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ABSTRAKT 

Bakgrund  

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som drabbar 2% av befolkningen. En förutsättning 

för en behandling vid hjärtsvikt är en välinformerad och delaktig patient. Den 

sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningen är en central del i behandlingen och 

syftar till att främja patientens egenvårdsförmåga. Att utföra optimal egenvård med 

symtomtolkning och beslutsfattande kan för många vara en komplex uppgift. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att identifiera och beskriva vilka sociokulturella faktorer som 

har betydelse för egenvården för personer med hjärtsvikt samt att visa möjliga 

förklaringar till hur dessa faktorer påverkar egenvård. 

Metod 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie och 18 artiklar inkluderades. 

Flertalet artiklar var kvantitativa, två var kvalitativa och en artikel hade en mixad 

metod. Litteratursökningarna gjordes i september 2016 i databaserna Pubmed och 

Cinahl. Sökorden heart failure, self-care, factors, barriers, preconditions, precedents och 

hinders användes. Resultatet granskades och analyserades och sju övergripande 

kategorier fastställdes.  

Resultat  

Sociokulturella faktorer som påverkar egenvården presenteras i sju kategorier som är: 

Det sociala stödets betydelse; Betydelsen av utbildning, ekonomi och arbete; 

Betydelsen av kunskap och läs- och skrivförståelse; Betydelsen av genus; Betydelsen av 

ålder; Betydelsen av etnicitet; Miljöns betydelse. Den faktor som har starkast stöd i 

artiklarna är det sociala stödet, vilket beskrivs av statistiska korrelationer samt 

kvalitativa beskrivningar. Den faktor som har svagast stöd i artiklarna är etnicitet. 

Konklusion och klinisk betydelse 

Ett sociokulturellt perspektiv i patientutbildning ger distriktsköterskan möjlighet att 

identifiera de med ett större behov av stöd. De med upplevt bristande socialt stöd samt 

de med låg läs- och skrivförståelse är enligt detta arbete de som har störst behov. En 

högre närvaro av anhöriga vid patientutbildning bör eftersträvas. Att identifiera låg 

läs- och skrivförståelse och erbjuda tydlig och lättläst patientinformation 

rekommenderas. 

Nyckelord: distriktsköterska, egenvård, hjärtsvikt, litteraturstudie 

  



   

ABSTRACT 

Background 

Heart failure is a chronical condition that affects 2% of the population. A prerequisite 

for a good treatment of heart failure is a well informed and involved patient. The nurse 

care based heart failure health center plays a central role in the treatment and aims to 

promote the patient’s self-care ability. Performing optimal self-care, including 

interpreting symptoms and making decisions, can be a complex task for many people.  

Purpose 

The aim of this study was to identify and describe sociocultural factors´ impact on self-

care of people suffering from heart failure and to give possible explanations of how 

these factors affect self-care.  

Method 

The study was conducted as an integrative literature study and 18 articles were 

included. Most of the articles were quantitative, two articles were qualitative and one 

article had a mixed method. The literature search was done in September 2016 in 

Pubmed and Cinahl databases using keywords heart failure, self-care, factors, barriers, 

preconditions, precedents and hinders. The result was examined and organized into seven 

comprehensive categories. 

Results 

Sociocultural factors having an impact on self-care are presented in seven categories: 

The importance of social support; Education; Economy and work/employment; 

Knowledge and literacy; Gender; Age; Ethnicity; Environment. The strongest factor 

presented in the results was social support, confirmed by statistical correlations and 

qualitative descriptions. Ethnicity was the factor in the results with the weakest 

association to self-care.  

Conclusions and implications for practice 

A socio-cultural perspective in patient education gives the district nurse an 

opportunity to identify those with a greater need of support. Patients who experience 

lack of social support and them with low literacy are those with greatest needs. A 

higher presence of caregivers in patient education should be pursued. Identifying low 

literacy and provide easy-to-read written information is recommended. 

Keywords: district nurse, heart failure, literature study, self-care 
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INLEDNING 

Cirka 2% av befolkningen drabbas av hjärtsvikt och förekomsten ökar med högre ålder. 

Hjärtsviktsprognosen är allvarlig och tillståndet ökar risken för förtidig död 

(Socialstyrelsen, 2015). Det är ett vårdkrävande och kostsamt tillstånd (Persson & 

Eriksson, 2014, s. 320-324). En effektiv egenvård kan förebygga, lindra, behandla eller 

kontrollera olika tillstånd som påverkar hälsan, livet och välbefinnandet (Orem, 1995, 

s.103-106). Egenvård har visat sig minska vårdkostnaderna och förbättra livskvaliteten 

för personer med hjärtsvikt (Moser et al., 2012). Egenvård är dock en komplicerad och 

krävande process (a.a.) och patienternas egenvårdsförmåga är ofta bristfällig (Jaarsma 

et al., 2013). Behandling av hjärtsvikt har under senare år förbättrats men många 

patienter får tyvärr inte den rekommenderade behandlingen. En förutsättning för att 

behandlingen skall få effekt är att patienten är välinformerad och delaktig och 

sjuksköterskebaserad patientutbildning är en central del i behandlingen av 

hjärtsviktspatienter (Socialstyrelsen, 2015). 

BAKGRUND 

Egenvård 

Begreppet egenvård kan beskrivas som det en person med långvarigt 

sjukdomstillstånd behöver förhålla sig till utifrån hur den specifika sjukdomen 

påverkar det dagliga livet. Egenvårdsbegreppet handlar både om den medicinska 

behandlingen och att leva ett dagligt liv med sjukdomen. Vidare kan begreppet 

innebära att förstå, utvärdera och att hantera symtom, genomföra självkontroller samt 

att agera med adekvata åtgärder (Kneck, 2013, s. 22-23). Audulv (2011) beskriver hur 

det går till att skapa förutsättningar för egenvård i det dagliga livet. Att skapa rutiner 

och att ha en handlingsplan underlättar den dagliga beslutsprocessen och agerandet i 

en specifik situation. Att komma fram till vilken typ av egenvård som passar 

individen, skapar förutsättningar för att ge balans i det dagliga livet. Livsvillkor, 
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övertygelse och värderingar bestämmer den typ av egenvård som passar olika 

individer, som de kan utveckla och prioritera. Att skapa egenvårdsstrategier, innebär 

att identifiera egenvårdsbehoven, t.ex. genom samtal med familj och vänner, att söka 

på internet och att få råd från sjukvården. Att överväga för- och nackdelar med 

egenvårdsstrategier innebär att överväga eventuella konsekvenser av egenvården, t.ex. 

att fysisk träning kan ge ökad smärta men är bra för lederna på längre sikt. 

 

Orem (1995, s. 103-106) menar att personer som kan utför egenvård har kapaciteten att 

medvetet hantera de faktorer som påverkar deras egen funktion och utveckling. När 

egenvården utförs effektivt bidrar det till en personlig strukturerad integritet och 

utveckling. Med egenvård menas att med hjälp av givna principer själv vidta åtgärder 

utifrån livserfarenheter. Vuxna har rätten och ansvaret att ta hand om sin egenvård för 

att upprätthålla sin hälsa. Egenvården kan också ibland fokusera på förebyggande, 

lindring, behandling eller kontroll av olika tillstånd som påverkar livet, hälsan eller 

välbefinnandet. Här ingår att söka och erhålla medicinsk vård såväl som omvårdnad 

och andra former av hälsovård. Egenvårdsbeteende kan påverkas av flera faktorer som 

t.ex. familjekonstellationer, individens mognad, arbetskamrater och annat socialt 

umgänge utanför familjen. Egenvårdsbeteende påverkas av hur stor kunskap 

individen har om hälsa (Orem, 1995, s. 103-106). Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012) 

beskriver egenvård vid kronisk sjukdom som en process med syfte att upprätthålla 

hälsa genom att ha en hälsosam livsstil och att ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter, 

att monitorera och hantera de symtom som kan uppstå. Upprätthållande, observerande 

och hanterande av egenvård är grundbegrepp i teorin Middle-range theory of self-care of 

chronic illness. Upprätthållande (maintenance) är de aktiviteter som utförs för att öka 

eller bevara välmåendet och för att uppnå fysisk och psykisk stabilitet. Observerande 

(monitoring) innefattar att övervaka och monitorera symtom och förändringar. 

Hanterande (management) innebär en utvärdering av förändringar och symtom och att 

vidta åtgärder om det krävs. Egenvården kompliceras av en underliggande process 

som innefattar ett beslutstagande och reflektion av patienterna (Riegel, Jaarsma & 

Strömberg, 2012).  
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Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en kronisk diagnos som drabbar cirka 2% av befolkningen och 

förekomsten ökar med stigande ålder (Zarrinkoub et al., 2013). Hos personer över 80 år 

är förekomsten cirka 10%. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är kranskärlssjukdom 

och högt blodtryck. Kardinalsymtomen är andfåddhet som förvärras vid ansträngning, 

trötthet och vätskeretention. Tröttheten orsakar ofta nedsatt livskvalitet och 

rörelserädsla, vilket leder till minskad fysisk aktivitet i det dagliga livet och nedsatt 

kondition. Prognosen för hjärtsvikt är allvarlig och diagnosen innebär en ökad risk för 

förtidig död (Socialstyrelsen, 2015). Hjärtsvikt innebär en försämrad pumpförmåga av 

hjärtat som inte kan upprätthålla en tillräcklig hjärtminutvolym, vilket leder till 

otillräcklig syretillförsel till vävnaden. Detta leder till att hjärtats arbete belastas 

ytterligare och det blir en ond cirkel. Hjärtsvikt i sig är ingen sjukdom utan ett symtom 

eller tillstånd med en bakomliggande orsak (Wikström, 2014, s. 29-30). Andfåddhet i 

liggande position, hosta, förvirring, viktuppgång, hjärtklappning, nedsatt kondition 

och allmäntillstånd och aptitlöshet är andra vanliga och betungande symtom. 

