (2006) är kronisk hjärtsvikt en sjukdom där god egenvård 
är av stor betydelse för att sjukdomen inte ska förvärras. Att regelbundet motionera med 
en lämplig motionsform är viktigt för att öka eller bibehålla den fysiska 
prestationsförmågan. Att vara fysiskt aktiv kan också öka det allmänna välbefinnandet 
och livskvaliteten. När det gäller maten ska nyttig kost och mindre salt prioriteras. Ett 
stort saltintag kan öka svullnaden i kroppen vilket resulterar i en högre belastning på 
hjärtat. Vid kronisk hjärtsvikt är det viktigt att man begränsar intaget av vätska till 1,5-2 
liter/dygn. Som vätska räknas allt flytande som exempelvis vatten, kaffe, fil och soppa.  
Regelbundna viktkontroller cirka två till tre gånger i veckan är betydelsefullt för att 
upptäcka en eventuell vätskeansamling. Att inspektera ben och vrister genom att känna 
efter svullnad är angeläget. Vid bensvullnad kan enkla åtgärder utföras såsom att lägga 
dem i högläge för att motverka och reducera svullnad.  
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Följsamhet 
Följsamhet kan definieras till vilken grad en person följer angiven ordination, 
exempelvis hur väl personen tar sina mediciner eller följer råd om livsstilsförändringar i 
överensstämmelse med de ordinationer som hälso- och sjukvårdspersonal givit (Van der 
Wal, Jaarsma, & van Veldhuisen, 2004). En bristande följsamhet står för en stor del av 
antalet sjukhusinläggningar av personer med kronisk hjärtsvikt. De vanligaste bristerna 
gällande följsamhet är kontroll av vikt och observation av bensvullnad. En bristande 
följsamhet kan bero på olika faktorer exempelvis brist på kunskap, dåligt stöd från 
familj och att upplevelsen av förbättring uteblir (Fridlund, 1998). En bra relation mellan 
patient och vårdpersonal är av stor betydelse för hur den ordinerade farmakologiska och 
icke farmakologiska behandlingen följs. Om behandlingen inte efterföljs resulterar det i 
en ökad dödlighet och sjuklighet (Strömberg, 2005). 
  
PROBLEMFORMULERING 
Cirka 250 000 personer lever idag med kronisk hjärtsvikt i Sverige. Vid kronisk 
hjärtsvikt finns ingen botande behandling, därför inriktas behandlingen på att reducera 
symtom och förebygga komplikationer. En förutsättning för god omvårdnad av denna 
patientgrupp är att sjuksköterskor integrerar information och undervisning i 
omvårdnaden. Har sjuksköterskan en förmåga att förmedla kunskap på ett bra sätt kan 
patienten få större inflytande i sin egen vård och behandling. Faktorer som har med vårt 
levnadssätt att göra kan inverka ogynnsamt på cirkulationen. Därför är det viktigt för 
patienterna att lära sig vad god egenvård innebär, detta för att förhindra en försämring 
av sjukdomen. Om patienten får en dålig patientundervisning kan det leda till bristande 
egenvård. Tidigare forskning om egenvård vid kronisk hjärtsvikt har framförallt varit 
inriktade på följsamheten till ordinerade läkemedel.  
 
SYFTE 
Syftet är att belysa faktorer som påverkar egenvården hos personer som lever med 
kronisk hjärtsvikt. 
 
METOD 
Eftersom att denna litteraturstudie fokuserar på faktorer som påverkar egenvård vid 
kronisk hjärtsvikt är det viktigt att välja en metod som belyser det. Det är rimligt att anta 
att kvalitativa studier svarar bäst på syftet eftersom att de syftar till att lyfta fram 
enskilda personers levda erfarenheter. I denna studie läggs fokus på personer som lever 
med kronisk hjärtsvikt levda erfarenheter men det finns även ett närstående- och 
sjuksköterskeperspektiv.  
 
Datainsamling 
Litteratursökningen startades med att söka efter material till studiens bakgrund. På 
biomedicinska biblioteket i Göteborg hittades faktaböcker. Relevanta artiklar hittades 
genom Högskolan i Borås biblioteks hemsida. Till studiens resultat eftersöktes endast 
kvalitativa studier även där igenom Högskolas i Borås biblioteks hemsida. Databaser 
som genomsöktes var: Blackwell synergy, CINAHL, Medline och pubmed. Sökord som 
användes var: heart failure, self-care, education, knowledge, quality of life, information 
och lived experience. Genom att använda trunkering och kombinera orden med AND 
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hittades några artiklar som behandlade området. Då det visade sig vara svårt att finna 
studier eftersöktes studier i samsök med samma sökord. Genom att söka i samsök 
effektiviserades sökningarna då sökningar gjordes i flera databaser samtidigt. I samsök 
gjordes även kedjesökningar, vilket innebär sökning efter studier som refererats till i 
funna studiers referenslistor. Sökord som användes då var antingen studiens namn eller 
författarens namn.  
 
Inklusion- och exlusionskriterier 
Urvalet vid datainsamlingen var att studierna skulle vara kvalitativa, vårdvetenskapliga, 
skrivna på engelska och publicerade mellan år 1998-2008. Studierna skulle ha både 
manliga och kvinnliga informanter i vuxen ålder, det vill säga 18 år eller äldre. Innehöll 
en studie endast kvinnliga informanter söktes det efter en studie med enbart manliga 
informanter för att det skulle bli ungefär lika många kvinnor och män i denna studie. 
Alla studierna skulle ha ett patientperspektiv men kunde också delvis få innehålla ett 
närstående- och sjuksköterskeperspektiv. Både svenska och utländska studier 
eftersöktes och studier som inte fanns tillgängliga i fulltext eller motsvarade 
inklusionskriterierna exkluderades. 
 
Dataanalys 
Vid analysen av artiklarna användes Evans analys modell (2003). Modellen är en metod 
som beskriver ett systematiskt tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa artiklar, en 
arbetsgång innehållandes fyra olika faser. Första fasen innebär ihopsamlande av 
material. Med hjälp av sökord eftersöktes relevanta artiklar i olika databaser. I 
analysmodellens andra fas genomlästes studierna för att bilda sig en helhetsuppfattning 
om innehållet. Artiklar som inte besvarade uppsatsens syfte valdes bort. Efter att ha läst 
igenom studierna några gånger och en helhetsuppfattning bildats lästes artiklarna om 
ytterliggare. En mer grundlig genomläsning startades där meningsbärandeenheter i 
studiernas resultatinnehåll uppmärksammades för få en ökad förståelse av resultatet. 
Författarna till denna litteraturstudie har var och en för sig analyserat studierna och fört 
anteckningar för att sedan jämföra vad var och en kommit fram till under 
artikelanalyserna. I analysmodellens tredje fas identifierades likheter och skillnader 
mellan de olika studierna. Nyckelfynden plockades ut från varje studie och dessa 
sammanfördes sedan till teman och subteman. För att hålla reda på nyckelbegreppen 
grupperades och nedtecknades dessa i ett kollegieblock samt att varje nyckelbegrepp 
tilldelades en speciell färg som användes för att göra markeringar i de utskrivna 
studierna. Den fjärde och sista fasen är att beskriva ett fenomen iform av ett resultat i 
löpande text innehållandes en del citat. Vid citat återges exakta ord från personer som 
lever med kronisk hjärtsvikts och deras levda erfarenheter, detta för att förstärka 
resultatet.  
 
