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SAMMANFATTNING:
Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre. 
En stor och viktig del av behandlingen utgörs av egenvård och då patienterna 
är införstådda med vikten av denna.
Syfte: Att belysa sjuksköterskans påverkan på kroniska hjärtsviktspatienters 
egenvård, med fokus på patientundervisning. 
Metod: Systematisk litteraturstudie där åtta artiklar valdes ut, 
kvalitetsgranskades och sedan analyserades till ett resultat.
Resultat: Det huvudsakliga resultatet visar att de viktigaste interventionerna 
för att påverka hjärtsviktspatienters egenvård är kontinuerlig utbildning där 
patient och sjuksköterska närvarar. En viktig del efter att ha informerat 
patienterna är att kontrollera deras förståelse för egenvården. Centralt är även 
sjuksköterskans bemötande och patientens medverkan. Stor vikt läggs vid att 
patienterna ska motiveras till egenvården och därmed öka följsamheten.
Resultatet ger ny kunskap om hur viktig sjuksköterskans påverkan är för 
egenvården och har hjälpt oss att förstå vilka delar som är väsentligast för att 
stötta patienter i egenvården. 
Slutsatser: Sjuksköterskan har en stor påverkan på patientens egenvård. 
Relationen mellan sjuksköterska och patient bör grundas på en ömsesidig 
kommunikation, förtroende och engagemang. Patientundervisningen kan med 
fördel individanpassas för att öka förståelse och förmåga till egenvård.

Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, egenvård, omvårdnad, patientutbildning, 
compliance
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INLEDNING

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom hos äldre personer, då över 10 % av alla äldre än 70 år lider 

av hjärtsvikt. Uppskattningsvis lever cirka 200 000 personer i Sverige med symtomatisk 

hjärtsvikt. År 2007 dog 3 800 personer i Sverige av denna sjukdom. Antalet 

hjärtsviktspatienter kommer sannolikt att öka i framtiden, eftersom andelen äldre i 

befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 2010). Egenvården är en stor del i 

hjärtsviktsbehandlingen. De uppstår lätt problem vid hjärtsviktspatienters egenvård. Därför 

vill vi lyfta fram vad sjuksköterskor kan göra för att påverka egenvården hos denna 

patientgrupp. Trots många hjärtsviktsmottagningar brister patienternas egenvård. Genom 

denna studie vill vi belysa vad sjuksköterskor kan göra för att få patienterna att bli mer 

följsamma till egenvården. 

BAKGRUND

Hjärtsvikt

En av de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom (Andersson, 2004), 

vilket innebär syrebrist i hjärtmuskeln. Hjärtsvikt innebär att hjärtat har skadats på något sätt 

och inte orkar upprätthålla tillräcklig slagkraft. Kroppen aktiverar då 

kompensationsmekanismer som leder till ökad vätskeretention för att öka blodvolymen. Detta 

leder i längden till att hjärtats arbete försämras ytterligare. Kompensationsmekanismerna leder 

till att patienten får många olika symtom i form av ödem, andfåddhet och trötthet. 

Symtombilden är mycket varierande beroende på livsstil samt allvarlighetsgraden av 

hjärtsvikt (Grefberg & Johansson, 2007). Graden av hjärtsvikt anges ofta med hjälp av en 

subjektiv funktionsklassificering enligt New York Heart Association (NYHA). NYHA 

klassificerar hjärtsvikten i fyra funktionsklasser. Klass ett innebär nedsatt hjärtfunktion utan 

symtom. Klass två innebär lätt hjärtsvikt med symtom som andfåddhet och trötthet som 

uppstår efter måttlig grad av fysisk ansträngning. Klass tre, medelsvår hjärtsvikt, där uppstår 

symtomen redan efter lätta aktiviteter. Vid klass fyra, grav hjärtsvikt, uppstår andfåddhet och 

trötthet redan vid vilan, patienterna är ofta sängbundna (Strömberg, 2005). 

Hjärtsviktsbehandlingens övergripande mål är att lindra symtomen, förbättra livskvaliteten, 

reducera eller undanröja symtomens bakomliggande orsaker samt att förhindra 

komplikationer (Haugland, Hansen & Areklett, 2002).
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Egenvård 

Egenvård definieras enligt Nationalencyklopedin (2010) som de åtgärder den enskilde själv 

kan vidta vid sjukdomar och skador. Egenvården för patienter med hjärtsvikt innebär bland 

annat compliance till medicinering, balans mellan fysisk aktivitet och vila, reducerat saltintag 

och vätskerestriktioner(Strömberg, 2005). Compliance översätts som eftergivenhet, 

medgörlighet och samtycke (Nordstedts, 2010) och innebär att patienten ska veta varför vissa 

undersökningar, behandlingar och omvårdnad genomförs (Kristoffersen, 2005). Patientens 

medverkan i egenvården avgör resultatets kvalitet. Egenvården vid hjärtsvikt syftar till att 

patienten ska bibehålla sin fysiska stabilitet vilket innebär att den kroniska hjärtsvikten inte 

ska förvärras samt att patienten ska kunna upptäcka och vidta åtgärder vid tecken på 

försämring. För att kunna bedriva egenvård är det en förutsättning att patienten har tillräckliga 

fysiska och psykiska resurser (Strömberg, 2005). För att nå dessa mål är det viktigt att 

patienten har insikt i sina problem och deltar aktivt i sin behandling (Haugland et al., 2002).

Behandling av hjärtsvikt

Varje år behandlas ungefär 22 000 patienter i slutenvården för hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 

2010). Det är först de senaste årtiondena som allt mer intresse ägnats åt patienter med 

hjärtsvikt. Detta beror på de nya läkemedlen som finns tillgängliga samt att sjukvården har 

uppmärksammat de stora kostnaderna som hjärtsviktspatienters upprepade sjukhusvistelser

står för. Sjuksköterskorna har ofta ansvar för vården kring hjärtsviktpatienter, detta främst i 

form av patientutbildning, läkemedelshantering samt uppföljning via hjärtsviktsmottagningar. 

Dessa mottagningar har visat sig förbättra överlevnaden, minska kostnaderna samt minska 

sjukhusinläggningarna för denna patientgrupp (Strömberg, 2005). 

Linjär och processorienterad kommunikation

Linjär kommunikation innebär en kommunikation som är målinriktad och resultatorienterad. 

Den består av tre led: sändare, budskap och mottagare. Sjuksköterskan och patienten sänder 

entydiga budskap fram och tillbaka men reflekterar inte så mycket över den andres förståelse. 

Den processorienterade kommunikationen är i första hand knuten till relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Båda sjuksköterskan och patienten är både sändare och mottagare. 

Budskapet är dynamiskt och förändras ofta under processen. Den processorienterade 

kommunikationen tar hänsyn både till verbala och icke verbala budskap medans den linjära 

kommunikationen endast ser de verbala budskapen (Eide & Eide, 1997).
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Informera i dialog

Enligt Barth och Näsholm (2006) går förändringsprocessen snabbare och får högre kvalitet 

när patienten är aktiv i sjuksköterskans information. De har utformat en strategi i tre steg som 

bygger på att både sjuksköterskan och patienten deltar aktivt i samtalet och visar förståelse. 

Grundprinciperna i strategin bygger på att först fråga om lov att introducera ämnet och att 

delge informationen. Sedan bör sjuksköterskan utforska patientens förståelse för det aktuella 

ämnet. Öppna frågor bör användas vilket innebär frågor som ger ett berättande svar och inte 

bara ett ja eller nej. När sjuksköterskan fastställt patientens förståelse för området tillför hon 

ytterligare information som ska vara grundad på patientens förståelse. Informationen ska vara 

saklig, neutral och korrekt vilket ger patienten möjlighet att dra egna slutsatser. 

Sjuksköterskan ställer igen öppna frågor för att utforska vad patienten har tagit till sig av den 

tidigare givna informationen. 

Patientundervisning

Patientundervisning är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Målet med 

patientundervisning är att patienten ska kunna klara av sin situation så bra som möjligt (Eide 

& Eide, 1997). Undervisning är en bra metod när patienten ska tillägna sig ny kunskap. 