Hjärtsviktspatienterna är ofta äldre och multisjuka vilket gör symtombilden 

komplicerad. För personer med hjärtsvikt är upprepat behov av sjukhusvård vanligt. 

Hjärtsvikt är den vanligaste inläggningsorsaken för patienter över 65 år och är en av de 

mest kostsamma diagnoserna i sjukvården (Persson & Eriksson, 2014, s. 320-324). 

Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och förbättrad poliklinisk uppföljning 

har under senare år förbättrat prognosen för hjärtsvikt. Det finns en rekommenderad 

medicinsk basbehandling men tyvärr visar registeranalyser att många patienter är 

underbehandlade. En förutsättning för att behandlingen skall få effekt är att patienten 

är välinformerad, följer behandlingen, utför regelbundna viktkontroller och är delaktig 

i doseringen av vätskedrivande läkemedel (Socialstyrelsen, 2015).  

Att leva med hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som graderas i fyra svårighetsgrader enligt New York 

Heart Association Functional Classification (NYHA). Grad 1 är när patienten inte känner 

några direkta symtom men tillståndet konstateras vid undersökning av hjärtat. Grad 2 
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kallas för lätt hjärtsvikt och patienten upplever andfåddhet och trötthet vid kraftig 

ansträngning. Grad 3 är medelsvår hjärtsvikt som betyder upplevd andfåddhet och 

trötthet redan vid lätt till måttlig ansträngning. Grad 4 benämns svår hjärtsvikt och 

innebär andfåddhet och trötthet vid minsta ansträngning och i vila, vilket kan leda till 

att patienten blir sängliggande (Tuominen, 2016).  

 

Personer med hjärtsvikt har en stor symtombörda som upplevs försvagande, fysiskt 

hämmande och som nedsättande på livskvaliteten (Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo 

2008; Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler, 2005). Zambroski et al., (2005) visade att 

andnöd, brist på energi och sömnsvårigheter upplevdes som mycket betungade och 

ångestframkallande. För att hantera fysiska, emotionella och sociala konsekvenser av 

hjärtsvikt, exemplifierade deltagare i en studie av Yu et al. (2008) vikten av att 

acceptera hjärtsvikten, skaffa större kunskap, göra livsstilsförändringar, känna igen 

symtom och att vänja sig vid att medicinera. Vidare beskrev deltagarna att en stark 

anledning till att utföra egenvård var att undvika sjukhusvård. 

Egenvård vid hjärtsvikt 

Egenvård har visat sig minska antalet återinläggningar på sjukhus, minska 

kostnaderna och minska dödligheten. God egenvårdsförmåga och tilltro till 

egenvården (confidence) är förknippat med bättre livskvalitet, aktivitetsstatus och 

minskad symtombörda (Moser et al., 2012). Att utföra egenvård vid hjärtsvikt är 

komplicerat och innebär mer än att ta medicin, det krävs en livslång livsstilsförändring 

och regim för att hantera livet med hjärtsvikt. Egenvårdsförmågan är ofta bristfällig 

och kan förbättras ytterligare för personer med hjärtsvikt, den varierar även kraftigt 

mellan länder och olika kulturer (Jaarsma et al., 2013). Därför är det viktigt för 

sjuksköterskor att känna till vad som påverkar patienternas egenvårdsförmåga för att 

stärka och främja den förmågan. Riegel, Dickson och Faulkner (2016) menar att 

egenvård grundar sig på en naturalistisk beslutsprocess som påverkar 

upprätthållandet av fysisk stabilitet, underlättar tolkningen av och avgör hanteringen 

av symtom. The situation-specific theory of heart failure self-care beskriver egenvård med 
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tre begrepp. Upprätthållande (maintenance) av egenvård innebär följsamhet till 

behandlingsregimen och ett hälsosamt beteende (t.ex. att ta mediciner, vara fysiskt 

aktiv och att ha en saltrestriktiv diet). Tolkning av symtom (symptom perception), 

innebär både att upptäcka fysiska tecken och att tolka innebörden av dessa och 

specifikt att lyssna på kroppen, att monitorera, känna igen och att tolka symtom. 

Hantering (management) innebär att hantera de symtom som uppstår (a.a.). 

Vårdorganisation och egenvårdsutbildning av hjärtsviktspatienter i Sverige 

Fokus på information, utbildning och egenvård är en viktig del i 

hjärtsviktsbehandlingen vilket utförs av specialistutbildade sjuksköterskor vid 

hjärtsviktsmottagningar (Persson & Eriksson, 2014, s. 323). En välfungerande 

vårdkedja är oerhört viktig för bästa möjliga omhändertagande av hjärtsviktspatienten. 

Ett samarbete mellan slutenvården, primärvården och hemsjukvården krävs. Då en 

person med hjärtsvikt diagnostiseras i slutenvården eller primärvården bör denne 

remitteras till en hjärtsviktsmottagning. Hjärtsviktsmottagningarna leder till bättre 

motiverade och välinformerade patienter som blir mer delaktiga i vården, får ett 

minskat behov av sjukhusvård och förbättrad livskvalitet (Persson & Wikström, 2014b, 

s. 189-191). Modellen med sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar anses vara 

kostnadseffektiv (Persson & Stagmo, 2008, s. 135). Organisationen med 

hjärtsviktsmottagningar ser olika ut i landet. De flesta patienter får sin behandling på 

hjärtsviktmottagningar i primärvården, förutom de med avancerad hjärtsvikt som 

oftast behandlas på mottagningar knutna till sjukhusen med specialistläkare. Den 

sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningen är mycket effektiv och där ges 

information och utbildning till både patient och anhörig (Persson & Eriksson, 2014, s. 

332).  

 

Den första sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningen infördes i Sverige 1990 och 

därefter spred sig modellen till flera olika ställen i landet (Strömberg, Mårtensson, 

Fridlund & Dahlström, 2001). Jaarsma et al. (2006) visade att 68 av 84 sjukhus i Sverige 

hade hjärtsviktsprogram. Mårtensson et al. (2009) visade att 18% av vårdcentralerna 
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som deltog i studien, hade en ansvarig sjuksköterska med avsatt tid för uppföljning av 

hjärtsviktspatienter, att jämföra med sjuksköterskor och KOL-mottagning som var 78% 

och diabetesmottagning var 93%. Sjuksköterskorna i studien uppgav att innehållet i 

hjärtsviktsuppföljningen bestod av information/utbildning, medicinjustering och 

uppföljning efter sjukhusinläggning. Målsättningen för patientutbildning skall vara att 

ge patienten en förståelse för att självständigt kunna reflektera, att se sammanhang och 

kunna agera och dra slutsatser därefter (Persson & Wikström, 2014a, s. 183). Förutom 

breda kunskaper i sjukvård måste en distriktsköterska ha fördjupade kunskaper inom 

omvårdnad (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Detta innebär i ett 

hälsofrämjande perspektiv att reflektera över individens/familjens resurser med 

respekt för de berörda. Det är viktigt att vara lyhörd för den aktuella livssituationen 

samt att stödja och förstå patient och anhöriga i det dagliga livet. I distriktssköterskans 

uppgifter ingår även att stötta patient och anhöriga och därmed bidra till en stärkt 

egenvårdsförmåga vilket är förenligt med kompetensbeskrivningen enligt 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige, (2008). De viktigaste icke-medicinska 

terapirekommendationerna vid hjärtsvikt är fysisk aktivitet, kontrollerat vätskeintag, 

rökstopp, alkoholrestriktion alternativt alkoholstopp (vid alkoholorsakad hjärtsvikt), 

saltrestriktion, behandling av depressiva besvär, behandling av sömnstörningar, 

influensavaccination och regelbundna viktkontroller samt information om 

viktuppgång eller tecken på vätskeretention (Persson & Eriksson, 2014, s. 325). Utöver 

detta, som kan vara utmanande nog för patienterna, är egenvården mer komplicerad 

än så eftersom det innebär ett beslutstagande av patienterna (Moser et al., 2012). För att 

framgångsrikt kunna utföra egenvård så krävs det av patienterna att först känna igen 

sina symtom och det kan vara där egenvårdsprocessen fallerar. 

Sociokulturella faktorer och beteendeförändring vid kronisk sjukdom 

Viktiga delar för lärandet är det sammanhang som en person befinner sig i samt vilka 

sociala och kulturella värderingar som råder. Den enskildes motivation, kunskap och 

tidigare erfarenheter har betydelse för lärandeprocessen. Det är därför viktigt att förstå 

vilka faktorer, hinder och barriärer som kan påverka lärandet. Vanliga barriärer som 
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framkommit för att integrera sjukdom i det vanliga livet är tidsbrist, bristande 

kunskap, ett begränsat socialt stöd, låg inkomst och utbildning, arbetslöshet, bristande 

vårdkontakter, svag tilltro till den egna förmågan och låg självkänsla. Vårdbehovet 

skiljer sig från person till person liksom behovet av stöd. Ett utvidgat patientperspektiv 

ökar möjligheterna för vårdpersonal att bättre organisera och utforma vårdinsatser 

styrt utifrån patientens behov (Kneck, 2013, s. 29-36). Att lära sig att leva med en 

kronisk sjukdom innebär förändring vilket för patienten kan vara oönskat och 

oroväckande. Sjuksköterskans främsta uppgift är därför att bistå patienten till en 

lyckad förändringsprocess och egenvården är ett medel för att patienten ska kunna 

leva ett självständigt och hälsosamt liv (Kneck, 2013, s. 19-22). Ett exempel på en 

princip för beteendeförändring är motivation till förändring - som är en central del i 

förändringsprocessen. Motivation kan beskrivas som ett karaktärsdrag som behövs för 

att börja eller upprätthålla ett beteende samt vilka anledningar patienten själv ser som 

skäl till att förändra sina vanor. Motivation är det en patient gör för att öka känslan av 

att en förändring är viktig och möjlig. En annan viktig princip för beteendeförändring 

är Self-efficacy - som beskrivs som patientens tilltro till sin egen förmåga att agera på ett 

visst sätt i en viss situation. Self-efficacy påverkar starkt det faktiska beteendet och en 

hög grad av self-efficacy leder till fler försök från patienten att förändra sitt beteende 

trots hinder och barriärer (Faskunger, 2013, s. 121-130). 