Etiska riktlinjer 
Studierna har godkänts av etiska kommittéer. Informanterna har informerats om 
studiens syfte och hur undersökningen är upplagd. Deltagandet var frivilligt och 
informanterna kunde när som helst dra sig ur.  
 
RESULTAT 
Tio vetenskapliga artiklar har analyserats, se bilaga 1. Resultatet presenteras i två 
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huvudteman och tretton subteman. Teman respektive subteman presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2 
Tema Subtema 
Faktorer som gynnar förmågan till egenvård En god patientundervisning 

En god relation och kontinuitet i vården 
Att lära känna sin ”nya” kropp 
Att finna strategier i vardagen 
Att acceptera sina förluster 
Stöd från närstående 

Faktorer som hindrar förmågan till egenvård  Bristande patientundervisning 
Bristande kommunikation 
Att känna sig ignorerad av sjukvården 
Svårigheter till följsamhet  
Att vara multisjuk 
Förändrad livsvärld 
Existentiell ångest 

 
 

Faktorer som gynnar förmågan till egenvård 

En god patientundervisning 
Sjuksköterskor på en svensk hjärtsviktsklinik beskrev att informationen som personer 
med kronisk hjärtsvikt fått utgått från varje enskild persons individuella behov. Syftet 
med klinikens utbildning var att ge personerna med kronisk hjärtsvikt en ökad insikt 
över sitt sjukdomstillstånd och dess behandling. Patientundervisningen handlade om 
sjukdomen, mediciner och dess positiva effekter samt vad patienten själv med egenvård 
kunde göra för att reducera symtom. För att personerna lättare skulle ta till sig 
informationen användes vid sidan av muntlig information även broschyrer, bilder och 
CD-rom skivor. Majoriteten av personerna som levde med sjukdomen ansåg sig fått 
tillräckligt med information för att kunna kontrollera sina symtom och inte utveckla en 
försämring av sjukdomen (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). En god patientundervisning 
resulterade i en ökad förståelse av sjukdomens innebörd. Detta ledde till att 
följsamheten gentemot behandlingen upplevdes som lättare att genomföra. En ökad 
sjukdomsinsikt resulterade i att personen kunde utföra egenvård i form av förändringar i 
livsstilen för att öka livskvaliteten (Strömberg, Broström, Dahlström & Fridlund, 1999; 
Gary, 2006).  
 
En god relation och kontinuitet i vården  
En bra relation samt en kontinuerlig kontakt med en och samma sjuksköterska ansågs 
vara viktigt för en god behandling. Kontakten sågs som betydelsefull, då många 
upplevde att det var skönt när någon lyssnade och svarade på frågor. När sjuksköterskan 
svarade på frågorna kände många att deras situation uppmärksammades (Eldh, Ehnfors, 
Ekman 2004; Falk, Wahn & Lidell, 2007). Den regelbundna kontakten främjade 
egenvården. En kontinuerlig information resulterade i att det blev lättare att genomföra 
kostförändringar samt att finna en balans mellan vila och aktivitet (Riegel & Carlson, 
2002). Att få kontakta en hjärtsviktsklinik vid eventuella frågor och funderingar 
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upplevdes vara en trygghet (Strömberg, et al., 1999). En person berättar; 
 

”Knowing that I can phone every day and get help gives me a wonderful 
sense of security.” (Strömberg, et al., 1999, s. 339). 

  
Att lära känna sin ”nya” kropp 
Förutsättningen för att en person med kronisk hjärtsvikt ska kunna uppleva och känna 
trygghet i sitt liv är att ha kunskap. Kunskap vid kronisk hjärtsvikt definieras av Eldh, et 
al. (2004) att känna till och förstå hur den egna kroppen fungerar. Med förståelse och 
kunskap om den ”nya” kroppen kan individen lära sig lyssna och uppmärksamma de 
signaler som kroppen ger ifrån sig. Med en bra vetskap kan medvetna beslut fattas när 
det gäller egenvård för att minimalisera en negativ utveckling av sjukdomen. Enligt 
Eldh, et al. (2006) gick personerna som deltog i studien till en hjärtsviktsklinik för att få 
en ökad förståelse om sjukdomen och vad det är som händer i kroppen. Att lära sig och 
därmed få kunskap om den ”nya” kroppen upplevdes av studiens deltagare som att de 
tog ett ansvar för sitt liv.  
 
Att finna strategier i vardagen 
Olika strategier hade utformats för att underlätta ett hemmaboende trots skiftande 
symtom och fysiska förändringar. Många använde sig av sin kreativitet för att hitta 
strategier som förenklade livet. Med tiden upptäcktes knep som var energisparande för 
kroppen. Vid boende i en lägenhet några våningar upp där hiss saknades sattes en stol ut 
på varje våningsplan, detta för att minimera riskerna för att symtom som andfåddhet och 
utmattning skulle uppkomma. Efter en stunds vila och återhämtning på stolen kunde 
personen åter igen ta sig uppför trappan (Falk, et al., 2007).  
 
En kvinna hade i studien av Zambroski (2003) funnit det bättre att inta 
vätskedrivandeläkemedel på natten än på dagen. Då vätskedrivandeläkemedel resulterar 
i täta toalettbesök passade det henne bättre att springa på toaletten på natten än på 
dagen. Om hon skulle ta tabletterna på dagen hade hon inte kunnat delta i aktiviteter i 
samma utsträckning som hon nu kunde göra. I studien av Riegel och Carlson (2002) var 
följsamheten god när det gällde att ta vätskedrivande läkemedel. De dagar som 
aktiviteter var inplanerade avstod en del personer dock från att ta tabletterna till förmån 
för att kunna delta i aktiviteter.     
  
Ofta upplevdes det svårt att följa de vätskerestriktioner som hälso- och 
sjukvårdspersonal givit. För att inte dricka mer än vad som rekommenderats ansåg en 
del att det var bättre att dricka ur små glas än stora. En kvinna berättar;  
 

”It’s like to take a glass. I’ve now taken out small glasses. // because I’d 
like to empty everything” (Falk, et al., 2006, s.195). 