Motivationen hos patienten är en förutsättning för att ny kunskap ska tas emot. Det är viktigt 

att patienten förstår varför kunskapen är viktig. Som sjuksköterska är det bra att efterfråga 

patienternas erfarenheter för att få dem att känna sig delaktiga. Patienter motiveras bättre av 

sina egna inre behov än av yttre belöning (Kristoffersen, 2005). Patienter upplever ofta 

sjuksköterskors kommunikation som ottillfredställande och drar sig från att be om mera 

information även om behoven finns. Det har visat sig att patienterna ofta inte följer de råd 

och ordinationen som ges (Ewles & Simnett, 2003). 

Orems teori om egenvård och egenvårdsbrist

Orems (2001) definition om egenvård syftar till de handlingar som människor genomför för 

att upprätthålla liv, hälsa, personlig utveckling och välbefinnande. Hon beskriver att 

människan inom sig har den egenvårdskapacitet och motivation som krävs för att bedriva 

egenvård.  Vid sjukdom ändras egenvårdsbehoven och vårdpersonalen kan då hjälpa patienten 

att acceptera och utveckla ett handlingsmönster för den nya situationen. 

Orem delar upp sin teori om egenvård i tre olika faser: värderingsfasen, planeringsfasen och 

genomförandefasen. Värderingsfasen innebär att patienten ska få klarhet i vilka handlingar 
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som är nödvändiga för att säkerställa hälsa och välbefinnande. Planeringsfasen handlar om att 

systematiskt planera kontinuerligt genomförande av dessa handlingar. Genomförandefasen är 

den fasen då patienten konkret genomför dessa handlingar. Vidare delar Orem upp 

egenvårdsbehoven i tre kategorier: universella, utvecklingsmässiga samt hälsorelaterade 

behov. Universella egenvårdsbehov syftar främst till att upprätthålla den grundläggande 

mänskliga funktionen. Utveckligsmässiga egenvårdsbehoven menar att människan ständigt 

utvecklas och denna utveckling behöver främjas. Hälsorelaterade behoven föreligger hos de 

patienter som lider av någon sjukdom. Orem har definierat underkategorier som till exempel 

att patienten ska vara medveten om hur de ska hantera sin situation samt när de bör söka 

medicinsk hjälp. Det är viktigt att patienten är medveten om sin självbild och accepterar 

denna utifrån hur sjukdomen påverkar (Orem, 2001).

Orems teori om egenvårdsbrist är uppbyggd runt två centrala begrepp: egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapaciteten innebär en inlärd förmåga att kunna tillgodose 

de ständiga behoven för att upprätthålla och främja individens behov. Egenvårdkapaciteten 

utvecklas genom att ständigt utföra egenvård i vardagen samt genom stöd och instruktioner 

från andra. Egenvårdsbegränsningar innefattar tre områden: begränsade kunskaper, begränsad 

förmåga att bedöma och fatta beslut samt begränsad förmåga att genomföra handlingar. Enligt 

Orem bör det finnas en balans mellan egenvårdskraven och egenvårdskapaciteten. Vid 

obalans mellan dessa två uppstår egenvårdsbrist och ett behov av omvårdnad (Orem, 2001). 

Riegels egenvårdsprocess

Riegel och medarbetare har skapat en modell som specifikt beskriver egenvård vid hjärtsvikt. 

De menar att ett självförtroende krävs för att upprätthålla och hantera egenvården. 

Egenvården är en aktiv, fri, beslutsfattande process och är ett sätt att hantera och förebygga 

symtomen. De beskriver egenvård som en beslutsprocess i olika steg. 

Steg 1: Handlar om upprätthållande av egenvård. Patienten ska följa den föreskrivna egenvård 

som rekommenderas vid hjärtsvikt.  Här handlar det framförallt om den fysiska egenvården. 

Steg 2: Patienterna känner igen symtom på försämring och kan sedan bedöma betydelsen av 

dessa samt hur de kan åtgärda dem. 

Steg 3: Patienten bedömer symtomens allvarlighetsgrad och vidtar åtgärder efter att ha 

övervägt fördelar och nackdelar. 

Steg 4: Patienten vidtar behandlingsåtgärder. Detta steg är kärnan i egenvården men bygger 

på föregående steg. 
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Steg 5: Patienten utvärderar effekten utav åtgärderna. Utvärderingen är viktig för att öka 

kunskap och erfarenheter hos patienten (Riegel, Carlson,  Moser, Sebern, Hicks, & Roland, 

2004).

Problemformulering

Det är inte helt ovanligt att patienter med hjärtsvikt läggs in på sjukhus upprepande gånger 

efter varandra. Att patienterna läggs in beror ofta på bristande egenvård till följd av 

otillräcklig information, motivation samt svårigheter att förstå vikten av egenvården. Olika 

faktorer har positiv och negativ inverkan på hur patienten väljer att vårda sig själv (Haugland 

et al., 2002). Det är centralt att informationen om egenvården anpassas efter varje patient för 

att denna ska kunna tillgodogöra sig informationen. Det är av stor vikt att patienten har 

förståelse för hur livsstilen och egenvården påverkar deras livskvalitet (Burns, 1992).

Utifrån Orems teori om att alla människor har en egenvårdskapacitet skapas hopp om att 

hjärtsviktspatienterna har en möjlighet och styrka att genomföra sin egenvård. Vid hjärtsvikt 

ändras patienternas behov av egenvård och det är viktigt att sjuksköterskor hjälper dessa 

patienter att acceptera och anpassa sig till sin sjukdom. Vid hjärtsvikt uppstår ofta obalans 

mellan kraven och kapaciteten till egenvård, vilket leder till ett ökat omvårdnadsbehov (Orem, 

2001). 

Sjuksköterskor behöver kunskap om hur man kan förmedla vikten av egenvården till

hjärtsviktspatienter, för att kunna hjälpa och stötta dem i sin behandling. Om sjuksköterskor

har tillräcklig kunskap för att på ett bra sätt kunna informera och motivera 

hjärtsviktspatienter, kan detta leda till en förbättrad egenvård. 

SYFTE

Att belysa sjuksköterskans påverkan på kroniska hjärtsviktspatienters egenvård, med fokus på 

patientundervisning.



8

METOD

Studien genomfördes i form utav en systematisk litteraturstudie. Genom att systematiskt söka 

efter befintlig forskning och sedan sammanställa når man fram till det aktuella kunskapsläget 

inom området.  En litteratur översikt kan även användas som grund till vidare forskning.  

Litteraturen kvalitetsgranskas och analyseras för att sedan sammanställas till ett resultat 

(Friberg, 2006). 

Inklusionskriterier

Då det finns mycket forskning om hjärtsvikt har de artiklar som publicerats från och med år 

2005 och framåt valts ut till arbetet. Detta för att få fram den senaste forskningen inom 

området. Ett inklusionskriterie var även att de artiklar som användes skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska.

Exklusionskriterier

Artiklar som innehåller information om egenvård i form av tekniska upplysningar t.ex. 

datorprogram och mail valdes bort. Detta val grundades på att fokus lades på sjuksköterskans 

interventioner i relationen till patienten och inte olika hjälpmedel.

Även artiklar om akut hjärtsvikt har valts bort då egenvården inte ansers prioriterad vid dessa

tillfällen. Studien inriktades på sjuksköterskans interventioner i relationen till patienten har

artiklar som lägger störst fokus på anhörigas roll och påverkan på egenvården valts bort. 

Litteratursökning

Litteratursökningar har gjort i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycInfo mellan 20-27 

januari 2010. Sökningar gjordes även i Elin@Kalmar och LIBRIS men inga aktuella 

vetenskapliga artiklar hittades.

För att hitta relevanta sökord användes SweMesh för översättning. Sökorden som användes 

var: heart failure, self care, nursing samt patient education.  

Urval

I Cinahl var nursing care ett bättre sökord än nursing och istället för heart failure användes 

heart failure, congestive. Av de 33 träffar som hittades hade 29 abstract. Av de 29 artiklarna 

lästes 15 abstract. Utav de 15 lästa abstracten lästes sju artiklar som vi ansåg motsvarade 

syftet. En av dessa användes sedan i arbetet. I PubMed identifierades 121 artiklar. Utifrån 
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dessa 121 artiklar lästes 29 abstracts och tio valdes ut för vidare granskning. Av dessa artiklar 

användes sex i arbetet. Artikel nummer fem hittades i både PubMed och Cinahl. I PsycInfo 

identifierades 91 artiklar varav vi läste 21 abstract. Fem artiklar valdes ut för vidare

granskning, en användes i arbetet då den motsvarar vårt syfte. Se tabell 1.