 

Audulv (2011) menar att hälso- och sjukvården bör identifiera de individer som har 

störst behov av egenvårdsstöd för att utnyttja sjukvårdens resurser effektivt. Forskning 

visar att personer i utsatta situationer utför färre egenvårdsbeteenden p.g.a. bristande 

resurser och andra livsprioriteringar. Individer i utsatta situationer kan vara t.ex. de 

med ansträngd ekonomi, ensamstående mödrar och arbetslösa. Exempelvis har 

ensamstående mödrar ofta ett stort vardagligt ansvar och kan kanske inte prioritera 

egenvård. Individer med ansträngd ekonomi har begränsade möjligheter att välja 

mellan olika dyra egenvårdsstrategier. Audulv (2011) visar vidare att människor som 

lever under ostrukturerade livsförhållanden, t.ex. de med oregelbunden arbetstid, 

oftare har svårigheter med att skapa rutiner för sin egenvård. Det sociokulturella 
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perspektivet är viktigt i lärandeprocessen, där lärandet ses som sammanhangs- eller 

verksamhetsstyrt. Inom patientutbildning är det vanligt att lärandet baseras på idén 

om att kunskap bildas genom förnuftet. Sjukvården förser patienter med “utbildning” 

och tar inte hänsyn till patientens egna upplevelser. Vardagen är den viktigaste miljön 

för lärandeprocessen, där patienten interagerar med andra människor. Ett 

sociokulturellt perspektiv på patientutbildning skulle innebära att personens vardag, 

önskningar, förmågor och strategier skulle stå i fokus (Hansson Scherman, 2013, s. 78). 

För att förstå patientens syn behöver sjuksköterskan förstå rådande sociala och 

kulturella normer. Därför behövs ett större fokus på sociokulturella faktorer. Med 

sociokulturella faktorer menas i det här sammanhanget faktorer som är relaterade till 

samhällsnormer t.ex. arbete, ekonomisk status, utbildning, genus, ålder, socialt stöd, 

bostadsmiljö och etnicitet. 

Problemformulering 

I en rapport av Vårdanalys (2014) sammanfattas resultatet från en stor internationell 

undersökning som visar att sjukvården i Sverige jämfört med tio andra i-länder är 

sämre på att ge information som gör det möjligt för patienten att ta välgrundade beslut 

om sin vård och hälsa. Personer med kronisk sjukdom saknar diskussion med vården 

kring målsättningar och hur de själva kan ta hand om sin sjukdom (Vårdanalys, 2014). 

För att möta patienter som unika individer och ge egenvårdsstöd behöver 

sjuksköterskan kunskaper om personers förutsättningar för och svårigheter med att 

utföra egenvård (Moser et al., 2012). Genom att beskriva vilka faktorer som påverkar 

personers egenvårdsförmåga kan sjuksköterskor ta mer välgrundade beslut i hur de 

stödjer sina patienters egenvård (a.a.). Faktorer som generellt både hindrar och 

motiverar egenvård är beskrivna i forskningslitteraturen, exempelvis 

kunskap/erfarenhet, motivation, kulturella värderingar och uppfattningar, 

självförtroende, rutiner, funktionella och kognitiva förutsättningar, socialt stöd och 

tillgång till sjukvård (Moser et al., 2012; Riegel et al., 2012). I samband med 

litteratursökning som gjorts inför och under detta arbete förefaller hjärtsvikt och 

egenvård vara ett väl undersökt område, men trots omfattande sökningar har ingen 
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litteratursammanställning över faktorer med betydelse för egenvård hos personer med 

hjärtsvikt identifierats. En systematisk litteraturstudie syftar till att skapa en syntes av 

data från tidigare studier och den bör syfta till att fokusera på aktuell forskning 

(Forsberg & Wengström, 2016, s. 30). Fördelen med en litteraturöversikt är att den 

sammanfattar och ger en överblick av redan känd kunskap (SBU, 2014, s. 7). En sådan 

litteraturöversikt kan stödja distriktssköterskor i deras förståelse av och rådgivning 

kring egenvård riktad till hjärtsviktspatienter. 

SYFTE 

Syftet med detta arbete var att identifiera och beskriva vilka sociokulturella faktorer 

som har betydelse för egenvården för personer med hjärtsvikt samt att visa möjliga 

förklaringar till hur dessa faktorer påverkar egenvård. 

METOD 

Design 

Detta arbete är en integrativ litteraturundersökning som definieras som ett arbete där 

både kvantitativa och kvalitativa studier har valts ut och analyserats och där resultatet 

har integrerats (Polit & Beck, 2016, s. 577). Arbetsprocessen för systematisk utvärdering 

av vetenskapligt underlag kan beskrivas utifrån följande steg enligt SBU (2014, s. 13); I 

den första fasen formulerades forskningsfrågan på ett strukturerat sätt och inklusions- 

och exklusionskriterier fastställdes. I den andra fasen valdes litteraturen ut, en 

inledande litteratursökning gjordes och därefter grovsållades abstrakten. Samtliga 

artiklar gick att finna i fulltext. Därefter gjordes en bedömning av vilka artiklar som 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. I den tredje fasen granskades 

studierna för relevans och kvalitetsgranskades enligt granskningsmall för respektive 

studiedesign. Därefter överfördes data till tabeller. Den fjärde fasen innebar en 

evidensgradering och slutsatser. Evidensgradering har delvis gjorts i detta arbete i 

samband med kvalitetsgranskningen och dataanalysen. En bearbetning av resultat från 
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enskilda studier gjordes samt bedömning av styrkan på det vetenskapliga underlaget 

och formulering av resultat (a.a.). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Utifrån syftet med detta arbete utformades som sökstrategi ett sökprotokoll som 

innehöll sökord och inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna skulle vara 

vetenskapliga originalstudier, beskrivande, publicerade i tidskrifter som var granskade 

peer reviewed, innehålla etiska resonemang, skrivna på engelska eller svenska, 

kvalitativa och kvantitativa artiklar samt beskriva sociokulturella faktorer. 

Exklusionskriterer var: RCT-studier, interventioner, översiktsstudier, pilotstudier. För 

att erhålla aktuell vetenskap begränsades sökningen till artiklar som var publicerade 

inom de senaste tio åren. Efter övervägning och diskussion exkluderades även artiklar 

vars resultat baserades på mätningar utförda med mätinstrument som innefattade 

begreppen adherence och compliance, som kan beskrivas med följsamhet, eftersom dessa 

begrepp enligt vår mening utgår ifrån sjukvårdens perspektiv och inte från patientens. 

Litteratursökning 

Utifrån studiens syfte formulerades sökord som utgjorde grunden för 

litteratursökningen. Sökorden prövades i testsökningar som bedömdes ge ett relevant 

sökresultat. Testsökningarna syftar till att bl.a. se hur relevanta studier är indexerade 

och vilka termer som förekommer i titel och abstrakt, om frågeställningen är tillräckligt 

definierad och hur stor sökmängd som kan förväntas (SBU, 2014, s. 27). 

Litteratursökningarna gjordes i september 2016 i databaserna Pubmed och Cinahl som 

är två ofta använda databaser som täcker området omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 64-65). Ämnesordlistorna granskades i respektive databas. I 

Pubmed hittades heart failure och self-care som MeSH-termer (Medical Subjekt Headings) 

och i Cinahl som Headings (a.a., s. 71). Sökorden heart failure och self-care kombinerades 

med fritextsökorden factors, barriers, preconditions, precedents och hinders. Sökorden 

kombinerades med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR (a.a., s. 69), se 

Figur 1. Sökningar med ämnesord kompletterades med fritextsökningar i respektive 

databas. En fritextsökning görs för att hitta studier som ännu inte blivit indexerade 



 

11 

 

med ämnesord (SBU, 2014, s. 31). Fritextsökningen begränsades därför till året 2016 i 

båda databaserna. När sökningarna var utförda granskades samtliga rubriker och 

artiklar som ej var relevanta för detta arbete utifrån exklusions- och inklusionskriterier 

sållades bort. Därefter lästes samtliga abstrakt igenom och ytterligare ett antal artiklar 

sållades bort. Trettiosju artiklar lästes i sin helhet för relevansbedömning varav 18 

artiklar bedömdes uppfylla syftet för detta arbete som därefter lästes återigen och 

kvalitetsgranskades.  

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 Urval  
2 

Urval  
3 

Urval  
4 

Pubmed (Preconditions OR Precedents 
OR Hinders OR Barriers OR 
Factors (fritext)) AND Heart 
failure[Majr] AND Self-
care[Majr] 

Published in 
the last  
10 years 

117 53 29  28  12 

Pubmed 
fritext 

(Preconditions OR Precedents 
OR Hinders OR Barriers OR 
Factors) AND “Heart failure” 
AND "Self-care" 

Published date:  
2016-01-01 – 
2016-09-31 

26 10 5  3  2 

Cinahl 
  

Heart failure[MM]* AND 
Self-care[MM]* AND 
[MJ]** (Preconditions OR 
Precedents OR Hinders OR 
Barriers OR Factors) 

Published date:  
2006-01-01 – 
2016-12-31 
Abstract 
availible 

24 11 9  6  4 

Cinahl 
fritext 

“Heart failure" AND “Self-care” 
AND (Preconditions OR 
Precedents OR Hinders OR 
Barriers OR Factors) 

Published Date:  
2016-01-01 – 
2016-12-31 
  

16 1 0  0  0 

Figur 1. Översikt av litteratursökningar, genomförda mellan 160901–160931. Urval 1: Antal valda efter 

läst titel. Urval 2: Antal valda efter läst abstrakt. Urval 3: Antal valda efter läst artikel. Urval 4: Antal 

inkluderade efter relevansbedömning och kvalitetsgranskning. *MM, Exact Major Subject Heading. **MJ, 

Word in Major Subject Heading. 