  
Att acceptera sina förluster 
Att känna sorg över det som inte längre kunde åstadkommas i livet var vanligt, ändå 
hade många lyckats acceptera sina förluster. Vid en acceptans av sjukdomen blev det 
lättare att lägga fokus på det som kunde utföras i livet istället för att fokusera på det som 
inte längre kunde göras, vilket resulterade i förändringar i livsstilen (Rhodes & Bowles, 
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2002). En kvinna berättar;  
  

“It doesn’t bother me emotionally. Either you can do or you can’t, that’s 
just the way it is. No, I don’t get depressed over things I can’t do...How do 
you cope with changes? You just do it...As seniors, we have all learned to 
live with circumstances to a certain degree, and again, I’ve learned to 
adjust to this circumstance.” (Rhodes & Bowles, 2002, s. 445).   

 
Stöd från närstående  
Närstående och framförallt partners hade ofta en nyckelroll när det gällde stöttning i det 
dagliga livet hos personer med kronisk hjärtsvikt. Närstående fanns där och hjälpte till 
med att påminna om viktiga egenvårdshandlingar, tillexempel att ta medicin efter 
ordination och regelbunden vägning (Riegel & Carlson, 2002; Aldred, Gott & Garibella, 
2005).  
 
Att ha en närstående som följde med in till doktorn ansåg många vara viktigt. Detta för 
att någon annan också skulle ta del av den information som gavs. Somliga uppfattade att 
det ibland kunde vara svårt att förstå informationen. Att då dela informationen med 
någon annan upplevdes som en trygghet då de tillsammans kunde reflektera det som 
sagts för att sedan kunna genomföra egenvård och behandling (Falk, et al., 2007).  
 
I studien av Rhodes och Bowles (2002) hade alla lärt sig leva med att vara beroende av 
andra för att klara av vardagen. Familj och närstående blev väldigt betydelsefulla. Deras 
hjälp och stöttning i vardagen uppskattades väldigt mycket. En kvinna berättar;  
 

”I think having friends that care about you is the best medicine in the 
world.” (Rhodes & Bowles., 2002, s. 446). 

 
Faktorer som hindrar förmågan till egenvård 
 
Bristande patientundervisning 
Det som försvårar en persons möjlighet att utföra egenvård är brist på kunskap om sin 
sjukdom och behandling (Riegel & Carlson, 2002). Efter en muntlig information om 
sjukdomen från hälso- och sjukvården var det få personer som fått med sig skriftlig 
information hem. Det visade sig att många ansåg sig fått mer information från 
massmedia än från hälso- och sjukvårdspersonal om beslut rörande egenvård 
(Zambroski, 2003). En del personer var inte ens medvetna om att tillståndet kallades 
kronisk hjärtsvikt (Aldred, et al., 2005). En man berättar;  
 

”Nobody has ever sat us down and told us what it is” (Aldred, et al., 2005, 
s. 120). 

 
Upplevelsen av att brist på information hade en negativ inverkan på det dagliga livet 
delades både av personer med kronisk hjärtsvikt och dess närstående. Enligt Eldh, et al. 
(2004) var de få som hade kunskap om varför och i vilka situationer som symtomen 
uppkom. Studien av Riegel och Carlson (2002) visade att en bristfällig 
patientundervisning lätt ledde till missuppfattningar. Ett vanligt missförstånd visade sig 
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vara att en del personer hade ökat vätskeintaget istället för att dra ner på intaget. En man 
berättar;  
 

”I thought I was doing myself good by cleansing my body and getting rid 
of anything in there by drinking large quantities of water.” (Riegel & 
Carlson, 2002, s. 290).   

 
En studie av Gary (2006) med kvinnliga informanter visade att majoriteten av 
kvinnorna inte deltagit i någon form av fysisk aktivitet. Orsaken var att de inte fått 
tillräckligt med information och trodde därför att fysisk ansträngning skulle förvärra 
sjukdomen. Därför undveks fysisk ansträngning. En kvinna berättar; 
 

 ”I would be afraid of making my heart condition worse, I get so short of 
breath as it is now.” (Gary, 2006, s. 12).  

 
Bristande kommunikation 
En del som deltog i studien av Eldh, et al. (2004) visste inte vart de skulle vända sig vid 
eventuella frågor eller om de var i behov av hjälp. Enligt Eldh, et al. (2006) saknades 
ofta en dialog mellan personer med kronisk hjärtsvikt och hälso- och sjukvården. En 
person med kronisk hjärtsvikt som gått till en svensk hjärtsviktsklinik berättar;  
 

”There’s a lack of dialogue and I’m not being asked. They say we should 
have a dialogue but they only give the test results.” (Eldh, et al., 2006, s. 
49).  

 
Förutsättningar för en god dialog försvårades när hälso- och sjukvårdspersonal använde 
latinska facktermer under patientsamtal. Detta försvårade en kommunikation då 
patienterna hade svårt att förstå innebörden av informationen (Eldh, et al., 2004). 
 
Att känna sig ignorerad av hälso- och sjukvården 
En del ansåg att de inte fått den information som de önskat sig från hälso- och 
sjukvårdspersonal, vilket resulterade i att de inte kände sig uppmärksammade. Ingen 
hade informerat om vilka valmöjligheter som fanns, eller hur de skulle agera i sin 
sjukdomssituation. Känslan av att hälso- och sjukvårdspersonal undanhöll viktig 
information resulterade i att de kände sig ignorerade och inte delaktiga i sin egen vård 
(Eldh, et al., 2006). I studien av Riegel och Carlson (2002) hade en person som uppsökt 
hälso- och sjukvården fått svaret att självständigt lista ut hur situationen skulle hanteras 
genom att inhandla en bok.  
 
I studien av Falk, et al. (2007) beskrevs det hur en person med kronisk hjärtsvikt blev 
ombedd av hälso- och sjukvårdspersonalen att föra dagbok över behandling och 
egenvård. Anteckningarna skulle sedan medtagas till nästa återbesök. Väl vid 
återbesöket var hälso- och sjukvårdspersonalen inte intresserade att titta i boken. Detta 
resulterade i att personen förlorade sitt förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen, 
då personen upplevde att personalen inte var engagerade i hans situation.  
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Svårigheter till följsamhet 
Att vara följsam i behandlingen upplevdes av många som en tuff utmaning orsakat av 
flera faktorer. Faktorerna som försvårade en god följsamhet var fysiska begränsningar, 
brist på kunskap, negativa känslor och att ha andra sjukdomar (Riegel & Carlson, 2002). 
Desto mer sjukdomen påverkade personen desto mer resulterade det i en negativ 
inverkan på förmågan att själv utföra en god egenvård (Zambroski, 2003). Att följa 
läkemedelsordinationer var den enda egenvårdshandlingen där följsamheten var 
någorlunda god. Falk, et al. (2007) menade att många gånger ignorerades de 
uppmaningar som givits från hälso- och sjukvårdspersonal. Även om en person 
informerats och var medveten om hur mycket vätska som fick intas under ett dygn 
följdes det inte alltid, ett glas mer eller mindre antogs inte ha någon betydelse.  
 