Manuella sökningar har även genomförts i artiklarnas referenslistor utifrån referensernas 

titlar. Efter att vi läst fem abstract valdes 1 artikel ut (Nr.7 i artikelmatrisen) som sedan 

användes i arbetet. 

Tabell 1. Litteratursökning i databaser
(Siffrorna inom parantes är numreringen på artiklarna utifrån artikelmatrisen).
Databas Sökord Antal 

träffar
Antal 
lästa 
titlar

Antal 
lästa 
abstract

Urval Använda
artiklar

Cinahl Heart failure, 
congestive

11726

Self Care 15820
Nursing care 167936
Patient education 36737
Heart failure, 
congestive AND 
Self care

104

Heart failure, 
congestive AND 
Self care AND 
Nursing Care

35

Heart failure, 
congestive AND 
Self care AND 
Nursing Care 
AND Patient 
education

33 33 15 7 1
(Nr: 6)

Databas Sökord Antal 
träffar

Antal 
lästa 
titlar

Antal 
lästa 
abstract

Urval Använda 
artiklar

PubMed Heart failure 104566
Self care 71877
Nursing 392146
Patient education 54941
Heart failure 
AND Self care

689

Heart failure 
AND Self care 
AND Nursing

283
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Heart failure 
AND Self care 
AND Nursing 
Care AND 
Patient education

121 121 29 10 6
(Nr: 2, 3, 
4, 5, 6, 7)

Databas Sökord Antal 
träffar

Antal 
lästa 
titlar

Antal 
lästa 
abstract

Urval Använda 
artiklar

PsycInfo Heart failure 7356
Self Care 8017

Nursing 88159

Patient education 9095

Heart failure 
AND Self care

333

Heart failure 
AND Self care 
AND Nursing

240

Heart failure 
AND Self care 
AND Nursing 
AND Patient 
education

91 91 21 5 1
(Nr: 1)

Analys

Artiklarna från urvalet har först lästs enskilt av författarna för att få en överblick av det 

huvudsakliga resultatet. Efter detta bestämdes gemensamt vilka artiklar som skulle analyseras 

vidare. Samtliga utvalda artiklarna lästes grundligt igenom enskilt av båda författarna och 

sedan gjordes sammanfattningar av varje artikel gemensamt. Utifrån våra sammanfattningar 

av varje artikel och ytterligare granskningar framkom teman. Temana sammanställdes sedan  

till ett resultat enligt Fribergs (2006) beskrivning.

Kvalitetsgranskningen

Kvalitetsgranskningen är utförd enligt Willman & Stoltz (2006), se bilaga 1. Olika mallar 

användes för kvalitativa och kvantitativa artiklar. De olika mallarnas kriterier poängsattes

med maximalt 15 möjliga poäng för kvantitativa artiklar samt 14 poäng för kvalitativa 

artiklar. Hade de kvantitativa artiklarna mer än 12 poäng, respektive 11 poäng för kvalitativa,

ansågs de vara av hög kvalitet. Hade de mellan 6-12 poäng för kvantitativa, respektive 5-11 

poäng för kvalitativa, ansågs de ha medelkvalitet. Fick de kvantitativa artiklarna under sex

poäng, respektive under fem poäng för kvalitativa, bedömdes de av låg kvalitet, se bilaga 2.
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Av de åtta artiklarna bedömdes sex vara högkvalitativa, en bedömdes medelskvalitativ och en 

lågkvalitativ. Den lågkvalitativa artikeln valdes trots sin kvalitet att inkluderas i studien då 

den ansågs innehålla unikt resultat. 

Forskningsetiska överväganden

En systematisk litteraturstudie bör innehålla etiska överväganden. Litteraturstudien har utgått 

ifrån Forsberg & Wengströms (2008) kriterier för etiskt godkänd forskning. De studier som

använts har alla tillstånd från en etisk kommitté. Samtliga identifierade artiklar har 

presenterats och samtliga resultat redovisats oavsett om de stämmer överens med våra 

personliga åsikter och tankar eller inte.

RESULTAT

Tabell 2. Översikt av resultatet

Teman

 Omvårdnadsinterventioner och dess påverkan på kunskap

 Sjuksköterskans stöd i form utav kommunikation och bemötande

 Sjuksköterskans påverkan på patienternas syn och tro på samt medverkan i egenvården

 Omvårdnadsinterventioners påverkan på compliance till egenvården

 Telefonuppföljning efter omvårdnadsinterventioner

Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner

Omvårdnadsinterventioner och dess påverkan på kunskap

Det återkommer ofta att patienterna inte har vetskapen om varför de ska genomföra viss

egenvård, här kan sjuksköterskan agera genom att tillföra information och kunskap (Van der 

Wal, Jaarsma, Moser, Veeger, van Gilst & van Veldhuisen, 2006). Kunskap har en stor 

inverkan på egenvården. Genom att som sjuksköterska förmedla kunskap till patienten ges de 

möjlighet att förbättra sin egenvård (Heo, Moser, Lennie, Riegel, & Chung, 2008). Utifrån en 
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studie beskrivs att sjuksköterskor ska undersöka vilken kunskap och vilka problem som 

patienten har innan interventionerna genomförs. Föreställningarna som patienten har påverkar 

hur de ställer sig till förändringarna. Utan interventioner kvarstår patienternas föreställningar 

och ger dem ingen möjlighet till förändring. Vid de tre mättillfällen som gjordes i studien var 

resultaten i stort sett oförändrade utan intervention. Detta tyder på att patienternas

föreställningar finns kvar på samma kunskapsnivå utan interventioner från sjuksköterska

(Bennett, Lane, Welch, Perkins, Brater, & Murray, 2005). En av de grundläggande delarna 

som framkommer för att förbättra egenvården är att sjuksköterskan efter att ha informerat 

patienten även bör försäkra sig om att patienten under samtalet förstår informationen och kan 

använda sig av den. En annan viktig del av egenvården är hur patienterna använder sig av 

kunskapen. Man bör därför som sjuksköterska undersöka vad patienten tar till för åtgärder när 

denne märker att tillståndet försämras. Som till exempel när en patient väger sig och noterar 

en viktuppgång, bör åtgärder vidtas (Eldh, Ehnfors, & Ekman, 2006; Schnell, Naimark, &

McClement, 2006). Ett annat sätt att underlätta för patienter i egenvården är att ge dem medel 

till att kunna påverka sin situation. Detta handlar dels om att de behöver tillräcklig kunskap 

och förståelse för hjärtsvikten men det kan även handla om till exempel att viktkontrollen kan 

förbättras med hjälp av att patienterna har ett schema att fylla i samt en flexibel diuretikados 

(Lupón, González, Mas, Urrutia, Arenas, Domingo, Altimir, & Valle, 2008).

En jämförande undersökning av tre grupper, (placebo-, stödutbildnings-, och gemensam-

målsättningsgruppen) om skillnader i effektivitet inom två olika omvårdnadsinterventioner

och med avsikten att öka självdisciplinen hos hjärtsviktspatienter med hemsjukvård, visar på 

att de undersökta gruppernas deltagare har en grundläggande trygghet och säkerhet i att förstå 

och hantera sin hjärtsvikt. För att öka kunskapen om självkontroll användes Orems 

egenvårdsteori. Resultatet visar också på vikten av att hjärtsviktspatienter har en baskunskap 

för att kunna klara av sin egenvård men att de kan behöva ytterligare stöd och kunskap för att 

kunna bemästra egenvården fullt ut (Kline, Scott, Britton, 2007). 

Sjuksköterskans stöd i form utav kommunikation och bemötande

En undersökning om olika faktorer som påverkar egenvården och vilka beteendeförändringar 

dessa leder till, visar på vikten av att hjärtsviktpatienterna känner sig nöjda med vården och 

får tillräckligt med stöd och information. Kommunikationen och bemötandet från 

sjuksköterskan påverkar till vilken grad patienten känner sig tillfredställd med relationen till 

sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan tar sig tid att prata, låter patienten utbyta den 
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information han/hon vill samt att bekräfta att de utvecklas i sin hjärtsviktsvård, ökar 

patientens förtroende för sjuksköterskan och därmed kan egenvården förbättras (Schnell et al., 

2006). Eldh, et al. (2006) har observerat att det är sjuksköterskan som dominerar i mötet med 

patienten. Patienten får svar på sina frågor men informationen är ändå standardiserad med 

fysiska kontroller. Patienterna följer sjuksköterskornas initiativ. Sjuksköterskan behöver mer 

kunskap om hur hon kan stötta och ta tillvara på patientens resurser.