 

Kvalitetsgranskning 

Antal artiklar som inkluderades i studien var 18. Översikt över artiklar i resultatet 

redovisas i bilaga 1. Enligt SBU (2014, s.15) skall tabeller med artikelöversikt innehålla 

uppgifter om författare, population, intervention, kontroll, resultat och studiekvalitet. 

Studiernas kvalitet bedömdes med hjälp av granskningsmallar som var relevanta för 

olika typer av studier. För kvalitativa artiklar användes en granskningsmall av 

Forsberg och Wengström (2016, s. 203) och för kvantitativa användes en 
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kvalitetsutvärderingsmall utifrån bilaga i Forsberg och Wengström (2003) som var 

modifierad för att passa deskriptiva studier och där frågor om interventioner och RCT-

studier tagits bort. Studierna bedömdes vara av hög, låg eller medelhög kvalitet. Ingen 

studie värderades vara av låg kvalitet. Artiklar som bedömdes vara tveksamma 

diskuterades gemensamt och övervägdes. Artiklar av hög eller medelhög kvalitet 

inkluderades. 

Dataanalys 

Litteraturen bearbetades utifrån syftet och sorterades utifrån artiklarnas innehåll. Steg 

ett, materialet som skulle analyseras lästes igenom ett flertal gånger för att förstå 

innehållet av texten. I steg två kodades materialet utifrån vilka faktorer artiklarna 

beskrev med t.ex. ord som relationer, anhöriga och familj. I det tredje steget samlades 

koderna efter sammanhang i kategorier. En artikel som belyste flera typer av faktorer 

(exempelvis både utbildningsnivå och socialt stöd) kom därför att beskrivas i flera 

kategorier. I steg 4 undersöktes om kategorierna kunde delas upp i eventuella 

subkategorier. I det femte steget beskrevs och tolkades resultatet (jfr., Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 153). 

Etik 

Ett studentarbete på magisternivå betraktas inte som forskning och ska inte granskas 

av etisk nämnd om den inte skall publiceras som forskning (Kjellström, 2012, s. 75). 

Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 59) bör en etisk övervägning göras inför en 

systematisk litteraturstudie. Vetenskaplig sed skall följas och fusk och ohederlighet får 

ej förekomma. Angående urval och presentation av resultatet är det viktigt att välja 

studier som har ett etiskt tillstånd eller har ett tydligt etiskt resonemang samt att 

redovisa alla artiklar på ett tydligt sätt. Även artiklar som inte stödjer studiens hypotes 

skall redovisas för att studien skall vara etisk (a.a.). Genomgående har förfarandet med 

detta arbete gjorts med noggrannhet och dataanalysen har gjorts med försiktighet för 

att inte feltolka artiklarnas resultat. Ett vetenskapligt arbete förutsätter kännedom om 

etiska krav såsom normer, värderingar och principer som forskarsamhället, regering, 

riksdag och internationella organisationer kommit fram till (Kjellström, 2012, s. 70-74). 
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Samtliga artiklar som inkluderats i detta arbete har på något sätt presenterat ett etiskt 

resonemang. 

RESULTAT 

I resultatet användes 18 artiklar varav 15 kvantitativa, två kvalitativa och en med 

mixad metod. Faktorer som påverkar egenvården presenteras i sju kategorier: Det 

sociala stödets betydelse; Betydelsen av utbildning, ekonomi och arbete; Betydelsen av 

kunskap och läs- och skrivförståelse; Betydelsen av genus; Betydelsen av ålder; 

Betydelsen av etnicitet; Miljöns betydelse. Den faktor som har starkast stöd i studierna 

är det sociala stödet, vilket beskrivs av statistiska korrelationer samt kvalitativa 

beskrivningar. Övriga faktorer som stärks i artiklarna både signifikant och kvalitativt 

är utbildning, ekonomi och arbete samt genus och ålder. Miljöns betydelse för 

egenvård påvisas av tre artiklar varav två är kvalitativa. Den faktor som har svagast 

stöd i studierna är etnicitet som beskrivs i en studie med ett svagt samband. 

 

I studierna har egenvården hos deltagarna mätts med olika mätmetoder. En mätmetod 

som förekommit i många studier är Self-Care of Heart Failure Index, (SCHFI). 

Mätinstrumentet har tre olika skalor, från 1 - 100, som mäter upprätthållande av 

egenvård (self-care maintenance), hantering av egenvård (self-care management) och tilltro 

till egenvården (self-care confidence). Poäng över eller lika med 70 värderas som adekvat 

egenvård. En studie mätte partnerns bidragande till patientens egenvård med CC-

SCHFI, (Caregiver Contribution to Self-Care of Heart Failure Index), med en skala från 0-

100 där poäng över eller lika med 70 är lika med adekvat bidragande (contribution) till 

egenvård. European Heart Failure Self-Care Behavioral Scale (EHFScBS) användes i några 

studier. En modifierad version av ICICE telephone survey användes i en studie för att 

mäta allmän hjärtsviktskunskap och egenvård. 

Det sociala stödets betydelse 

Det sociala stödets betydelse för egenvård beskrivs i 10 artiklar (Cene et al., 2013; 

Graven et al., 2015; Lee et al., 2009; Lyons et al., 2015; Macabasco-O´Connell, Crawford, 
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Stotts, Stewart & Froelicher, 2008; Sebern & Riegel, 2009; Siabani et al., 2016; Tung et 

al., 2011; Vellone et al., 2014; Woda, Belknap, Haglund & Lawrence, 2015). Av dessa 

beskriver 8 artiklar statistiska korrelationer mellan upplevt socialt stöd och 

egenvårdsbeteenden (Cene et al., 2013; Graven et al., 2015; Lee et al., 2009; Lyons et al., 

2015; Sebern & Riegel, 2009; Siabani et al., 2016; Tung et al., 2011; Vellone et al., 2014). 

Två studier, varav den ena är kvalitativ, beskriver upplevelser av det sociala stödets 

betydelse för egenvård vid hjärtsvikt (Macabaso-O´Connell et al., 2008; Woda et al., 

2015).  

 

Sebern och Riegel (2009) beskrev vikten av en anhörigvårdares närvaro och stöd i 

egenvården. Om anhörigvårdaren delade beslutsfattandet med patienten förbättrades 

upprätthållandet av egenvård måttligt och tilltron till egenvården ökade. Sambandet 

mellan egenvård med stöd av anhörigvårdaren och patientens egenvård varierande 

från litet till starkt. Inga negativa samband påvisades. Siabani et al. (2016) visade att 

ensamstående och de som levde med maka/make hade bättre (P=.035) 

egenvårdshantering än de som levde tillsammans med barn och andra. Vidare var en 

god relation mellan patient och anhöriga en viktig faktor för både patient och 

anhörigvårdare (Lyons et al. 2015). Här framkom det att patienter och anhörigvårdare 

beskrev måttliga nivåer av tilltro till egenvård men att patientens och anhörigvårdares 

tilltro till egenvård ökade signifikant (P= 0,017) när patienten värderade 

relationskvaliteten som god och anhörigvårdarens mentala hälsa var god. Vissa 

faktorer hade stor betydelse (P<0,001) för tilltron till egenvården om patienten var en 

kvinna, om anhörigvårdaren inte var maka/make, om anhörigvårdaren hade dålig 

fysisk hälsa och beroende på hur stor omvårdnadsbördan var. Även Graven et al. 

(2015) påvisade vikten av socialt stöd som faktor för egenvården hos personer med 

hjärtsvikt. Studien visade att de som upplevde mindre socialt stöd ägnade sig åt färre 

egenvårdsbeteenden. De med upplevt högre socialt stöd ägnade sig åt fler 

egenvårdsbeteenden. Cene et al. (2013) såg i en studie med medelhög kvalitet att mer 

upplevt emotionellt/informativt socialt stöd signifikant relaterade till tilltro till 

egenvården, vilket i sin tur var relaterat till bättre upprätthållande egenvård. I kontrast 
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visade en studie av Vellone et al. (2014) på sämre nivåer av socialt stöd. I studien 

framkom att partners/anhörigvårdare (t.ex. maka/make/sambo) generellt inte stöttade 

sin partner med egenvård i hög omfattning, mätt med instrumentet CC-SCHFI. Brist 

på socialt stöd visade sig vara hinder för egenvård i en studie av Macabaso-O´Connell 

et al. (2008). Studiens deltagare var företrädesvis yngre än 65 år och fick beskriva vad 

de upplevde som barriärer för hjärtsvikts-egenvården. Att leva ensam och att ha en 

känsla av att inte kunna ta hand om sig själv uppgavs av 6/65 deltagare som barriärer 

för att utföra egenvård. 

 

Familjens betydelse för egenvård påvisas även i studien av Tung et al. (2011) som visar 

att gifta (både män och kvinnor) var bättre på egenvårdshantering och hade en högre 

tilltro till egenvården än skilda, singlar eller änkor/änkemän. Däremot såg Lee et al. 

(2009) i en studie av hög kvalitet, att hos gifta kvinnor minskade sannolikheten med 

37% att rapportera adekvat upprätthållande av egenvård medan männens egenvård 

inte påverkades alls av att vara gift. Woda et al. (2015) belyste i en kvalitativ studie om 

förståelse för ensamboende deltagares syn på sitt engagemang i egenvård vid 

hjärtsvikt. Där framkom att familjen (syskon, barn eller barnbarn) var en viktig faktor 

för deltagarna och kunde ge dem en knuff i rätt riktning genom att påminna om att ta 

medicin eller att upprätthålla en diet. Även avlastande stöd beskrevs som bidragande 

för egenvården, vilket kunde vara att få hjälp med städning och matlagning. Att få 

vara med sina barnbarn beskrevs som ljusglimtar, humörhöjande och fick dem att må 

bättre. Den socialinteraktionen var viktig för egenvården, att få vara med vänner var 

avkopplande och upplyftande och att få skratta och att tala med någon var värdefullt. 