Enligt Riegel och Carlson (2002) visade sig bristen på kontinuitet bland hälso- och 
sjukvårdpersonal skapa förvirring och påverkade följsamheten i behandlingen. En 
person hade blivit informerad om att vila skulle prioriteras, medan en annan hade 
informerat samma person om att det är viktigt att prioritera fysisk aktivitet. En kvinna 
berättar;  
 

“I don´t know if I should exercise. They used to say rest, rest, rest. Now 
they say exercise, exercise, exercise.”(Riegel & Carlson, 2002, s. 291).  

 
Att vara multisjuk 
Gemensamt för många som lever med kronisk hjärtsvikt är att många är äldre och är 
multisjuka. Sjukdomar som hypertoni, magsår, diabetes och andra hjärtsjukdomar var 
vanligt förekommande bland personerna i studierna i kombination med den kroniska 
hjärtsvikten (Riegel & Carlson, 2002; Zambroski, 2003; Gary, 2006 & Pattenden, et al., 
2007). Att vara multisjuk försvårar en god hantering av den kroniska hjärtsvikten. Det 
fanns svårigheter att särskilja ifall symtomen kom från den kroniska hjärtsvikten eller 
ifrån någon annan sjukdom. Att ha kronisk hjärtsvikt i kombination med diabetes visade 
sig försvåra en bra kosthållning. Besvär med att finna en bra diet resulterade i ett 
återkommande fuskande med maten. En multisjuk kvinna berättar;  
 

”One thing you can’t eat for the heart, another thing you can’t eat for 
diabetes.” (Riegel & Carlson, 2002, s. 290). 

 
Förändrad livsvärld 
Att få diagnosen kronisk hjärtsvikt kom som en chock för de allra flesta (Pattenden et, 
al., 2007). Känslor av depression och skuld var vanligt förekommande i den förändrade 
livssituationen. Att inte längre kunna delta i aktiviteter som tidigare värderats högt 
upplevdes av många som en stor sorg. Då livssituationen radikalt förändrats fanns ingen 
motivation till att bibehålla och kontrollera sin sjukdom genom egenvård (Zambroski, 
2003).  
  
Existentiell ångest 
Att inte få tillräckligt med information om sjukdomen och vilket tillstånd den sjuke 
befann sig i resulterade i oro och rädsla. Många var oroliga för sin hälsa, vilket 
resulterade i svårigheter i att känna glädje (Rhodes & Bowles, 2002; Riegel & Carlson, 
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2002). Vid känslor av frustration och oro blev konsekvensen en negativ inverkan på 
egenvården, att röka och äta mycket mat sågs som en omedelbar tröst och lösning för 
oron och frustrationen (Zambroski, 2003). 
 
I studien av Pattenden, et al. (2007) uttryckte många en ångest inför framtiden. Tankar 
på att det inte fanns någon botande behandling, eller på att behandlingen och 
egenvården kunde förvärra den kroniska hjärtsvikten var relativt vanligt. Även 
närstående kände ofta oro och rädsla för att sjukdomen skulle förvärras, ibland 
resulterade det i ett överbeskyddat beteende gentemot den sjuke då de ofta såg till att 
reducera den sjukes fysiska aktivitet. 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Då vårt syfte var att belysa faktorer som påverkar egenvården vid kronisk hjärtsvikt 
valde vi att göra en litteraturstudie baserad på kvalitativa studier, som analyserades 
enligt Evans (2003). Vid datainsamlingen hade vi svårt att finna lämpliga studier som 
besvarade syftet. Det fanns många kvantitativa artiklar som handlade om egenvård vid 
kronisk hjärtsvikt. Vi funderade även på om vi skulle blanda kvalitativa studier med 
kvantitativa studier men bestämde oss för att välja bort de kvantitativa då de framförallt 
hade ett statistisktinnehåll.  
 
Då vi länge sökt i databaserna CINAHL, medline, pubmed och Blackwell synergy med 
måttlig framgång valde vi att söka efter studier genom samsök som sökte i många 
databaser samtidigt. Genom samsök gjorde vi kedjesökningar då vi sökte efter studier 
och författare som vi sett i referenslistan på redan funna artiklar.  
 
Vid datainsamlingen önskade vi hitta studier som var gjorda både i Sverige och 
utomlands. Vi trodde på något sätt att de skulle vara större skillnader mellan länderna, 
men det visade sig att det inte var några större skillnader i faktorer som påverkar 
egenvården. En faktor som dock påverkade negativt var att i de amerikanska studierna 
framgick det att en del inte hade någon sjukvårdsförsäkring. Detta gjorde att vissa inte 
hade råd att söka hjälp hos sjukvården vilket påverkade egenvården negativt.  
 
Målet var att hitta studier med lika stor representation från både män och kvinnor. I de 
flesta studier var det både män och kvinnor som intervjuats. I studierna av Rhodes & 
Bowles (2002) och Gary (2006) var deltagarna endast kvinnor, medan i studien av Eldh 
et al. (2006) var det endast män som intervjuats. Vi försökte söka fram en andra studie 
där endast män intervjuats eftersom att vi hade två studier med enbart kvinnor. Vi 
lyckades hitta en men den var från 1997 så vi ansåg att den var för gammal och därför 
exkluderades den.  
 
En del artiklar som vi hittade svarade egentligen inte direkt på syftet, men att de ändå på 
ett eller annat sätt tog upp intressanta ämnen som passade för vår studie. Studien av 
Aldred, et al. (2005) hade vi funderingar på om vi skulle ta med eftersom att den 
egentligen inte handlar om egenvård. Men efter en grundlig genomläsning av artikeln 
ansåg vi att studiens innehåll var relevant för vår studie då artikeln tog upp ämnen som 
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upplevelser av stöd från hälso- och sjukvården. Många som deltog i studien saknade att 
tala med någon professionell om sin situation samt att de ville ha mer information om 
sitt sjukdomstillstånd. Att inte få den information som önskas påverkar egenvården i 
allra högsta grad och därför anser vi att studien var relevant och användningsbar. 
Studierna av Eldh, et al. (2004; 2006) handlade inte direkt om egenvård, dock tog dessa 
studier upp faktorer runt om som påverkar egenvården som tillexempel brist på 
information och att känna sig ignorerad av hälso- och sjukvården som vi tyckte var 
relevanta för vår studie. 
 