Sjusköterskor kan med fördel komplettera muntlig undervisning med skriftlig information 

som till exempel broschyrer att skicka med hem och planscher i väntrum (Lupón et al., 2008). 

I en artikel beskrivs en tidigare studie där sjuksköterskan utbildade mentorer för patienterna. 

Mentorerna var i en liknande situation som patienterna och fick utbildning av en 

sjuksköterska om hur de skulle ge patienterna stöd i att utveckla och följa sin egenvård. Detta 

ledde till förbättrad självkontroll hos patienterna efter 90 dagar (Heo et al., 2008). Något som 

även kan vara avgörande för om patienterna återupptar eller börjar utöva sin egenvård 

intensivare kan vara en förändrad symtombild, att de inser sitt ansvar för egenvården eller att 

det sociala stödet runt dem ökar. I en studie av Schnell et al. (2006) beskriver flera av 

deltagarna att det är viktigt med stöd och aktivt deltagande från familj och vänner för att 

underlätta egenvården.

Sjuksköterskans påverkan på patienternas syn och tro på samt medverkan i egenvården

Om patienterna tror på egenvården blir de mer engagerade. Därför har sjuksköterskan en 

viktig roll i att få patienterna att tro på en förbättrad sjukdoms- och symtombild med hjälp av 

egenvård (Lupón et al., 2008). När hjärtsviktspatienter har fått all grundläggande information 

känner de sig lätt bortglömda eftersom sjuksköterskor då lätt tror att de är fullärda och inte 

visar samma intresse för fortsatt kontakt och uppföljning. Detta kan leda till minskat 

förtroende till egenvården (Schnell et al., 2006). Patienternas förtroende och tillit till 

egenvården var den starkast påverkande faktorn hos både kvinnor och män. Genom att öka 

förtroendet och kunskapen kan man då också förbättra egenvården. Specifika faktorer för män 

är att kontroll, kunskap och högre ålder var relaterat till bättre egenvård. Hos kvinnor var 

bättre egenvård framförallt relaterat till deras hälsotillstånd, desto sämre hjärtsvikten var desto 

bättre tog de hand om sig själva. Ålder hade ingen påverkan för kvinnornas egenvård (Heo et 

al., 2008).
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I en studie där tre mättillfällen genomfördes under en period då interventioner genomfördes 

för att förbättra egenvården sågs vid andra mätningen inga skillnader mellan kvinnor och 

män. I tredje mätningen hade båda könen förbättrat sin egenvård men männen hade markant 

större förbättring än kvinnor. I denna studie sågs även en större förbättring hos de patienterna

med grav hjärtsvikt (Lupón et al., 2008). I en annan studie där samma mätinstrument 

användes sågs däremot ingen könsskillnad vid de två mättillfällena. Männen hade däremot en 

bättre egenvård i början av studien men vid sista mättillfället hade deras egenvård försämrats 

(Holst et al., 2007).

Det framkommer att patienter och sjuksköterskor har olika uppfattningar om vad medverkan i 

egenvården innebär. Sjuksköterskan uppfattar att patienten medverkar i egenvården då denne

får information baserat på individuella behov så pass att sjukdomen och behandlingen förstås. 

Sjuksköterskan uppfattar dålig medverkan i egenvården som när patienten inte tar ansvar och 

inte heller tar till sig information som ges. Patientens upplevelser av medverkan i egenvården 

handlar om att ta ansvar, upprätthålla den kunskapen de får samt att de behandlas som 

individer. Patienterna uppfattade det som dålig medverkan i egenvården när de inte fick ta del 

av behandlingsplanen, inte fick kunskap om egenvården samt inte blev sedda som unika 

individer i en unik situation. En dialog om vikten av medverkan i egenvården skulle kunna 

främja tillgodogörandet av information och utbildning kring egenvården (Eldh et al., 2006).

Personligheten och självbilden påverkas också av hjärtsvikten. Genom att patienterna försöker 

att se hjärtsvikten som en del av verkligheten blir det lättare att acceptera sjukdomen än om 

patienten ser hjärtsvikten som något som tar över livet helt och hållet (Schnell et al., 2006). 

Holst, et al. (2007) hittar däremot inga samband mellan att ökad livskvalitet skulle leda till 

bättre egenvård. 

Omvårdnadsinterventioners påverkan på compliance till egenvården

De fyra egenvårdsområden som patienterna hade bäst förståelse för var vikten av rökstopp, 

behovet av att väga sig dagligen, vikten av familjens stöd samt den positiva effekten av att 

vaccinera sig. De fyra områden patienterna hade sämst förståelse för var vilka symtom de kan 

förvänta sig av hjärtsvikten samt varför vissa symtom uppstår, orsaken till hjärtsvikt samt 

tillgänglighet och vikten av stödgrupper. Utan tillräcklig förståelse för hjärtsvikten kommer 

patienterna inte ha tillräcklig baskunskap för att kunna ta bra beslut och utifrån sin kunskap 

följa egenvården och därmed kontrollera sina behov. Otillräcklig förståelse kan leda till 

minskad kontroll över egenvården och ökade sjukhusinläggningar (Kline et al., 2007).
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Patienterna uppgav att anledningar till att de inte följer saltrestriktionerna är att maten smakar 

mindre, det är svårt att äta på restauranger vilket hänger ihop med att de går miste om delar av 

sitt sociala liv (Van der Wal et al., 2006; Benett et al., 2005). En del av patienterna uppgav 

också att de tyckte det var dyrt samt att de hade svårt att förstå dieten. En tredjedel av 

patienterna känner sig inte bättre av att följa saltrestriktionerna och tycker därför inte att det är 

värt det. De patienterna som följde saltrestriktionerna uppgav att de visste att det var bra för 

dem och deras hjärtan samt att ödemen minskar. Patienterna var ofta kunniga om hur kosten

skulle se ut men upplevde att hindrena var för höga för att ändra kosten. Med detta menar de 

att det var för stora uppoffringar i jämförelse med den lilla förbättringen som det gav (Benett

et al., 2005). I en studie av Lupón, et al. (2008) förbättrades egenvården med 75 % hos 

patienterna dock förbättrades inte compliance till saltrestriktioner och läkemedelsordinationer. 

Patienterna i studien hade redan innan hög följsamhet till dessa delar. Patienterna uppgav att 

anledningar till att de inte följer sina läkemedelsordinationer är att diuretika stör sömnen

eftersom det gör att de måste gå upp på toaletten på natten. De uppger även att de blir svårt att 

gå hemifrån eftersom de kanske inte alltid har tillgång till toalett. Några av patienterna tycker 

att de har för många tabletter och väljer därför bara att ta några av dem. En tredjedel av 

patienterna kände inte till fördelarna med diuretika. Benett et al. (2005) och Van der Wal et al. 

(2006) har funnit att patienterna som hade hög compliance till medicineringen motiverade 

detta med att det minskade svullnaden, minskade oron, gjorde det lättare att andas, ökade 

livskvaliteten samt att det ledde till färre sjukhusvistelser. Det bästa sättet att motivera 

patienter till compliance är att informera om sambandet mellan compliance och färre 

sjukhusvistelser.

I en studie identifierades daglig vikt samt att följa saltrestriktionerna som de viktigaste 

elementen i egenvården. Något som kan vara hindrande är att äldre kan ha svårt med daglig 

vikt på grund av dålig syn och yrsel. Detta leder till att de kan ha svårt att se vad de verkligen 

väger samt ha svårt att stå på vågen (Holst et al., 2007). Patienter som hade högre compliance 

till vägning var ofta yngre, hade mer kunskap samt bättre följsamhet till salt- och 

vätskerestriktioner. Överlag var compliance till egenvården högst hos de allra äldsta och 

sjukaste patienterna. Patienter som hade högre compliance över lag hade betydligt mer 

kunskap, lägre utbildningsnivå och såg mer fördelar med medicin- och dietrestriktioner.