Betydelsen av utbildning, ekonomi och arbete 

Flera studier visar att egenvården hos personer med hjärtsvikt påverkas av 

utbildningsnivå, arbetsliv eller ekonomisk situation och totalt 7 artiklar presenterar 

dessa samband (Cocchieri et al., 2015; Lee et al., 2009; Macabasco-O´Connell et al., 2008; 

Macabasco-O´Connell et al., 2011; Siabani et al., 2016; Woda et al., 2015; Wu, Lennie & 

Moser, 2016). Två studier med hög kvalitet visade statistiska samband mellan 
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utbildningsnivå och egenvård (Lee et al., 2009; Siabani et al., 2016). En studie av 

medelhög kvalitet visade samband mellan utbildningsnivå och egenvård (Macabasco-

O´Connell et al., 2008). Fyra studier av medelkvalitet undersökte relationen mellan 

ekonomi och egenvård varav två kunde påvisa statistiska samband (Macabasco-

O´Connell et al., 2011; Wu et al., 2016) och två artiklar beskrev deltagarnas upplevelser 

av barriärer för egenvård (Macabasco-O´Connell et al., 2008; Woda et al., 2015). En 

studie av hög kvalitet och med ett stort urval visade statistisk signifikant korrelation 

mellan att inte arbeta och sämre egenvård (Cocchieri et al., 2015). 

 

Lee et al. (2009) visade i en undersökning med totalt 2082 deltagare, att högre 

utbildning var signifikant associerat med högre upprätthållande och hantering av 

egenvård. Samma resultat presenterades i Siabani et al. (2016) där adekvat hantering 

och upprätthållande av egenvård hade starkt samband (P<0.001) med högre 

utbildningsnivå. I en amerikansk studie med ett mindre antal deltagare (65) 

presenterades motsägelsefullt att de med lägre utbildning utförde fler 

egenvårdsbeteenden jämfört med dem som hade högre än high-school utbildning 

(Macabasco-O´Connell et al., 2008). I studien av Macabasco-O´Connell et al., (2008) 

beskrev 8/65 deltagare ekonomiska hinder för att utföra egenvård, t.ex. “not having 

enough money for medications”. Wu, Lennie och Moser (2016) undersökte bland annat 

sambanden mellan egenvård och ekonomisk status. I studien hamnade 70% av 

deltagarna i gruppen med låg inkomst vilken generellt hade färre upprätthållande 

egenvårdsbeteenden. En del av deltagarna rapporterade att de gjorde avsteg från 

medicineringen på grund av kostnadsskäl, t.ex. för att medicinerna skulle räcka längre. 

Även Woda et al. (2015) undersökte barriärer för egenvård hos ensamboende äldre 

personer i en amerikansk kvalitativ studie. Där uttryckte deltagarna att låg inkomst 

gjorde det svårare för dem äta en nyttig och saltrestriktiv kost. De beskrev att det var 

billigare med friterad mat än nyttig mat. Macabasco-O´Connell et al. (2011) undersökte 

i en tvärsnittsstudie, 605 deltagare i USA varav urvalet generellt hade låg inkomst och 

utbildning. Trettiosju procent av deltagarna rapporterade låg subjektiv 

socioekonomisk status, vilka mer sällan vägde sig eller hade en våg. Cocchieri et al. 



 

17 

 

(2015) visade i en studie med stort urval (1192) starka statistiska samband (p<0,001) 

mellan att vara icke-arbetande och bristande egenvårdshantering. Inga samband kunde 

påvisas mellan bristande tilltro till- eller upprätthållande av egenvård och anställning. 

Betydelsen av kunskap och läs- och skrivförståelse 

Fem studier berörde sambandet mellan egenvårdsbeteende och kunskap och läs- och 

skrivförståelse (Clark, Freydberg, McAlister, Tsuyuki, Armstrong & Strain, 2009; 

Hwang et al., 2014; Liu, Wang & Cherng, 2014; Macabasco-O´Connell et al., 2008; 

Macabasco-O´Connell et al., 2011). Tre studier var av hög kvalitet och jämförde 

kunskapsnivåns betydelse för egenvården (Clark et al., 2009; Hwang, Moser & Dracup 

et al., 2014; Liu et al., 2014). Två studier av medelkvalitet visade kunskapsnivån i 

relation till egenvårdsbeteendet. (Macabasco-O´Connell et al. 2008; Macabasco-

O´Connell et al., 2011). Det finns samband mellan låg hjärtsviktskunskap och bristande 

egenvårdsbeteende (Liu et al., (2014). Hjärtsviktskunskap är en signifikant faktor för 

bättre egenvård enligt (Hwang et al., 2014). 

 

Kunskap bidrar till adekvat egenvård vilket belystes i den kvalitativa studien av Clark, 

et al. (2009) där deltagarna svarade på direkta frågor. Det framgick tydligt att 

deltagarna hade bristande kunskap om hjärtsvikt och orsaker till den. De ville gärna 

tro att hjärtsviktssymtomen hade andra orsaker som t.ex. rökning, alkohol, förkylning, 

influensavirus och ålderdom. Trots den utbredda okunskapen följde de flesta 

rekommendationerna för egenvård vid hjärtsvikt, att upprätthålla fysisk aktivitet, att 

medicinera och vara försiktig med saltintaget. Några av deltagarna beskrev att tilliten 

till den ansvarige läkaren var hög, vilket gjorde att motivationen till att självständigt 

söka kunskap om hjärtsvikt minskade och de blev därmed passiva i sin egenvård. I en 

studie av Liu et al. (2014) presenteras att kunskapen om hjärtsvikt var bristande hos en 

stor del bland deltagarna. Kunskap om behandling, konsekvenser och symtom vid 

hjärtsvikt var i allmänhet låg. Trots att deltagarna försökte leva sunt, var efterlevnaden 

av sjukvårdens instruktioner otillräcklig och de valde att inte söka sjukvård när 

symtomen förvärrades. Korrelationen mellan låg hjärtsviktskunskap och bristande 
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egenvårdsbeteende var stark men negativ. En ökad förståelse för hjärtsvikt och 

symtomhantering medförde förbättrat egenvårdsbeteende. I en studie av Macabasco-

O´Connell et al. (2008) med 65 deltagare hade 71% upplevt andningsbesvär inom de tre 

senaste månaderna, varav 21% av dem hade förstått att det var ett symtom på 

hjärtsvikt och endast en fjärdedel av dem hade vidtagit någon form av åtgärd. Bättre 

egenvårdsförmåga och hjärtsviktskunskap hade signifikant samband, vilket framkom i 

studien av Hwang et al. (2014).  

 

Macabasco-O´Connell et al. (2011) analyserade data från 605 amerikanska deltagare i 

en tvärsnittsstudie. Generellt var urvalet i studien representerat av flera olika 

etniciteter och deltagare med låg inkomst- och utbildning. Totalt hade 37% av 

deltagarna låg läs- och skrivförståelse (literacy). Gruppen med låg läs- och 

skrivförståelse innehöll fler äldre, personer tillhörande etniska minoriteter, män, 

spansktalande, de med lägre utbildning och låg inkomst. De med adekvat läs- och 

skrivförståelse hade bättre allmänna hjärtsviktskunskaper, högre tilltro till sin egen 

förmåga (self-efficacy) och fler egenvårdsbeteenden. De med adekvat läs- och 

skrivförståelse hade oftare en våg hemma och vägde sig dagligen och åt mindre salt än 

de med låg läs- och skrivförståelse. Fler med adekvat läs- och skrivförståelse var 

medvetna om hur de skulle hantera diuretika, jämfört med dem med låg läs- och 

skrivförståelse.  

Betydelsen av genus 

Tre studier av hög kvalitet undersökte relationen mellan egenvård och kön (Cocchieri 

et al., 2015; Heo, Moser, Lennie, Riegel, & Chung, 2014; Lee et al., 2009). I en kvalitativ 

studie av hög kvalitet intervjuades 27 deltagare för att kunna konstatera eventuella 

skillnader i egenvårdshantering beroende på genus (Riegel, Dickson, Kuhn, Page & 

Worall-Carter, 2010).  

 

Cocchieri et al. (2015) har visat att manligt kön var en avgörande faktor för bristande 

egenvårdsbeteende i samtliga egenvårdsaspekter, d.v.s. upprätthållande, hantering och 



 

19 

 

tilltro till egenvård. Lee et al. (2009) undersökte dessa samband i en tvärsnittsstudie 

med ett stort urval från tre olika länder, 1306 män och 776 kvinnor deltog. Kön kunde 

ej påvisas vara en signifikant faktor ur någon aspekt av egenvård. Riegel et al. (2010) 

undersökte skillnader mellan könen vad avser egenvårdshantering, exempelvis tycktes 

män vara bättre på att tolka och behandla symtom som var relaterade till hjärtsvikt. 

Kvinnorna hade något bättre egenvårdshantering medan männen hade bättre tilltro till 

egenvården. Skillnaden mellan män och kvinnor verkade bero på tilltron till 

egenvården, socialt stöd och sinnesstämning. När det gällde socialt stöd ville männen 

ha mer påtagligt stöd i det dagliga livet medan kvinnorna var i större behov av 

emotionellt stöd. Männen rapporterade att de hade mer socialt stöd än kvinnorna och 

detta var signifikant (P= 0,04). De deltagande kvinnorna hade svårigheter att avgöra 

om deras symtom berodde på hjärtsvikten eller på att de kände sig nedstämda. 

Männen beskrev rädsla och ångest snarare än nedstämdhet. Heo et al. (2014) beskrev i 

sin studie andra vinklingar på faktorer som bidrar till förbättrat egenvårdsbeteende 

och egenvårdshantering. Trots likheter mellan kvinnor och män avseende psykosocial 

status och kunskapsnivå visade studien att olika faktorer påverkade 

egenvårdsbeteendet för respektive kön. De faktorer som påverkade egenvårdsbeteende 

hos män var bättre upplevd kontroll och hantering av egenvården liksom högre ålder. 