Eftersom att det var svårt att få tag på kvalitativa studier som behandlade ämnet faktorer 
som påverkar egenvården vid kronisk hjärtsvikt så anser vi att behovet av framtida 
forskning är stort. Vidare forskning behövs dels eftersom att personer som drabbas av 
kronisk hjärtsvikt förväntas öka i framtiden samt att genomgående bland de personer 
som lever med sjukdomen har alldeles för lite kunskap för att kunna utföra en god 
egenvård. 
 
Resultatdiskussion 
Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom som kräver en god egenvård. Detta dels för att 
sjukdomen inte ska förvärras och dels för att den sjuke ska uppnå en bättre livskvalitet. 
Av resultatet framgår det att det finns många faktorer som påverkar en persons egenvård 
vid kronisk hjärtsvikt. I resultatdiskussionen kommer följande tre punkter diskuteras; 
patientutbildning, egenvård och en förändrad kropp och livsvärld. 
  
Patientutbildning 
Enligt Riegel och Carlson (2002) försvårar brist på kunskap en persons möjlighet att 
utföra egenvård vid kronisk hjärtsvikt. I vårt resultat framkom det tydligt att det fanns 
stora kunskapsbrister, både när det gällde sjukdomsinsikt och egenvård (Strömberg, et 
al, 1999; Rhodes & Bowles, 2002 & Gary, 2006;). En bra patientundervisning måste 
vara lätt för den sjuke att ta till sig. Få sjuka verkade vara medvetna om allvaret i 
sjukdomen, vilket kan ha sin förklaring i en bristande patientutbildning.  
 
Enligt socialstyrelsen (2008) ska patientutbildningen utgå från den enskilda individens 
behov. För att kunna utgå från den enskilda individen tycker vi att sjuksköterskan i 
mötet med personen med kronisk hjärtsvikt först ska fråga vad vederbörande själv vet 
om sin sjukdom. Genom att lyssna på det som personen berättar kan hälso- och 
sjukvårdspersonal få en uppfattning om vilken kunskap som finns eller inte finns. 
Därefter kan patientundervisningen läggas upp efter det individuella behovet. Med en 
god patientutbildning tror vi att livskvaliteten kan öka samt att en onödig 
sjukhusinläggning kan förhindras. 
 
Det var endast i de svenska studierna av Eldh, et al. (2004 & 2006) som det framkom att 
det fanns hjärtsviktskliniker. På dessa hjärtsviktskliniker kunde personerna med kronisk 
hjärtsvikt få broschyrer, bilder och CD-rom skivor i syfte att få ökad kunskap om sin 
sjukdom. Det var endast dessa två studier som tog upp andra alternativ i 
patientundervisningen i kombination till den muntliga informationen. Personerna som 
gick till hjärtsviktskliniken hade olika uppfattningar om den patientutbildning eller 
informationen som givits från sjuksköterskorna. Givetvis kan det finnas olika 
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förklaringar till varför uppfattningarna gått isär, en möjlig orsak tror vi kan vara att 
patientutbildningen ibland gått på rutin för sjuksköterskan. Att dagligen jobba med 
personer med samma sjukdom kan nog tyvärr göra patientutbildningen rutinmässig. 
 
Att en dålig patientundervisning lätt leder till missuppfattningar visade sig i studien av 
Riegel och Carlson (2002), där personer trodde att vätskeintaget skulle ökas istället för 
att reduceras. Liknande missuppfattningar togs upp i studien av Jaarsma, Abu-Saad, 
Dracup och Halfens (2000), där studiens deltagare trodde att de skulle dricka mycket 
eftersom att de tog vätskedrivande läkemedel. 
 
Resultatet visade att patientutbildningen i syfte att lära ut egenvård ofta var bristfällig. 
Det kanske är så att sjuksköterskor behöver få mer utbildning i vad som ska läras ut för 
att möta de behov som patienten har.  
                                                                                                                           
Egenvård 
Enligt Orem (2001) handlar egenvård om de handlingar som en individ själv tar initiativ 
till och genomför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 
Förutsättningen för att en person ska kunna utföra egenvård är att ha kunskap. I studien 
av Strömberg, et al. (1999) visade resultatet att det var lättare för personer att vara 
följsamma i sin behandling och utföra en god egenvård när de hade kunskap om sin 
sjukdom. Att inse vilken negativ inverkan sjukdomen hade på kroppen resulterade i en 
ökad förståelse till varför livsstilsförändringar måste göras. I en studie av Jaarsma, et al. 
(2000) upplevde många att de hade brist på kunskap. Brist på kunskap resulterade i att 
personerna inte kunde känna igen symtom som orsakades av den kroniska hjärtsvikten. 
På grund av detta kunde inte egenvården inriktas för att reducera symtomen och därmed 
förbättra tillståndet. 
 
En viktig del i sjuksköterskans arbete är att tala med patienter om livsstil och 
levnadsvanor. Enligt Arborelius (2001) använder hälso- och sjukvårdspersonal många 
gånger fel tillvägagångssätt i samband med patientutbildning om livsstil och 
levnadsvanor. Väldigt sällan uppmuntras personens egna initiativ till egenvård och 
livsstilsförändringar. Vi tror att uppmuntran är en viktigt del i sjuksköterskans arbete i 
kontakt med patienter. Att uppmuntra och bekräfta patientens egna initiativ kan öka 
patientens motivation till att utföra egenvård.  
 
I studien av Gary (2006) visade det sig att deltagarna hade en större följsamhet 
gentemot läkemedelsordinationer än att utföra andra egenvårdsåtgärder. En förklaring 
till detta tror vi kan vara att en läkemedelsordination är tydligt utformad medan övrig 
egenvård kanske kan uppfattas som mer luddig och svår. Att göra kostförändringar i 
vardagen kräver mer uppoffringar och energi än att inta ett läkemedel. Enligt Falk 
(2007) är det ofta trötthet och brist på energi som resulterar i en negativ inverkan på den 
fysiska aktiviteten. Symtom som trötthet och andfåddhet påverkar orken till att utföra 
egenvård.   
 
Enligt Orems (2001) egenvårdsteori fanns det många faktorer hos en individ som kunde 
påverka kapaciteten till egenvård, såsom ålder, kön och hälsostatus med mera. I våra 
granskade studier var de allra flesta äldre personer. Enligt Carlson, Riegel och Moser 
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(2001) är det svårt för äldre personer att utföra egenvård. Faktorer som påverkar 
egenvården negativt kan vara naturliga åldersrelaterade förändringar som 
hörselnedsättning, dålig syn och ork. När dessa tre faktorer kombineras med en låg 
inkomst, brist på utbildning, multisjukdom så är det svårare att genomföra en god 
egenvård.  
 