Compliance till egenvården påverkas mest av kunskap, föreställningar och depression (Van 

der Wal et al., 2006). I en annan studie sågs däremot inga samband mellan viktkontroll, kön, 

ålder, NYHA-klass eller utbildningsnivå (Holst et al., 2007) En tredjedel av patienterna hade 
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problem att följa vätskerestriktioner, största hindret var törsten. 11 % visste inte att de hade 

vätskerestriktioner att följa och 28 % trodde att de skulle dricka mer om de blev törstiga (Van 

der Wal et al., 2006).

Genom att få patienterna att se fördelarna med egenvården, ge tydliga och individuella mål,

(Benett et al., 2005) öka kunskapen samt ändra patienternas föreställningar kan compliance 

till egenvården förbättras (Van der Wal et al., 2006). Att se på hälsan positivt och fokusera på 

symtomförbättringar istället för försämringar ger patienterna kraft att fortsätta med 

egenvården. De som ser sin hälsa som att vara helt utom kontroll är ofta motvilliga att ta 

ansvar för sin egenvård. De flesta patienter är beredda att genomföra förändringar så länge 

som de ser att de verkligen ger en förbättring (Schnell et al., 2006). Depressiva symtom är en 

av de största anledningarna till försämrad egenvård. Därför är det viktigt att som 

sjuksköterska lära sig att känna igen dessa symtom. Detta skulle kunna förbättras genom att 

sjuksköterskor som jobbar med hjärtsviktspatienter får utbildning och kunskap om hur de ska 

agera vid symtom på depression (Van der Wal et al., 2006; Heo et al., 2008).

De patienter med bättre självkontroll gör större beteendeförändringar och är mer troliga till att 

följa de rekommendationer som ges. Självkontrollen behöver vara specifik för det området i 

egenvården som ska följas. Till exempel självkontroll för medicinering eller dietrestriktioner 

och inte för hjärtsviktsegenvården över lag. En patient kan ha självkontroll och styrka till att 

förändra sina matvanor men inte till att följa medicineringen, detta trots att båda dessa 

områden ingår i hjärtsviktsegenvården (Kline et al., 2007)

Telefonuppföljning efter omvårdnadsinterventioner

I en studie genomfördes ett utbildningstillfälle av en sjuksköterska och följdes sedan upp via 

telefon en gång i månaden under ett år. Sjuksköterskeinterventioner som genomförs där både 

sjuksköterska och patienten är närvarande identifierades som effektivare än 

telefonuppföljning. Detta resulterade fram för allt i att patienterna vägde sig oftare. Enligt 

studien är det otillräckligt med endast ett utbildningstillfälle med telefonuppföljning. 

Troligtvis brister detta framförallt på grund av att fler utbildningstillfällen behövs (Holst et 

al., 2007). I en annan studie genomfördes istället kontinuerlig utbildning ledd av en 

sjuksköterska var tredje månad under ett år. Där sågs en förbättrad egenvård hos 75 % av 

patienterna vilket även ledde till minskad medicinering samt förbättrad förståelse och kunskap 

(Lupón et al., 2008).
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DISKUSSION

Syftet med vår litteraturstudie var att belysa vilka omvårdnadsinterventioner som påverkar 

kroniska hjärtsviktspatienters egenvård. Det huvudsakliga resultatet visade att de viktigaste 

interventionerna för att påverka hjärtsviktspatienters egenvård är kontinuerlig utbildning där 

patient och sjuksköterska närvarar. En viktig del efter att ha informerat patienterna är att 

kontrollera deras förståelse för egenvården. Centralt är även sjuksköterskans bemötande och 

patientens medverkan. Stor vikt läggs vid att patienterna ska motiveras till egenvården och 

därmed öka följsamheten. Resultatet ger ny kunskap om hur viktig sjuksköterskans påverkan 

är för egenvården och har hjälpt oss att förstå vilka delar som är väsentligast för att stötta 

patienter i egenvården.

I diskussionen kommer bland annat individanpassade omvårdnadsinterventioner och dess 

inverkan på egenvården tas upp. Detta kommer att relateras till tidigare beskriven teoretisk

referensram. 

Individanpassade omvårdnadsinterventioner

Som Burns (1992) beskriver är det viktigt att informationen anpassas efter varje patient för att 

denne ska få förståelse för egenvården. Detta bekräftar bland annat även i Eldh, et al. (2006)

som lägger stor vikt vid att informationen bör grundas på individens behov. Vikten av att 

sjuksköterskan, efter att ha informerat, kontrollerar att patienten har förstått informationen 

samt att denne kan använda sig av kunskapen betonas vid upprepande tillfällen (Eldh et al., 

2006; Schnell et al., 2006). Som beskrivits tidigare i upplever patienter ofta att 

kommunikationen och informationen som otillfredsställande (Ewles & Simnett, 2003). Detta 

är ett område som kan förbättras inom sjukvården genom att patienten får återge den 

information som getts och förklara innebörden med informationen. Detta stöds av Barth & 

Näsholms (2006) strategi om informerade dialoger som innebär att sjuksköterskan 

kontinuerligt kontrollerar att patienten har förstått informationen som getts. Enligt Schnell et 

al. (2006) får patienterna ofta mycket information i början av sjukdomsförloppet men sällan 

någon chans att följa upp med frågor och funderingar vilket kan leda till minskat förtroende 

för egenvården. Genom att sjuksköterskor tillsammans med patienterna diskuterar situationen 

och behovet av kunskap kan de gemensamt komma fram till vilka krav just denna patient har. 

Ofta brister det i individanpassningen av informationen på grund av standardiserade 

vårdplaner. De är självklart ett bra grundunderlag för sjuksköterskor men läggs allt för stor 
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vikt på dessa vårdplaner är det lätt att patientens individuella behov och resurser glöms bort.

Detta kan undvikas genom en kontinuerlig dialog mellan sjuksköterska och patient. Enligt 

Anderson (2007) tycker patienterna att det är viktigast är att sjuksköterskan finns där för dem 

och stöttar och behöver inte alltid ha de rätta svaren. Denna vetskap sänker kraven på att 

sjuksköterskan och kanske kan göra att denna presterar bättre utan allt för stort press.

Ett sätt att underlätta för patienterna att genomföra sin egenvård är att ge dem medel till att 

kunna påverka situationen. Detta kan handla om en viktkontrollista, kunskap och flexibla 

diuretikadoser (Lupón et al., 2008). Ett av omvårdnadens stora mål att stödja patienten till 

självständig egenvård (Orem, 2001). Detta anser vi kan genomföras med lättare hjälpmedel 

samt information. I en artikel beskrivs att ett stort problem är att patienterna har svårt att 

förstå, komma ihåg och genomföra det som de lärt sig om egenvården. Detta gäller framförallt

de patienter som även har flera andra diagnoser. Bilder med påminnelser om egenvården eller 

telefonnummer till hjärtsviktsmottagningarna kan underlätta för dessa patienter att utöva sin 

egenvård (Paul, 2008). Sjuksköterskor borde ta mer hjälp av lätta och praktiska hjälpmedel 

som kan förbättra egenvården på ett enkelt sätt.

Det beskrivs att sjuksköterskor utbildade mentorer för att stötta hjärtsviktspatienterna, vilket 

ledde till förbättrad självkontroll (Heo, et al., 2008). Detta är för oss ett nytt sätt att främja 

egenvården. I flera andra artiklar beskrivs vikten av stöd från både sjuksköterskor, familj och 

vänner. Mentorer är ett bra komplement eller alternativ då familjen eller sjuksköterskor inte 

kan stötta eller finns tillgängliga. Detta borde tillämpas oftare överlag inom hela hälso- och 

sjukvården.