Hos kvinnorna var egenvårdsbeteendet relaterat till högre tilltro till sin egenvård och 

dålig funktionell status (P<0,001), medan åldern inte hade någon påverkan. 

Genomsnittspoängen för egenvårdsbeteende hos såväl kvinnor som män visade på att 

egenvården inte bedrevs konsekvent. Här uppnåddes mindre än 70% av den 

standardiserade poängen. 

Betydelsen av ålder 

Högre ålder kan anses vara förknippat med bättre egenvård. En studie av hög kvalitet 

påvisar att högre ålder är signifikant relaterat med bättre egenvård (Lee et al., 2009) 

och två studier visar att yngre är sämre på egenvård (Macabasco-O´Connell et al., 2008; 

Wu et al., 2016). I kontrast visar en studie av hög kvalitet att hög ålder var signifikant 

relaterat till sämre egenvård (Siabani et al., 2016). 
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I studien av Lee et al. (2009) framkom ålder som en signifikant avgörande faktor för 

egenvård. Medelåldern i studien var cirka 66 år. Där såg man att de med stigande ålder 

var mer engagerade i upprätthållandet av egenvården men var sämre på 

egenvårdshanteringen. Uppfattningen att åldern har inverkan på egenvården skiljer 

sig från andra studier. Siabani et al. (2016) påvisar att åldern (medelåldern var 66 år) 

inte hade något signifikant samband med tilltro till egenvården men att äldre var 

signifikant sämre på upprätthållande egenvård. Wu et al. (2016) såg i sin studie att den 

yngsta gruppen hade färre upprätthållande egenvårdsbeteenden. Macabasco-

O´Connell et al. (2008) hade ett urval med 65 deltagare i sin studie där de flesta var 

yngre än 65 år och där 54% av deltagarna rapporterade bristande egenvård. 

Miljöns betydelse 

Litteratursökningen genererade två kvalitativa artiklar av medelhög kvalitet som 

beskrev deltagares upplevelser av miljöns betydelse för egenvård vid hjärtsvikt (Clark 

et al., 2009; Woda et al., 2015). 

 

I en kvalitativ studie av Woda et al. (2015) förklarade deltagarna att de gjorde sämre 

egenvårdsval på grund av den miljö de levde i. Tio deltagare som bodde i tre olika 

byggnader beskrev att i den närliggande miljön fanns det en hög tillgång till onyttig 

mat, t.ex. så fanns det ett flertal snabbmatsrestauranger nära bostadshusen medan 

ingen av deltagarna hade en livsmedelsaffär i närområdet vilket gjorde att det var 

enklare och krävde mindre ansträngning att handla snabbmat än att gå till 

livsmedelsaffären. I ett av husen fanns det en varuautomat som inte innehöll någon 

nyttig mat och flera av deltagarna upplevde att det var ett mindre ansträngande sätt få 

äta, trots att de var medvetna om att det var ett onyttigare val. En deltagare uttryckte 

”they don´t have any diet stuff in the vending machine”. Clark et al., (2009) visade i en 

intervjustudie med 42 deltagare boende på landsbygd, att det var vanligt att undvika 

kontakt med sjukvården trots förvärrade hjärtsviktssymtom på grund av att deltagarna 

uppfattade att läkarna var överbelastade med arbete. Detta var en uppfattning som 
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fanns hos majoriteten av deltagarna. I samma studie var en ofta förkommande 

uppfattning hos både kvinnor och män att arbetet på landsbygden måste fortgå utan 

avbrott och klagomål trots förvärrade hjärtsviktssymtom, vilket fördröjde förloppet 

med att söka hjälp flera dagar innan sjukvården kontaktades. En deltagare uttryckte “I 

should have gone to hospital sooner with the shortness of breath and swollen ankles. But I didn´t 

think it was anything serious. I just didn`t know. I never heard of it...And what happened really 

at first, it comes on very gradual”. 

Etnicitetens betydelse 

En artikel med medelhög kvalitet och relativt stort urval visade ett icke signifikant 

samband mellan etnicitet och egenvård (Wu et al., 2016). I studien var det totala urvalet 

173 deltagare varav 87% kaukasier och resten var afroamerikaner. Både grupperna 

skilde sig åt i egenvårdsbeteende dock kunde inga signifikanta skillnader ses mellan de 

båda grupperna. Den största skillnaden sågs i den upprätthållande egenvården där de 

afroamerikanska deltagarna visade en trend åt att rapportera färre upprätthållande 

egenvårdsbeteenden. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Egenvård och hjärtsvikt bedömdes vara ett väl undersökt område med ett omfattande 

sökresultat som sågs i de testsökningar som gjordes i databasen Pubmed inför detta 

arbete. Därför får vald metod i detta arbete, som var en litteraturstudie med integrativ 

design, anses vara passande och lämplig. Arbetsprocessen utgick ifrån SBU:s 

systematiska utvärdering av vetenskapligt underlag (SBU, 2014), vilken ansågs vara ett 

bra underlag för att förloppet skulle vara trovärdigt, etiskt och reproducerbart. 

Resultatet av litteratursökningen gav totalt 183 träffar (se Figur 1.) som skulle bedömas 

avseende lämplighet och relevans utifrån titeln. 108 artiklar eliminerades i denna fas 

och 75 artiklar valdes ut för läsning av abstrakt. Ytterligare 38 studier valdes bort och 

därefter återstod 37 studier att läsa i sin helhet och bedöma för relevans. Nitton studier 
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exkluderades efter att artikeln lästs i sin helhet och 18 studier återstod att inkludera. En 

risk med denna process som kan ha påverkat resultatet av slutgiltiga valda studier kan 

vara det omfattande materialet som skulle bedömas, vilket kan ha inneburit att 

relevant forskning har uteslutits p.g.a. begränsad kunskap och oerfarenhet hos 

författarna till detta arbete. Styrkan i urvalsprocessen får anses vara det väl utformade 

sökprotokollet med tydliga inklusions- och exklusionskriterier som underlättade detta 

förfarande och begränsade risken för felaktiga tolkningar och missuppfattningar. 

  

Några studier använde mätinstrument som innehöll compliance-begreppet för att 

utvärdera egenvård, även begreppet adherence förekom. Compliance kan beskrivas som 

följsamhet. Dessa studier exkluderades då författarna är av den uppfattningen att 

dessa begrepp har ett perspektiv som inte är patientcentrerat, d.v.s. inte utgår från 

patientens perspektiv. Compliance-begreppets svaghet förtydligas av (Hansson 

Scherman, 2013, s. 77) som skriver att begreppet inte rymmer plats för patientens 

funderingar, erfarenheter eller upplevelser utan ser på lärandet som förnuftstyrt och 

att misslyckanden med beteendeförändringar eller avsteg från det som hälso- och 

sjukvården förordat hänförs till personens bristande förnuft. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna innebar ytterligare en begränsning. Mallarna för 

kvalitetsgranskning upplevdes inte ge någon tydlig information om vilken nivå av 

kvalitet artikeln skulle bedömas ha. Bedömningen kan då uppfattas som godtycklig. 

För att bedöma om någon artikel inte skulle inkluderas krävdes att någon väsentlig del 

saknades, såsom tydligt syfte, metodbeskrivning eller etiskt resonemang. För att en 

artikel skulle anses vara av hög kvalitet krävdes att alla väsentliga delar skulle finnas 

samt ett relativt stort och representativt urval. De övriga ansågs vara av medelhög 

kvalitet och de artiklar som upplevdes som svåra eller otydliga diskuterades 

gemensamt och övervägdes innan bedömning slutligen gjordes. Övriga faktorer som 

påverkar egenvård som återfanns i artiklarna var nedsatt kognitiv förmåga, omfattning 

av hjärtsviktssymtom och grad av NYHA-klass, depression, multisjuklighet, 

livskvalitet, tilltro till sin egen förmåga och skörhet. Dessa faktorer kan beskrivas som 
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inre faktorer och ej som sociokulturella faktorer och därför valdes dessa artiklar att 

exkluderas. En anledning till att begränsa analysen till sociokulturella faktorer var det 

omfattande sökmaterial som ej kunde inrymmas inom tidsramen för detta 

examensarbete och innebära ett välarbetat och noggrant arbete. Vidare så ansågs det 

sociokulturella perspektivet ligga distriktssköterskans arbete nära till hands eftersom 

distriktssköterskan möter personer med olika sociala och kulturella bakgrunder och 

måste kunna förstå personers olika förutsättningar och stödbehov.  

Resultatdiskussion 

Valet att begränsa detta arbete till att beskriva de sociokulturella faktorernas betydelse 

för egenvård gjordes då dessa faktorer till viss del går att påverka, men att 

distriktssköterskan alltid måste förhålla sig till dessa. Exempelvis har detta arbete visat 

vikten av det sociala stödets betydelse för egenvård hos personer med hjärtsvikt. 

Vetskapen om vilka faktorer som har betydelse för egenvården är viktig för det 

kliniska arbetet för distriktsköterskan med t.ex. patientutbildning som alltid skall 

individanpassas (Moser et al., 2012). Distriktsköterskan kan identifiera personer med 

bristande socialt stöd och därmed lägga fokus på de personer som har ett större behov 

av särskilt stöd. Vidare är låg socioekonomisk status, svagt socialt stöd, bristande 

sjukdomskunskap kända faktorer som påverkar egenvårdsförmågan och dessa faktorer 

är vanliga hos personer med hjärtsvikt (Moser et al., 2012) och därför är det viktigt för 

distriktssköterskan att känna till och förhålla sig patienternas livssituation och deras 

önskemål och uppfattningar.  