En förändrad kropp och livsvärld 
Samtliga av de studier som vi använt till vår studie bekräftar att den kroniska 
hjärtsvikten påverkar hela personens livssituation och livsvärld. I studien av Rhodes och 
Bowles (2002) var det lättare för personerna med kronisk hjärtsvikt att göra 
livsstilsförändringar då de accepterat sina förluster. Vi tror att resultatet hade sett 
annorlunda ut när det gäller en förändrad kropp och livsvärld om det varit yngre 
personer som deltagit i studierna. För dem skulle det nog vara svårare att acceptera 
förluster i livet som tillexempel att yrkesutövning och fysisk aktivitet förhindras. Nu är 
kronisk hjärtsvikt en sjukdom som framförallt drabbar den äldre delen befolkningen och 
de analyserade studierna hade äldre deltagande.  
 
Enligt Dahlberg, et al. (2003) innebar en förändring av kroppen en förändring av 
tillgången till livet och världen. Vårt resultat visade tydligt att vid kronisk hjärtsvikt 
förändras kroppen och därmed tillgången till både livet och världen. I studien av 
Pattenden, et al. (2007) visade det sig att de fysiska symtomen resulterade i att de allra 
flesta inte längre kunde delta i aktiviteter som tidigare i livet värderats högt. För de som 
inte kunde acceptera förändringarna i livet så var det svårt att genomföra egenvård. 
 
Det som påverkade en person med kronisk hjärtsvikts liv var oro, rädsla och ångest 
(Rhodes & Bowles, 2002; Riegel & Carlson, 2002). Intrycket som vi fick när vi gick 
igenom artiklarna var att mycket av den oron, rädslan och ångesten som fanns berodde 
på lite kunskap. Att inte veta vad som händer med kroppen och tankar på framtiden 
gjorde också att personerna begränsade sig i livet. Att inte våga vara fysiskt aktiv eller 
delta i sociala sammanhang hade en negativ inverkan på livskvaliteten. 
 
Sjuksköterskans kliniska implikationer  
Vi anser att resultatet av vår studie kan användas i sjuksköterskans arbete med patienter 
som har kronisk hjärtsvikt. Patienter som lever med sjukdomen har ett stort behov av 
stöd och utbildning från hälso- och sjukvården. I patientutbildningen är det därför 
viktigt att som sjuksköterska känna till faktorer som både främjar och hindrar förmågan 
till egenvård. 
 

- Att alltid anpassa patientutbildningen efter den enskilda patienten. 
- Som sjuksköterska måste patientutbildningen göras med ett språk så att 

patienten förstår. Om språket är svårbegripligt försvårar det för patienten att få 
en sjukdomsinsikt samt att förstå varför egenvård bör utföras. 

- Att inte enbart ge muntlig information utan även använda sig av broschyrer, 
bilder och CD- rom skivor som patienten kan ta med sig hem. Genom att ha 
information tillgängligt hemma så kan patienten själv uppdatera sina kunskaper.  

- Att sjuksköterskan vid patientundervisning säkerställer sig om att patienten 
uppfattat informationen genom att ställa frågor till patienten. 
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- Regelbunden uppföljning. 
- Att patienten lätt ska kunna komma i kontakt med hälso- och sjukvården vid 

eventuella frågor. Patienten bör därför få telefonnummer för rådgivning och 
tidsbeställning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

                                                                      
 
 
 
 



 

REFERENSER 
  
Aldred, H., Gott, M., & Garibella, S. (2005). Advanced heart failure: impact on older 
patients and informel carers. Journal of Advanced nursing. 49(2), 116-124. 
  
Almås, H. (2002). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber. 
 
Arborelius, E. (2001). Att prata med patienter om levnadsvanor ingår i Klang Söderkvist, B 
(red.), Patientundervisning. (s.115-134). Lund: Studentlitteratur.  
 
Carlson, B., Riegel, B., & Moser, D. (2001). Self-care abilities of patients with heart 
failure. Heart & Lung, 2001(30), 351-359. 
 
Dahlberg, K., Segersten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 
förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eldh, A-C., Ehnfors, M., & Ekman, I. (2004). The phenomena of participation and non-
participation in health care –experiences of patients attending a nurse-led clinic for 
chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing, 3(2004), 239-246. 
 
Eldh, A-C., Ehnfors, M., & Ekman, I. (2006). The meaning of patient participation for 
patients and nurses at a nurse-led clinic for chronic heart failure. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 5(2006), 45-53. 
 
Ericson, E. & Ericson, T. (2002). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data 
synthesis of processed data. Australian journal of advanced nursing. 20(2), 22-26. 
 
Falk, K. (2007). Fatigue in patients with chronic heart failure- Patient experiences and 
consequences of fatigue in daily life. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.  
 
Falk, S., Wahn, A-K., & Lidell, E. (2007). Keeping the maintenance of daily life in 
spite of Chronic Heart Failure. A qualitative study. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 6(2007), 192-199. 
 
Fridlund, B. (1998). Kardiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hjärt-och lungfonden. (2006). Hjärtsvikt. Hämtad 2008-04-15 från http://www.hjart-
lungfonden.se/sv/Sjukdomar/Sjukdomar/Hjartsvikt/Vad-ar-hjartsvikt/
 
Gary, R. (2006). Self-care practices in women with diastolic heart failure. Heart & 
Lung, 35(1), 9-19. 
 
Grefberg, N. & Johansson, L-G. (2007). Medicinboken: vård av patienter med invärtes 
sjukdomar. Stockholm: Liber. 

16 
 

                                                                      
 
 
 
 

http://www.hjart-lungfonden.se/sv/Sjukdomar/Sjukdomar/Hjartsvikt/Vad-ar-hjartsvikt/
http://www.hjart-lungfonden.se/sv/Sjukdomar/Sjukdomar/Hjartsvikt/Vad-ar-hjartsvikt/


 

 
Jaarsma, T., Abu-Saad, H., Dracup, K., & Halfens, R. (2000). Self-care Behaviour of 
Patients with Heart Failure. Scandinavian Journal Caring Science, 2000(14), 112-119.  
 
Mårtensson, J. (2005). Livssituation och hälsorelaterad livskvalitet ingår i Strömberg, A 
(red), Vård vid hjärtsvikt. (s. 120-125). Lund: Studentlitteratur.   
 
Orem, D. (2001). Nursing: concepts of practice, St. Louis, Mo: Mosby, cop. 
 
Pattenden, J-F., Roberts, H., & Lewin, R-J. (2007). Living with heart failure; patient 
and carer perspectives. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6(2007), 273-
279. 
 
Rhodes, D., & Bowles, C. (2002). Heart failure and its impact on older women’s lives. 
Journal of Advanced Nursing, 39(5), 441-449. 
 
Riegel, B., & Carlson, B. (2002). Facilitators and barriers to heart failure. Patient 
education and Counselling, 46(2002), 287-295. 
 