Omvårdnadsinterventioners betydelse för förståelse för egenvården

Patienterna har störst förståelse för bland annat vikten av rökstopp (Kline et al., 2007) och att 

rökning är en bidragande orsak till återupprepade sjukhusinläggningar. Trots detta är det ett 

fåtal hjärtsviktspatienter som väljer att sluta röka (Paul, 2008). De flesta patienter är beredda 

att genomföra förändringar så länge som de ser att de verkligen ger en förbättring (Schnell et 

al., 2006). Det bästa sättet att motivera patienter till egenvård är att informera om sambandet 

mellan egenvård och färre sjukhusvistelser (Benett et al., 2005). Trots att patienterna

informerats om fördelarna med att sluta röka så väljer de att fortsätta. Paul (2008) beskriver 

att hjärtsviktspatienterna får utbildning, stöd och hjälp med rökavvänjning. Patienterna uppger 
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att de fortsätter att röka på grund av bristande motivation eller att de känner att de redan mår 

så pass dåligt att det inte skulle göra någon större skillnad att sluta röka. 

Många hjärtsviktspatienter är inte redo att lära sig hur de ska hantera sin sjukdom (Paul, 

2008). Så länge som patienterna inte är redo att göra en förändring spelar utbildning och 

information inte någon roll utan det är först och främst motivationen som måste förbättras.

Därför kan det vara bättre att sjuksköterskor börjar jobba med motivationen och acceptansen 

hos patienterna innan själva interventionerna påbörjas för att förbättra egenvården. Paul 

(2008) menar att patienterna bör behandlas som jämlika och inte som elever. Patienterna bör 

engageras i att identifiera just deras individuella hinder till inlärning och linjärkommunikation 

är inte att föredra. Enligt Eide & Eide (1997) är processorienterad kommunikation ett bättre 

alternativ då detta tillvägagångssätt ger möjlighet för patienten att reflektera över situationen 

och sjuksköterskan ges möjlighet att uppfatta patientens förståelse.

Trots att egenvården ofta beskrivs som avgörande för hjärtsviktsbehandlingen har inte några 

samband setts mellan bättre egenvård och att det skulle leda till färre sjukhusinläggningar och 

minskad dödlighet. Patienterna har förbättrat egenvården men kanske har studietiden varit för 

kort för att forskarna ska kunna se vilka konsekvenser egenvården får på länge sikt (Lupón et 

al., 2008). Författarna till denna uppsatts anser att egenvården trots detta minskar risken för 

sjukhusinläggningar och dödlighet, men att det är ett långsiktigt behandlingsmål.

Omvårdnadsinterventioners påverkan på engagemang och förtroende

Förtroendet till egenvården var den starkast påverkande faktorn hos både kvinnor och män 

(Heo et al., 2008). Genom att som sjuksköterska få patienterna att tro på egenvården kan de 

sedan fortsätta med arbetet att ge patienterna den kunskap de behöver för att driva sin 

egenvård. Att bygga upp ett förtroende hos patienterna och skapa en personlig relation är 

därmed en grundläggande del i en bra start för egenvården.

Det framkommer att sjuksköterskor och patienter ser på engagemanget kring egenvården och 

dess utbildning på olika sätt. Om dessa meningsskiljaktigheter inte lyfts fram riskeras att 

samarbetet mellan sjuksköterska och patient skadas. Genom att som sjuksköterska vara 

medveten om och lyfta fram detta tidigt i mötet med patienten kan missförstånd undvikas och 

egenvården främjas (Eldh et al., 2006). Patienterna vill känna sig delaktiga i diskussionen om 

deras egenvård. De vill även att den ska vara relevant för deras unika situation. Patienterna 
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upplever att det är viktigt att sjuksköterskorna som ger informationen är samspelta och 

överrens om vilka delar som är viktiga (Paul, 2008).

Orems egenvårdsteori

I en jämförelse som Kline, et al. (2007) gjorde mellan olika omvårdnadsinterventioner 

användes i en av grupperna Orems egenvårdsteori. I de tre grupperna som var med i studien 

visades inga markanta skillnader i förändrat egenvårdsbeteende. Enligt Orem (2001) har 

människan motivationen och kapaciteten till att bedriva egenvård. Utifrån detta borde ingen 

större skillnad ha upptäckts eftersom de olika grupperna hade samma baskunskap innan 

interventionerna (Kline et al., 2007). Det är viktigt att patienterna accepterar sin nya situation 

för att kunna utveckla ett handlingsmönster. Balans bör finnas mellan krav och kapacitet till 

egenvård. Sjuksköterskan kan uppnå detta genom att anpassa egenvården efter patientens 

kapacitet. Egenvården måste anpassas efter individens föränderliga behov (Orem, 2001). 

Därmed bör sjuksköterskan ta hänsyn till hur patientens situation ser ut från gång till gång och 

anpassa egenvården och dess krav efter detta. Orem (2001) delar upp egenvården i tre olika 

faser, värderingsfasen, planeringsfasen och genomförandefasen. Enligt författarna till detta 

arbete kan dessa ligga till en bra grund för att få en bra struktur på egenvårdarbetet. Detta kan 

öka patienternas förståelse och kunskap om egenvården innan själva genomförandet, vilket 

kan göra att det inte känns lika övermäktigt.

Riegels egenvårdsprocess

De artiklar som denna litteraturstudie omfattar syftar främst till steg två, tre och fyra i Riegels, 

et al. (2004) egenvårdsprocess. Denna modell för egenvårdsprocessen är ett användbart 

hjälpmedel för sjuksköterskor som jobbar med denna patientgrupp och kunde användas i 

större utsträckning i verkligenheten. Symtom som kan tyda på försämring av hjärtsvikten kan 

vara svåra att upptäcka för patienten. Detta kan bero på ålder och andra sjukdomar, till 

exempel kan patienten ständigt vara trött och andfådd och därmed inte märka någon 

försämring (Strömberg, 2005). Andra steget i Riegels, et al. (2004) egenvårdsprocessen 

handlar om att patienterna ska känna igen symtom på försämring. Detta kan bli svårt om de 

har många andra grundsjukdomar med liknande symtom eller om patienterna inte känner till 

vilka symtom som är förknippade med hjärtsvikt. Genom att informera multisjuka patienter 

om vilka symtom som är specifikt utmärkande för hjärtsvikten kan detta underlätta för dem att 

se förändringar. Då patienterna har kroniska symtom från andra sjukdomar kan dessa maskera 

försämring i hjärtsvikten. Information om att till exempel tilltagande trötthet, trots kronisk 
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trötthet, kan vara ett tecken på försämring utav hjärtsvikten är av stor vikt för att patienterna 

inte ska se detta som en del av någon annan grundsjukdom.

Telefonuppföljning efter omvårdnadsinterventioner

I en studie genomfördes ett utbildningstillfälle och följdes sedan upp med telefonkontakt en 

gång i månaden under ett år. Det identifierades dock att mer utbildning behövdes (Holst et al., 

2007). Telefonuppföljning kombinerat med regelbunden utbildning kan ses som ett bra 

komplement men kan inte ersätta den personliga kontakten mellan sjuksköterska och patient. I 

en annan studie användes telefonuppföljning för att påminna och stötta mellan 

utbildningstillfällena (Paul, 2008). Detta kan vara ett effektivare alternativ än enbart 

telefonuppföljning.

Patienternas syn på egenvården

Det beskrivs att en positiv syn på hälsan främjar egenvården (Schnell et al., 2006). Somliga

patienter ser hjärtsvikten som fokus i livet medans andra ser det som en utmaning och låter 

inte sjukdomen styra (Strömberg, 2005). Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom men genom att ha 

en positiv inställning till framtiden och en vilja att kämpa, påverkas ofta hälsan och 

välmåendet positivt. Utifrån Riegels egenvårdsprocess steg tre bör patienterna bedöma vilken 

grad symtomen har som uppkommer och sedan utifrån steg fyra vidta åtgärder för symtomen 

(Riegel et al., 2004). Om patienterna känner sig säkrare på att bedöma symtomen och veta 

vilka åtgärder de bör vidta kan detta leda till en mer positiv inställning till hjärtsvikten och 

egenvården. Detta kommer troligtvis i längden att även ha en positiv inverkan på välmåendet. 

Speciellt i två artiklar lyfts depressiva symtom fram som en stor påverkan på egenvården. Det 

är viktigt att sjuksköterskor lär sig att känna igen dessa symtom för att i tid kunna 

uppmärksamma dem (Van der Wal et al., 2006; Heo et al., 2008). Detta är inte något som det 

läggs någon större vikt på i dagsläget inom sjukvården. Depressiva symtom påverkar 

hjärtsvikten likaväl som hjärtsvikten är en svår sjukdom och i sig kan ge depressiva symtom. 