 

Denna litteraturstudie syftade till att identifiera och beskriva vilka sociokulturella 

faktorer som har betydelse för egenvården för personer med hjärtsvikt och visa möjliga 

förklaringar till hur dessa faktorer påverkar egenvården. I resultatet beskrivs olika 

aspekter av egenvården som är upprätthållande, hantering och tilltro till egenvård, 

vilka är begrepp som återkommer i forskning och teoribildning om egenvård vid 

hjärtsvikt (Moser et al., 2012; Riegel, Dickson & Faulkner, 2016). En svårighet med 

dessa begrepp är att de kan vara svåra att överföra till distriktsköterskans arbete då de 



 

24 

 

troligen inte används ofta i det kliniska arbetet med patientutbildning i Sverige. Då 

begreppen förekommer konsekvent har det varit nödvändigt att använda dem i 

arbetet. Dessa begrepp, som beskriver olika aspekter av egenvård, torde dock vara 

användbara och eventuellt möjliga att implementera i patientutbildning då det kan 

bidra till en förståelse om mekanismerna bakom egenvården och därmed bidra till en 

högre förståelse för individens egenvårdsbeteende. 

 

Det tydligaste resultatet i detta arbete var betydelsen av det sociala stödet för 

egenvården. Det sociala stödet kunde vara en anhörigvårdare, partner, syskon, barn 

eller barnbarn. Att ha en anhörigvårdare visade sig förbättra både hanteringen av 

egenvård och tilltron till egenvård. Detta resultat påvisas även av Strachan, Currie, 

Harkness, Spaling och Clark, (2014) som stärker det positiva sambandet mellan 

anhörigstöd och god egenvård. Vidare så visade resultatet i detta arbete att de med ett 

högre upplevt socialt stöd utförde fler egenvårdsbeteenden samt förbättrade tilltron till 

egenvården och de som levde ensamma upplevde det som en barriär för egenvård. Att 

det sociala stödet har stor betydelse framkom även i en studie av Shorey och Lakey 

(2011). Där belyses att ett väl fungerande samspel mellan individer är en god 

förutsättning för och ger positiv effekt på det sociala stödet. Fortsättningsvis så 

framlades i detta arbete att äktenskapet påverkade egenvården både positivt och 

negativt i två olika studier varav den ena visade att äktenskapet förbättrade 

egenvården och den andra studien visade motsatsen, men då endast för kvinnor. 

Varför detta resultat framkom kanske förklaras av att kvinnor tar ett större ansvar i 

hemmet och för sin partner? Flertalet studier i detta arbete påvisade att det sociala 

stödet förbättrade egenvården, dock visade en studie att de anhöriga inte bidrog i så 

hög omfattning till att hjälpa sin partner med egenvården. Denna studies resultat får 

värderas i kontrast med de övriga studierna som visar att de anhöriga är viktiga för 

egenvården. Det avvikande resultatet skulle kunna bero på att Vellone et al., (2014) 

använde mätinstrument (CC-SCHFI) som företrädesvis mäter faktiska och konkreta 

egenvårdsråd och inte exempelvis emotionellt stöd vilket också skulle kunna vara en 

mer indirekt orsak till socialt stöds betydelse för egenvård.  
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Det finns mycket stöd i forskningen som tyder på att människor som upprätthåller 

starka sociala relationer är friskare och lever längre. Flera olika mekanismer kan 

förklara det sociala nätverkets och det sociala stödets positiva effekter på fysisk, mental 

och social hälsa. Ofta existerar en ömsesidig påverkan såtillvida att hälsotillståndet 

påverkar i vilken utsträckning man kan upprätthålla och mobilisera ett socialt nätverk. 

Genom att tillgodose grundläggande mänskliga behov av sällskap, intimitet, en känsla 

av tillhörighet och trygghet av ett värde som person, kan stödjande band öka 

välbefinnandet och hälsa, oavsett stressnivå. Sociala nätverk och socialt stöd ökar 

individens förmåga att få tillgång till nya kontakter och information och för att 

identifiera och lösa problem (Heaney & Israel, 2008, s. 191, 193-195, 207). 

 

Arbetets betydelse för egenvården hade i denna studie inget starkt stöd då denna 

korrelation endast återfanns i en artikel. Det skulle dock kunna antas att arbete är en 

betydande faktor för egenvård då arbete påverkar den tid man har för att prioritera 

egenvård och kanske vilken energi man har för egenvård som t.ex. fysisk aktivitet. I 

detta arbete framkom det att ekonomisk utsatthet var en barriär för egenvård. I två 

studier beskrevs problem med att det var dyrt med nyttig mat och medicin. Detta 

gjorde att deltagarna upplevde ekonomin som en barriär för egenvård vilket även 

visats i en studie av Strachan et al. (2014). Flertalet av studierna som ingick i detta 

arbete var gjorda i USA (8st), resten av studierna kom från ett flertal andra länder. 

Ingen studie var gjord i Sverige. Vårdsystem, socialförsäkringssystem och 

samhällsnormer är sannolikt uppbyggda på olika sätt i olika länder och därför kan 

resultat från sådana studier vara problematiska att överföra till den svenska hälso- och 

sjukvården och hjärtsviktspopulationen. 

 

Resultatet i detta arbete visade att god allmän hjärtsviktskunskap förbättrar 

egenvården. Kunskapen kan antas vara relaterat till förmågan att förstå och värdera 

information vilket är en central del i patientutbildning. En låg läs- och skrivförståelse 

visade sig i detta arbete vara relaterat till bristande hjärtsviktskunskap och en barriär 
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för adekvat egenvård. Skriftlig patientinformation är den mest förekommande typen 

av information och svårigheter att läsa och förstå skriftlig medicinsk information kan 

skapa skamkänsla hos patienten och det är även vanligt att vårdpersonal inte är 

medvetna om problemet enligt Wali, Zudani, Wali, Mercer & Grindrod (2016). Wali et 

al. (2016) visade att personer med låg förmåga att läsa och förstå medicinsk 

information, föredrog och blev hjälpta av en skriftlig information som var lättläst, 

lättillgänglig och lätt att hitta i.  

 

Det kunde inte visas att genus var en faktor för egenvård i detta resultat då de artiklar 

som undersökts visade motstridiga samband. Kvinnor rapporterar ofta sämre upplevd 

hälsa än män enligt Statens folkhälsoinstitut (2010, s. 43) och kan därför antas vara i 

behov av större egenvårdsstöd. Betydelsen av etnicitet som en betydande faktor för 

egenvård kunde inte heller påvisas i detta arbete. Det skulle kunna bero på att det 

saknas forskning om etniska minoriteter och samband med egenvård vid hjärtsvikt. 

Sökningar på Pubmed efter studier publicerade inom de senaste tio åren, gjorda 24 

oktober 2016, kan förstärka detta. En sökning på heart failure, ethnicity och self-care gav 

sex träffar, vilket kan jämföras med diabetes och etnicitet som är mer välbeforskat, där 

en sökning på Pubmed med sökorden diabetes, ethnicity och self-care gav 30 träffar. Två 

studier belyste miljöns påverkan på egenvården och ingen definitiv tolkning kunde 

göras. Statens folkhälsoinstitut (2010, s. 47) visar att människor i små och isolerade 

samhällen generellt upplever sämre hälsa och dessutom är hjärt- och kärlsjukdomar 

vanligare i glesbygden och därför det ändå antas att miljön har viss betydelse även för 

egenvård. 

 

Ett resultat som framkommer i detta arbete var att egenvården i många studier var låg 

enligt SCHFI, bl.a. av Heo et al. (2014). Det stärker ytterligare vikten av 

distriktssköterskans arbete med att bistå och stötta patienterna i att bedriva en adekvat 

egenvård. En anledning till att egenvården brister skulle kunna vara att 

patientutbildning ofta är standardiserad och inte individanpassad. Ett utvidgat 

patientperspektiv där patienten är aktiv och beslutsfattande bör eftersträvas i 
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patientutbildning (Kneck, 2013, s. 35-36). Enligt Orem (1995, s. 103-105) bär vuxna 

själva ansvaret för sin egenvård, men har även rätten att hantera sin egenvård. Vidare 

så påverkas dock individens egenvårdsbeteende av flera faktorer som 

familjekonstellationer och socialt umgänge (a.a.). Betydelsen av det sociala stödet för 

egenvård är det tydligaste resultatet i detta arbete. Utifrån resultatet rekommenderas 

att anhöriga bör får en större roll och mer fokus i patientutbildning. En åtgärd för att 

åstadkomma detta skulle kunna vara att bjuda in anhöriga till mottagningar för att 

delta i diskussion och information. För att tydliggöra vilka patienter som har ett större 

behov av stöd vid egenvård utifrån socialt stöd skulle det kunna föras en diskussion 

om patientens sociala situation. Att använda en skattningsskala som mäter individens 

upplevda sociala situation skulle kunna vara användbart för att tydliggöra och 

identifiera dem med störst behov av egenvårdsstöd. 

KONKLUSION OCH KLINISK BETYDELSE 

Att lyfta det sociokulturella perspektivet i patientutbildningar ger distriktsköterskan 

möjlighet att se det sammanhang en individ befinner sig i och därmed kunna 

identifiera de med ett större behov av stöd och bistå patienten till ett förbättrat 

egenvårdsbeteende. De med störst behov kan i detta arbete anses vara de med upplevt 

bristande socialt stöd och de med svårigheter att förstå och värdera information p.g.a. 

låg läs- och skrivförståelse. Ett samtal om patienternas sociala situation och en högre 

närvaro av anhöriga vid patientutbildning bör eftersträvas. Att identifiera låg läs- och 

skrivförståelse och erbjuda tydlig och lättläst patientinformation rekommenderas. Det 

har saknats tydliga samband i detta arbete mellan genus-, miljö- och etnicitet och 

egenvård vid hjärtsvikt, därför efterfrågas vidare forskning inom dessa områden. 

Slutligen önskas en patientcentrerad patientutbildning som inkluderar en aktiv, jämlik 

och delaktig patient. 
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urval av personer med 
hjärtsvikt i eget boende. 