Socialstyrelsen. (2004). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2004- beslutsstöd för 
prioriteringar. Hämtad 2008-04-20 från http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-
2/2004-102-2.pdf?valURL=http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-2/2004-102-
2.pdf
 
Socialstyrelsen. (2007). Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Hämtad 2008-06-05 
frånhttp://www.socialstyrelsen.se/AZ/Sakomraden/lagar_och_forordningar/innehall/lag
_halsoochsjukvard.htm  
 
Socialstyrelsen. (2008). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008- beslutsstöd för 
prioriteringar. Hämtad 2008-03-31 från 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/C30205DC-1B0C-4222-82BC-
8470EDDD6D43/10029/20081028.pdf#page=49
 
Strömberg, A., Broström, A., Dahlström, U., & Fridlund, B. (1999). Factors influencing 
patient compliance with therapeutic regimens in chronic heart failure: A critical incident 
technique analysis. Heart & Lung, 28(3), 34-41. 
 
Strömberg, A. (2005). Vård vid hjärtsvikt. Lund: Studentlitteratur.  
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2007). Patientundervisning och patienters lärande. 
Stockholm: Gothia förlag AB. 
 
Tang, P., & Newcomb, C. (1998). Informing patients: a guide for providing patient 
health information. Journal of American Medicine Information Association, 5(6), 563- 
572. 
 
Van der Wal, M., Jaarsma, T., & Van Veldhuisen, D. (2004). Non-compliance in 

17 
 

                                                                      
 
 
 
 

http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-2/2004-102-2.pdf?valURL=http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-2/2004-102-2.pdf
http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-2/2004-102-2.pdf?valURL=http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-2/2004-102-2.pdf
http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-2/2004-102-2.pdf?valURL=http://www.sos.se/FULLTEXT/102/2004-102-2/2004-102-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/C30205DC-1B0C-4222-82BC-8470EDDD6D43/10029/20081028.pdf#page=49
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/C30205DC-1B0C-4222-82BC-8470EDDD6D43/10029/20081028.pdf#page=49


 

patients with heart failure; how can we manage it?. The European Journal of Heart 
Failure, 7(2005), 5 – 17. 
 
Wingard, R. (2005). Patient education and the Nursing process: meeting the patient´s 
needs.  Nephrology Nursing Journal, 32(2), 211-214.  
 
Zambroski, C. (2003). Qualitative analysis of living with heart failure. Heart & Lung, 
2003(32), 32-40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

                                                                      
 
 
 
 



 

BILAGA 1 
Översikt av analyserade artiklar 
 Perspektiv  

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Heart 
failure and it’s 
impact on older 
women’s lives. 
Författare: D. 
Rhodes & C. 
Bowles 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2002 
Land: USA 

Patient-
perspektiv 
      
 
      
 
 
                         

Problem: 
Kvinnor påverkas 
av hjärtsvikt 
annorlunda än 
män och är 
underrepresentera
de i studier om 
hjärtsvikt. 
Syfte: Hur äldre 
kvinnor med 
hjärtsvikt i stadie 
II upplever sitt 
liv. 

Kvalitativ 
metod. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer.  
5 personer. 
Kvinnor mellan 
60-90 år. 
NYHA II 

Resultatet 
presenterades i fyra 
teman: 1. 
Acknowledging 
losses in their lives. 
2. Accepting the 
losses. 3. Changing 
their lives. 4. 
Deepening 
relationships. 

Titel: Keeping 
the 
maintenance of 
daily life in 
spite of 
Chronic Heart 
Failure. A 
qualitative 
study.  
Författare: S. 
Falk., A-K. 
Wahn, & E. 
Lidell 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 

Patient-
perspektiv 
 
 
 
 
 

Problem: 
Patienter med 
kronisk hjärtsvikt 
är en växande 
grupp i samhället. 
Patienterna 
upplever ofta 
svårigheter i det 
dagliga livet. 
Syfte: Att 
beskriva hur 
personer med 
hjärtsvikt 
upplever sitt liv. 
 

Kvalitativ 
metod. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Män och 
kvinnor mellan 
55-83 år. 
16 personer 
deltog i studien. 
11 män och 5 
kvinnor. 
NYHA II-III 
 
 

Resultatet 
presenterades i fem 
teman: 1. Dealing 
with the realities of 
life. 2. Dealing with 
thoughts about life’s 
infinity. 3. Taking 
responsibility. 4. 
Dealing with the 
surrounding world. 5. 
Keeping up with 
values of life. 
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Titel: Factors 
influencing 
patient 
compliance 
with 
therapeutic 
regimens in 
chronic heart 
failure: A 
critical incident 
technique 
analysis. 
Författare: A. 
Strömberg., A. 
Broström., U. 
Dahlström & 
B. Fridlund 
Tidskrift: 
Heart & Lung 
Årtal: 1999 
Land: Sverige 

Patient-
perspektiv 
 
 
 
 
 
 

Problem: 
Hjärtsvikt är ett 
växande hälso- 
problem då 
alltfler personer 
drabbas. 
Syfte: Att 
identifiera 
faktorer som 
inverkar på 
följsamheten av 
ordinerad 
behandling för 
patienter med 
kronisk hjärtsvikt. 

Kvalitativ 
metod. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
25 personer 
deltog i studien.  
Män och 
kvinnor mellan 
46-93 år. 
17 män och 8 
kvinnor. 
NYHA II-IV 

Resultatet 
presenterades i två 
teman. 1. Inward 
factors. 2. Outward 
factors. 

Titel:  Self-
care practices 
in women with 
diastolic heart 
failure. 
Författare: 
R,.Gary  
Tidskrift: 
Heart & Lung 
Årtal: 2006 
Land: USA 
 

Patient-
perspektiv  
 
 
 
 

Problem: För 
många patienter 
med hjärtsvikt är 
egenvård 
komplicerat. Det 
finns tidigare 
väldigt få studier 
som handlar om 
egenvård vid 
hjärtsvikt 
Syfte: Beskriva 
kvinnors 
föreställing om 
egenvård vid 
hjärtsvikt 

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
32 kvinnor som 
var äldre än 50 
år deltog i 
studien.  
NYHA II-III 
 

De flesta kvinnor 
tyckte sig ha bra 
kunskap när det 
gäller hjärtsvikt och 
vilken egenvård de 
bör utföra.  Resultatet 
visar dock att följer 
de sjukvårdens 
rekommendationer 
dåligt.  
Rekommendationer 
som att väga sig 
dagligen och minska 
saltintaget 
nonchalerades av 
många 
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Titel: 
Qualitative 
analysis of 
living with 
heart failure. 
Författare: C. 
Zambroski 
Tidskrift: 
Heart & Lung 
Årtal: 2003  
Land: USA 

Patient-
perspektiv 
 
      
 
 
                         

Problem: 
Tidigare studier 
om hjärtsvikt har 
fokuserat på 
patofysiologi och 
behandling. Det 
finns endast ett 
fåtal studier om 
hur patienter 
upplever sin 
sjukdom dag för 
dag. 
Syfte: Att 
beskriva problem, 
och utmaningar 
för personer som 
lever med 
hjärtsvikt. 