Därmed är detta en del som borde vara obligatorisk att kontrollera vid varje 

egenvårdskontroll.

I ett par artiklar förbättrar båda könen sin egenvård men männen hade markant större 

förbättring än kvinnor (Lupón et al., 2008; Heo et al., 2008). Detta var förvånade och skulle 

kunna vara relaterat till att männen har mer stöd hemifrån. Stöd hemifrån är en viktig del i 
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egenvården som sjuksköterskor bör sörja för. Det kan även vara relaterat till att männen är 

beredda att göra en större uppoffring för att förbättra sin hälsa. Det kan även bero på att 

kvinnorna innan interventionerna hade en bättre egenvård än männen vilket skulle resultera i 

att ingen större förändring sågs. Kvinnor lever längre tid efter att de har fått sin 

hjärtsviktsdiagnos (Strömberg, 2005) vilket stödjer tanken om att kvinnor skulle utöva bättre 

egenvård. 

Omvårdnadsinterventioners påverkan på compliance till egenvården

En tredjedel av patienterna i en undersökning tyckte inte att saltrestriktionerna gav något 

resultat. Det beskrivs även i samma studie att en tredjedel inte känner till fördelarna med 

diuretika (Benett et al., 2005). Kanske kan detta röra sig om samma personer och att detta 

möjligtvis är en grupp med mindre tillit till egenvården. Av intresse skulle vara att se hur 

stora delar av de olika tredjedelarna som var samma personer. Det hade även varit intressant 

att vidare studera dessa personer samt försöka förbättra deras inställning och egenvård. Enligt 

Kristoffersen (2005) kan inställningen till egenvården förbättras genom att patienten själv är 

motiverad. Deta bekräftar tidigare resultat om att patienternas motivation har en stor del i 

egenvården. 

En del patienter uppger att de struntar i en del tabletter för att de anser att de har för många 

(Benett et al., 2005). Om sjuksköterskor upptäcker detta kan man med fördel vidarebefordra 

detta till läkaren som då kan ändra doseringen så att tablettantalet minskar. En anledning till 

att patienterna inte tog sin diuretika var att de besvärade dem genom att de fick gå upp på 

natten och besöka toaletten (Benett et al., 2005). En fundering var om detta verkligen behöver 

vara ett problem om de tar sina mediciner på ordinerade tider. Många äldre människor som 

inte lider av hjärtsvikt får även de besöka toaletten nattetid. Kanske blir det för 

hjärtsviktspatienter ett svepskäl till att inte behöva ta sina tabletter, trots att detta är ett vanligt 

problem hos äldre personer. Enligt Paul (2008) kan compliance till medicinering förbättras 

genom att öka patienternas förståelse för vikten av läkemedelsbehandlingen.

Högre compliance till egenvården över lag var relaterat till betydligt mer kunskap, lägre 

utbildningsnivå och att de patienterna såg mer fördelar med medicin- och dietrestriktioner

(Van der Wal et al., 2006). Detta var förvånande då man annars ofta ser att högutbildade 

människor tar bättre hand om sin hälsa. Positivt med detta är att det ger alla förutsättningar till 
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att öka sin compliance utan att behöva ha hög utbildning för att ha möjligheten till bättre hälsa 

och egenvård. 

METODDISKUSSION

Längre fram i arbetsprocessen, efter analysen och sammanställningen utav resultatet, 

upptäcktes en del nyckelord som kunde ha använts som sökord och då kanske hade fått fram 

andra artiklar. Men då ändå tillräckligt material funnits som innehöll dessa nyckelord går det 

inte säkert att fastställa att andra artiklar med kompletterande sökord hade givit oss nytt 

material . Det sökord som framförallt kunde ha gett oss mer information och mer specifika 

artiklar är compliance men även empowerment och adherence. 

Eftersom hjärtsvikt är ett stort område fanns även mycket forskning att ta del av vilket skulle 

kunna leda till att artiklar missats efter abstractläsningen. Artiklarna begränsades från år 2005 

och framåt för att endast få fram den senaste forskningen. Denna begränsning kan ha lett till 

relevanta artiklar som var publicerade tidigare missats.

Då författarna till föreliggande arbete inte anser sig själva ha någon stor kunskap om 

kvalitetsgranskning finns möjlighet att detta kan ha lett till att de inte har kunnat vara 

tillräckligt kritiska i granskningarna. Detta kan vara en del i att många av artiklarna som

använts har värderats som högkvalitativa. En av artiklarna värderades att ha låg kvalitet, 

utifrån granskningsmallen i Willman & Stoltz (2006), se bilaga 1 . Artikeln valdes ändå att tas 

med denna studie då den ansågs vara av värde för resultatet. Denna artikel saknade bland 

annat ett väl beskrivet urval, urvalet var inte heller randomiserat, varken deltagare eller 

forskare var blindade samt saknades även beskrivning om bortfallet. Dock innehöll den etiska 

överväganden vilket var ett krav för att artikeln skulle tas med trots sin i övrigt låga kvalitet, 

den svarade även mot vårt syfte.

De artiklar som använts är genomförda i länder som anses vara i liknande utvecklingsfas som 

Sverige. Beroende på vart i de länderna som undersökningarna genomfördes kan självklart 

skillnader finnas ändå. Hade artiklar använt som genomförts i länder där kulturen och vården 

skiljer sig mycket från den svenska hade ställning till vilka konsekvenser detta kunde ha fått

behövt tas.
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I artiklarna som analyserat används ordet ”nurse” som tolkats ha betydelsen sjuksköterska. 

Det står inte i någon av artiklarna något som tyder på att de skulle mena undersköterska eller 

annan vårdpersonal. Hade det beskrivits olika professioner hade hänsyn fått tas till detta. 

De åtta artiklar som har använts anser författarna vara innehållsrika och därmed även vara 

tillräckliga för att få ett tillfredställande resultat som täcker syftet. Hade artiklarna inte 

innehållit tillräckligt med fakta kunde till exempel publiceringsårets begränsning ändrats för 

att hitta fler artiklar. Författarna anser att de lyckats bra med att analysera de artiklar som har 

valts utifrån deras kunskapsnivå och redovisar samtliga resultat, även de som är negativa för 

sjuksköterskeprofessionen.

Överförbarhet och trovärdighet

De artiklar som har använts innefattar studier av både större och mindre deltagargrupper. 

Detta gör resultatet överförbart på såväl individer som grupper. Författarna har försökt att ge 

konkreta förslag som de tror att sjuksköterskor kan använda sig av i verkligheten för att 

främja egenvården. I många av studierna som har lästs är majoriteten av deltagarna män, detta 

är viktigt att ha i åtanke om man vill överföra resultatet på endast kvinnor då vissa skillnader i 

egenvården identifierades.

Författarna har genomgående i arbetet med litteraturstudien varit överens och haft liknande 

åsikter. Då författarna är överens ökar studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008).

Trovärdigheten handlar om sanningshalten i det redovisade resultatet. Forskarnas förförståelse 

och erfarenhet påverkar resultatet vilket man bör ta hänsyn till (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). Urval och analys är väl beskrivet i arbetet så att läsaren själv kan bedöma 

trovärdigheten av bedömningar och resultat. 

Resultatets betydelse

Resultatet ger ny kunskap om hur viktig sjuksköterskans påverkan är för egenvården, både för 

att öka kunskapen, motivationen samt för att få patienterna att acceptera sin sjukdom. 

Förbättrad egenvård leder även till minskade sjukhusvistelser för patienterna. Det viktigaste är 

inte alltid att sjuksköterskan gör och säger rätt saker utan att denne finns tillgänglig och stöttar 

patienten. Detta kan minska prestationskraven på sjuksköterskor som ofta förväntas kunna det 

mesta. Resultatet har hjälp oss att förstå vilka delar som väsentligast i att stötta i egenvård. 
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Slutsatser

Utifrån denna studie dras slutsatser om att sjuksköterskor bör ha i åtanke att man har en stor 

inverkan på hur patienter genomför sin egenvård. I diskussionen ges konkreta förslag på hur 

sjuksköterskor kan hjälpa patienter till bättre egenvård. Genom kontinuerlig och 

individanpassad patientundervisning kan balans i egenvården säkerhetskällas. Detta kräver att 

relationen mellan sjuksköterska och patient kännetecknas av ömsesidig kommunikation, 

förtroende och engagemang.