Tvärsnittsstudie 150/(916) Enkätundersökning via 
besök eller telefon. 
SCHFI mätte 
egenvårdsbeteende vid 
hjärtsvikt. MOS för 
upplevt socialt stöd. 
Statistisk analys med SAS 
9,2. Multipel 
regressionsanalys. P<.05.  

Medelåldern var 61 år. 
Mer emotionellt och 
eller informativt stöd 
associerades 
signifikant med bättre 
upprätthållande av 
egenvård, den 
associationen 
förmedlas av tilltron till 
egenvården. 

Medel. Tvärsnitt som 
inte förklarar 
orsakssamband. 
Bekvämlighets urval 
från en enhet, svårt att 
generalisera till hela 
hjärtsviktspopulationen
. God könsfördelning 
med 51% kvinnor. 

Socialt stöd. 
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SEBERN ET AL., 
(2009). USA 

Att undersöka 
bakgrundsuppgifter som 
associeras med 
stödjande relationer och 
bidrar till stödjande 
relationer i 
hjärtsviktsegenvård. 

Tvärsnittsstudie 173/98 Enkätundersökning och 
djupgående intervjuer. 
Self-care hjärtsviktsindex 
(SCHFI), Care instrument 
-3 (SCI-3). 

Patientens och 
anhörigvårdarens 
delade beslut 
förbättrade 
upprätthållande av 
egenvården måttligt 
och tilltron till 
egenvården ökade. 

Hög. Relation. 
Utbildning. Kön. 

LYONS ET AL., 
(2015). 
ITALIEN 

Att identifiera 
individuella och 
avgörande faktorer hos 
anhörigvårdare gällande 
tilltron till egenvård hos 
hjärtsviktspatienter. 

Tvärsnittsstudie 382/53 Enkätundersökning och 
självrapporterade 
undersökningar, icke 
slumpmässigt urval. Self-
care of heart failure 
index (SCHFI). MMSE och 
COPE index. 

Patient och 
vårdgivares tilltro till 
egenvården ökade 
signifikant när 
patienten värderade 
relationskvaliteten 
som god. Vissa 
faktorer påverkade 
egenvårdsförtroendet 
signifikant bara hos 
patienten; om 
patienten var en 
kvinna, om 
anhörigvårdare inte 
var maka/make, eller 
hade dålig fysisk hälsa 
och om hur stor 
omvårdnadsbördan 
var.  

Hög. Tvärsnittsstudie, i 
övrigt finns alla delar 
med. 

Relation. kön 

LIU ET AL., 
(2014). 
TAIWAN 

Att undersöka 
sambanden mellan 
hjärtsviktskunskap och 
egenvårdsbeteenden 
hos äldre patienter med 
hjärtsvikt. 

Tvärsnittsstudie, 
icke slumpmässigt 
urval.  

141/(ej 
angivet) 

Enkätundersökning. 
European heart failure 
self-care, behavioral 
scale, Minnesota living 
with heart failure 
questionarie. 

En ökad förståelse för 
hjärtsvikt medförde ett 
förbättrat 
egenvårdsbeteende. 

Hög, finns ingen 
bortfallsanalys.  

Äldre. kunskap 
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WU ET AL., 
(2016). USA 

Att undersöka 
sambanden mellan 
etnicitet, ekonomisk 
status och kardiologisk 
händelsefri överlevnad 
och anledningar till 
olikheter i resultat hos 
patienter med hjärtsvikt. 

Prospektiv 
observationsstudi
e 

173/(ej 
angivet) 

Baseline data. 
Journaluppgifter. SCHFI. 
Telefonintervjuer följde 
upp kardiologiska 
händelser och 
överlevnad. SPSS 23,0. 

86% var kaukasier. 
Medelpoäng på SCHFI 
var mindre än 70. En 
femtedel av det totala 
urvalet hamnade i 
gruppen med lägre 
inkomst. Den gruppen 
var generellt yngre och 
hade färre 
upprätthållande 
egenvårdsbeteenden. 
Afroamerikanska 
patienter rapporterade 
färre upprätthållande 
egenvårdsbeteenden, 
än kaukasier. 
Afroamerikanska 
deltagare 
rapporterade icke-
följsamhet till 
medicineringen av 
kostnadsskäl jmf med 
kaukasier.  

Medel. Mätning av 
ekonomi gjordes med 
en enda fråga. Urval 
från en klinik i södra 
USA med stabila HS-
patienter. En femtedel 
av deltagarna var 
afroamerikanska. 

Ekonomi. Ålder. 
Etnicitet. 

WODA ET AL., 
(2015). USA 

Att skapa en tydligare 
förståelse av vilka 
faktorer i boendemiljön 
som påverkar 
låginkomsttagande, 
stadsboende, 
afroamerikaners 
hjärtsvikts egenvård. 

Kvalitativ 
beskrivande, 
samhällsförankrad
, deltagarstudie. 

10/(ej 
angivet) 

Demografisk enkät. 
Datainsamling och 
dataanalys "the 
photovoice method". 
Deltagarna tog egna 
bilder och fick utifrån 
dem tänka kreativt om 
sociala influenser i 
vardagen och egenvård. 
Grupp-analys utifrån 
hjärtsviktshantering. 

Fyra teman beskrev 
deltagarnas 
engagemang i 
egenvården. 
Familjestöd ger mig 
knuffen jag behöver, 
social interaktion lyfter 
mig, att förbättra 
tanken kan förbättra 
hjärtat, det är viktigt 
men utmanande att 
följa hjärtsviktsdieten. 

Medel. Socialt stöd. 
Ekonomi. Miljö. 
Etnicitet.  
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MACABASCO-
O´CONNELL ET 

AL. (2011). 
USA 

Att undersöka relationen 
mellan hälsokompetens 
och hjärtsviktsrelaterad 
livskvalitet och att 
undersöka om 
kompetensrelaterade 
skillnader i kunskap, 
upplevd självförmåga 
(self-efficacy) och/eller 
egenvårdsbeteende 
förklarade relationen. 

Tvärsnittsstudie 605/(ej 
angivet) 

Sekundär analys från 
RCT studie. Modifierat 
mätinstrument, ICICE, 
som innehöll frågor om 
hjärtsviktskunskap och 
frågor om egenvård, 
framgår ej i studien om 
instrumentet är validerat 
och reabilitetstestat. 
TOFHLA mätte literacy. 
HFSS mätte 
hjärtsviktssymtom. Urval 
från 4 olika enheter. 

Låg läs- och 
skrivförståelse var 
associerat med sämre 
hjärtsviktskunskaper 
och sämre egenvård. 

Medel. Stort urval. 
Svårt att mäta 
knowledge och literacy. 

Läs- och 
skrivförståelse 
och Kunskap. 
Ekonomi. 

HWANG ET AL., 
(2014). USA 

Att identifiera hinder 
och faktorer som främjar 
egenvård bland 
hjärtsviktspatienter med 
högre eller lägre nivåer 
av kunskap. 

Tvärsnittsstudie 612/(ej 
angivet) 

Enkätundersökning och 
data från journaler. 
Heart failure Knowledge 
scale, European heart 
failure self-care behavior 
scale, NYHA system.  

En signifikant faktor 
som medverkar till en 
bättre egenvård var 
bättre 
hjärtsviktskunskap. 

Hög. Stort 
representativt urval. 

Utbildning. 
Kunskap 

CLARK ET AL., 
(2009). 
CANADA 

Att undersöka de 
individuella och 
sammanhängande 
faktorer som patienter 
och deras 
anhörigvårdare anser ha 
inflytande på deras vilja 
och förmåga att 
genomföra en effektiv 
hjärtsviktsegenvård. 

Kvalitativ 42/(ej 
angivet) 

Semistrukturerad 
intervju studie. Öppna 
frågor. 

Deltagarna hade 
bristande kunskap om 
sitt tillstånd och 
orsaken till den. 
Deltagarna sökte inte 
kunskap om hjärtsvikt 
och därmed blev 
motivation bristande i 
egenvården. De 
viktigaste faktorerna 
vid egenvård ansågs 
vara att minska på 
saltintaget, ta sin 
medicin och 
regelbunden fysisk 
aktivitet.  

Hög.  Kunskap. Kön. 
Landsbygd-
geogr. 
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RIEGEL ET AL., 
(2010). 
AUSTRALIEN 

Att beskriva skillnaden 
mellan män och kvinnor 
avseende egenvården 
vid hjärtsvikt.  

Kvalitativ & 
kvantitativ. 

27/(ej 
angivet) 

Djupintervjuer, 
semistrukturerad. Data 
kvantitativt. Mixad 
metod. 

Kvinnorna hade något 
bättre 
egenvårdshantering 
medan männen hade 
bättre tilltro till 
egenvården. Männen 
ville ha mer påtagligt 
stöd i det dagliga livet 
medan kvinnorna var i 
större behov av 
emotionellt stöd.  

Hög. Mixed methods 
study. 

Kön. 

HEO ET AL., 
(2014). USA 

Att identifiera 
korrelationen av 
egenvården hos 
hjärtsviktspatienter och 
påvisa eventuella 
skillnader mellan könen. 

Tvärsnittsstudie 122/(ej 
angivet) 

Enkätundersökning. Self-
care of heart failure 
index, heart failure 
knowledge and barriers 
to adherence scale, 
multidimensional scale 
of perceived social 
support. 

Viktiga faktorer som 
bidrar till förbättrat 
egenvårdsbeteende är 
upplevd kontroll, 
tilltron till egenvården 
och 
egenvårdhantering. 
Högre tilltro till 
egenvården och dålig 
funktionell status men 
inte ålder var relaterat 
till bättre 
egenvårdsbeteende 
hos kvinnor. De 
framkom att 
majoriteten av kvinnor 
och män inte bedrev 
sin egenvård 
konsekvent. 

Hög. Kön. Ålder. 

 