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
11 personer 
mellan 50-81 år 
deltog i studien.  
6 var kvinnor 
och 5 var män. 

Resultatet 
presenterades i tre 
teman. 1. 
Experiencing 
turbulence. 2. 
Navigating. 3. 
Finding safe harbor. 

Titel: The 
meaning of 
patient 
participation 
for patients and 
nurses at a 
nurse-led clinic 
for chronic 
heart failure. 
Författare: A-
C. Eldh., M. 
Ehnfors & I. 
Ekman 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
cardiovascular 
Nursing 
Årtal: 2006 
Land: Sverige 

Patient-
perspektiv 
och 
sjuksköterske-
perspektiv.   
 
 
 

Problem: Genom 
utbildning 
förbättras 
egenvården men 
ändå är 
kunskapen 
bristfällig för de 
som lever med 
hjärtsvikt.  
Syfte: Att 
beskriva 
patientens 
delaktighet och 
icke-delaktighet 
när de besöker en 
hjärtsviktsklinik 
och hur detta 
upplevs av 
patienten själv 
samt av 
sjuksköterskan. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer samt 
observationer. 
3 manliga 
patienter och 2 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
Männen var 
mellan 53-79 år.  
11 
observationer 
gjordes.  
NYHA II-III 
 

Resultatet visade att 
patienter kände sig 
delaktiga i sin vård 
först när de förstod 
innebörden av 
sjukdomen. 
Sjuksköterskorna 
uppgav att 
informationen de gav 
var individuellt 
anpassad för att få 
patienten att känna 
sig mer ”delaktig” i 
sin egenvård. 
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Titel: Living 
with heart 
failure; patient 
and carer 
perspectives. 
Författare; 
J.F. Pattenden, 
H. Roberts & 
R.J.P. Lewin. 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 
Årtal: 2007 
Land: England 

Patient-
perspektiv 
och 
närstående- 
perspektiv. 
 
 
 
 
 

Problem: 
Patienter som 
lever med 
hjärtsvikt har ofta 
dålig prognos och 
varierande 
livskvalitet. Livet 
präglas för många 
av oro och 
återkommande 
besök på sjukhus. 
Få studier visar 
hur personer med 
hjärtsvikt och 
dess närstående 
klarar av 
vardagen. 
Syfte: Att 
förklara hur livet 
ter sig för 
personer 
drabbade av 
hjärtsvikt och 
dess närstående. 

Kvalitativ 
metod Semi-
strukturerade 
intervjuer. 36 
patienter och 20 
närstående 
intervjuades. 
Av patienterna 
var det 23 män 
och 13 kvinnor. 
Av de 
närstående var 
18 kvinnor och 
2 män. 

Resultatet visar att 
det är skrämmande 
för både drabbad och 
närstående att leva 
med hjärtsvikt. 
Patienten upplever att 
det är svårt fysiskt 
och psykiskt att 
tvingas anpassa sig 
till ett nytt liv. Stöd 
från närstående 
underlättar dock den 
drabbades liv. 

Titel: The 
phenomena of 
participation 
and non-
participation in 
health care- 
experiences of 
patients 
attending a 
nurse-led clinic 
for chronic 
heart failure. 
Författare: A-
C. Eldh, M. 
Ehnfors & I. 
Ekman 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing. 
Årtal: 2004 
Land: Sverige 

Patient-
perspektiv 
och 
sjuksköterske-
perspektiv. 
 
 
 
 

Problem: Få 
studier visar hur 
patienten 
upplever 
delaktighet och 
icke delaktighet i 
sin vård i 
samband med 
hjärtsvikt.  
Syfte: Att 
undersöka hur 
personer med 
kronisk hjärtsvikt 
upplever 
deltagande och 
icke-deltagande 
på en 
specialistklinik. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer. 
10 personer 
mellan 53-86 år 
deltog i studien. 
6 var män och 4 
var kvinnor. 
NYHA II-III 

Resultatet visar att 
patienter känner sig 
delaktiga när de 
känner sig trygga och 
när de förstår varför 
de är sjuka och vad 
behandlingen syftar 
till. Att inte vara 
delaktig upplevdes 
när de inte förstod sin 
situation och känslan 
att inte ha kontroll 
över sitt liv och 
kropp. 
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Titel: 
Advanced 
heart failure: 
impact on older 
patients and 
informal 
carers. 
Författare: H. 
Aldred., M. 
Gott & S. 
Garibella. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2005  
Land: England  

Patient-
perspektiv 
och 
närstående-
perspektiv 
      
 
 
                         

Problem: 
Hjärtsvikt har en 
dålig prognos, 
med hög 
dödlighet.  Det 
finns lite 
forskning om hur 
hjärtsvikt 
påverkar den 
äldre människan 
och dess 
närstående 
Syfte: Att 
förklara 
hjärtsviktens 
inverkan på äldre 
patienter och dess 
informella 
vårdares liv. 

Kvalitativ 
metod. 
10 personer 
mellan 66-77 
deltog i studien. 
4 var män och 6 
var kvinnor. 
NYHA II-IV 

Resultatet 
presenterades i fyra 
kategorier. 1. Impact 
of heart failure on 
everyday life. 2. 
Impact on 
relationships. 3. 
Professional support. 
4. Concerns for the 
future. 

Titel: 
Facilitators and 
barriers to 
heart failure 
self-care 
Författare: B. 
Riegel & B. 
Carlson 
Tidskrift: 
Patient 
Education and 
Counselling 
Årtal: 2002 
Land: USA 

Patient-
perspektiv 
 
 

Problem: 
Hjärtsvikt drabbar 
många människor 
årligen. För 
många drabbade 
resulterar det i 
många dyra 
sjukhusvistelser 
på grund av 
okunskap hur de 
ska behandla sin 
sjukdom.  
Syfte: Förklara 
hur patienter med 
hjärtsvikt lever 
och hur de utför 
egenvård. 
 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer. 
26 personer 
mellan 56-91 år 
deltog i studien. 
Enbart män.  
NYHA III-IV 
 

Resultatet visar att 
det är svårt utföra en 
god egenvård. Även 
om man har 
kunskapen om hur 
och vad man ska 
göra, följs det inte 
alltid. Speciellt svårt 
var att skaffa nya 
matvanor. Många 
utav studiens 
deltagare tog själva 
reda på hur man utför 
god egenvård genom 
att köpa böcker. 
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