Förslag till vidare forskning

Då interventionerna ofta föll på att de utövades för sällan skulle det vara intressant att 

genomföra en intensiv egenvårdskurs under till exempel en veckas tid för att undersöka om 

detta skulle motivera patienterna och ge dem en förbättring i egenvården.

Det vore även intressant med vidare forskning om varför männen förbättrade sin egenvård 

mer än vad kvinnorna gjorde. 
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Bilaga 1. Granskningsmallar (Willman & Stoltz, 2006).
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Bilaga 2. Artikelmatris

Artikel 

nr

Författare

År 

Land

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet

1

Benett, S.J. et 
al.
(2005)
USA. 

Medication and 
Dietary 
Compliance 
Beliefs in Heart 
Failure.

Fastställa vanligast 
förekommande
fördelarna och barriärena
för compliance till 
medicinering och 
kostrestriktioner för att 
skräddarsy 
interventioner.

Kvalitativ studie baserad
på en deskriptiv 
tvärsnittsstudie (101 
deltagare, medelålder 64 
år)och en randomiserad 
kontrollerad studie (205 
deltagare, medelålder 64 
år).

Sjuksköterskan bör 
undersöka patienternas 
kunskap innan 
interventionerna 
genomförs, utan 
interventioner kvarstår 
patienternas föreställningar. 
Positiva och negativa 
faktorer som påverkar 
compliance till 
medicinering och 
kostrestriktioner tas upp.
NYHA: 1-4. 

Hög

2

Eldh, A.C., 
Ehnfors, M., & 
Ekman, I.
(2005)
Sverige. 

The meaning of 
patient 
participation for 
patients and 
nurses at nurse-
led clinic for 
heart failure.

Utforska patienternas 
och sjuksköterskors 
upplevelse av 
patienternas deltagande 
och icke-deltagande vid 
besök på 
hjärtsviktsmottagning.

Kvalitativ studie som 
använder sig av 
datatriangulering utifrån 
observationer av besök på 
hjärtsviktsmottagning 
samt intervjuer med 
patienter och 
sjuksköterskor. 3 
deltagare, medelålder 69 
år.

Patientens och 
sjuksköterskans 
föreställningar om aktivt 
deltagande behandlas. 
Vikten av aktivt deltagande 
för att nå ut med 
information samt att 
sjuksköterskan försäkrar sig 
om att patienten förstått.
NYHA: 2-3. 

Hög



3

Heo, S., Moser, 
D.K., Lennie, 
T.A., Riegel, B., 
& Chung, M.L. 
(2008)
USA

Gender 
differences in 
and factors 
related to self-
care behaviors: 
a cross-
sectional, 
correlational 
study of patients 
with heart 
failure.

Identifiera samband för 
egenvård hos 
hjärtsviktspatienter, för 
att fastställa om könet
påverkar egenvården.

Kvantitativ 
korrelationsstudie med 
tvärsnittsdesign som 
mäter sambanden mellan 
kön och egenvård. 122 
deltagare med 
medelåldern 60 år.

Förtroendet till egenvården 
är den starkast påverkande 
faktorn. Genom att öka 
förtroendet och kunskapen 
kan egenvården förbättras. 
Deppression leder till sämre 
egenvård. Skillnader 
upptäcktes mellan kvinnor 
och män. NYHA:3-4. 

Medel

4

Holst, M., 
Willenheimer, 
R., Mårtensson, 
J., Lindholm, 
M., & 
Strömberg, A.
(2007). 
Sverige

Telephone 
follow-up of  
self-care 
behavior after a 
singel session 
education of 
patients with 
heart failure in 
primary health 
care

Beskriva och undersöka
egenvård, könsskillnader 
samt samband mellan 
egenvård och livskvalitet 
hos hjärtsviktspatienter i 
primärvården.

Kvantitativ randomiserad 
studie med 60 deltagare, 
medelålder 79 år. Ett
undervisningstillfälle om 
egenvård för 
hjärtsviktspatienter med 
telefonuppföljning 
1 gång/månad under ett 
års tid.

Telefonuppföljning efter ett 
utbildningstillfälle lämnade 
egenvårdsbeteendet 
oförändrat. Mer 
interventioner krävs för att 
förbättra egenvården. Inga 
samband sågs mellan 
livskvalitet och egenvård.
NYHA:3-4. 

Hög

5 Kline KS, Scott 
LD, Britton AS. 
(2007).

USA

The use of 
supportive-
educative and 
mutual goal-
setting 
strategies to 
improve self-
management for 
patients with 
heart failure.

Utreda hur effektiva 2 
olika omvårdnads 
interventioner är för att 
öka självdisciplinen hos 
hjärtsviktspatienter med 
hemsjukvård

Kvantitativ RCT  med 
experimentell, 
longitudinell design med 
upprepade mättillfällen. 
Randomiserat urval till 1 
av 3 grupper: Placebo, 
Stöd-utbildning samt 
Gemensam målsättning.

Inga större skillnader 
egenvården mellan de olika 
grupperna efter sista 
mätningen. Baskunskaper 
om hjärtsvikt är det 
viktigaste men patienterna 
kan behöva ytterligare och 
individuell kunskap för att 
bemästra egenvården fullt 
ut. Bättre självkontroll är 
kopplat till större 

Hög



beteendeförändringar i 
egenvården.

6

Lupón, J., et al.
(2007). 
Spanien

Patients´self-
care 
improvement 
with nurse 
education 
intervention in 
Spain assessed 
by the European 
heart failure 
self-care 
behaviour scale. 
(EHFScBS)

Utvärdera om 
patienternas egenvård 
förbättras av 
sjusköterskors 
undervisning med hjälp 
av EHFScBS.

Kvantitativ studie av 151 
patienter (medelålder 65 
år) under 1 års tid då de 
deltog i en grupp som 
undervisades om 
egenvård av
sjuksköterskor. Mätningar 
med hjälp av EHFScBS 
gjordes både innan och 
efter interventionerna.

Interventionerna ledde till 
förbättrad egenvård hos 
75% av patienterna. Detta 
ledde till minskat 
medicinbehov samt ökad
förståelse och kunskap hos 
patienterna. Engagemang 
hos patienterna ledde till en 
bättre egenvård.
NYHA: 1-4.

Låg

7 Schnell, K.N., 
Naimark, B.J., 
McClement, 
S.E. (2006).
Kanada. 

Influential 
factors for self-
care in 
ambulatory care 
heart failure 
patients: A 
qualitative 
perspective.

Beskriva vilka faktorer 
som påverkar 
egenvården positivt och 
negativt och utforska 
beteendeförändringar 
utifrån dessa faktorer.

Utifrån en större 
kvantitativ cohortstudie 
baserad på Conelly´s self-
care modell genomfört 
kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med 11 
personer, medelålder 64 
år.

Olika faktorer som till 
exempel kunskap, påverkar 
egenvården positivt samt att 
personlighet och synen på 
hälsan spelar roll.
Patienterna bör lära sig att 
känna igen symtom på 
försämring samt vilka 
åtgärder som bör vidtas. 
Patienter känner sig ofta 
bortglömda efter att ha fått 
grundkunskap och sedan 
inget vidare stöd.

Hög



8 Van der Wal, 
M.H.L., 
Jaarsma, T., 
Moser, D.K., 
Veeger, 
N.J.G.M., van 
Gilst, W.H. & 
van Veldhuisen, 
D.J. (2005). 
Holland. 

Compliance in 
heart failure 
patients: the 
importance of 
knowledge and 
beliefs.

Undersöka alla 
dimensioner av 
compliance och 
relaterade faktorer i en 
hjärtsviktsbefolkning.

Kvalitativ cohortstudie i 
deskriptiv cross-sectional 
design med 501 deltagare, 
medelålder 72 år. Klinisk 
och demografisk data 
samlades in med hjälp av 
frågeformulär.

Compliance var högre hos 
de äldsta och sjukaste. 
Compliance var relaterat till 
kunskap, föreställningar 
och depressiva symtom.
Depressiva symtom är en 
av de vanligaste 
anledningarna till 
försämrad egenvård. 
Patienterna har ofta dålig 
vetskap om varför de ska 
utföra vissa delar i 
egenvården
NYHA: 2-4.
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