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Abstrakt 
 

Bakgrund hjärtsvikt visade sig vara den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus och att 

det fanns dålig förståelse och otillräcklig behandling. Optimal medicinsk behandling och att 

sjuksköterskan har patientutbildning med uppföljning minskade sjukhusinläggningar och 

förbättrade livskvalitén. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa om 

hjärtsviktspatienternas livskvalité kan påverkas av egenvård och information från 

sjuksköterskan. Metoden i litteraturstudien inkluderade 14 vetenskapliga artiklar där en 

manuell sökning gjordes samt sökning i databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet visade 

att hjärtsviktspatienter definierade livskvalité olika. Egenvårdsmetoder ökade livskvalitén på 

både kort och lång sikt. Patienterna skötte egenvården dåligt men med hjälp av kunskap och 

utbildning ökade följsamheten. Sjuksköterskan tillsammans med patienten utformade mål 

som ledde till bättre välmående hos patienten. Anpassad information bidrog till att 

patienterna kände sig mer delaktig i vården. Diskussionen lyfte fram vikten av att motivera 

patienten till förändring samt informationens betydelse för egenvården. God relation till 

sjuksköterskan var viktig för att underlätta behandlingen men även individuellt anpassad 

information var en god grund till egenvårdsprocessen. Slutsats visade att hjärtsviktspatienter 

krävde stor resurs av vården och för att minska påfrestningarna behövdes mer uppföljning för 

dessa patienter. Vidare forskning behövs för att få djupare förståelse om upplevelser av 

egenvård. 

 

Nyckelord: Egenvård, Hjärtsvikt, Information, Litteraturstudie, Livskvalité, Sjuksköterska. 
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Bakgrund 

 

Hjärtsvikt är en kronisk och handikappande sjukdom som medför att patienterna blir 

beroende av andra för att kunna sköta sina dagliga behov (Ancheta, 2006). I Sverige lever 

cirka 150 000 – 250 000 personer med hjärtsvikt och det är den vanligaste orsaken till 

inläggning på sjukhus. Hjärtsvikt uppkommer när hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med 

blod som behövs för att försörja kroppens vävnader. Det finns flera orsaker som kan leda till 

hjärtsvikt där  ischemisk hjärtsjukdom tillsammans med hypertoni utgör 75 % av alla 

hjärtsviktsfall. Även klaffsjukdomar, hjärtarytmier och hjärtbelastande tillstånd som diabetes, 

anemi, infektioner, alkohol och tyreoideasjukdom är faktorer som kan påverka hjärtat 

negativt och leda till hjärtsvikt. De typiska symtomen vid hjärtsvikt är dyspné, trötthet, ödem 

och minskad prestationsförmåga (Ericsson, 2008, ss 115, 118-119). De funktionella 

begränsningarna kan ta bort möjligheterna att njuta av och leva livet hos de drabbade. 

Prognosen är dålig för dessa patienter och de upplever en försämring av sin livskvalité. 

Studier visar att det finns både dålig förståelse och otillräcklig behandling av hjärtsvikt. 

Därför är målet för varje vårdinrättning att ge optimal behandling, hantering och stöd för 

dessa patienter så symtom kan lindras (Ancheta, 2006). 

 

Hjärtsvikt kan komma smygande och utvecklas under en lång tid, men kan också komma 

snabbt och ge symtom av akut hjärtsvikt. Om sjukdomsutvecklingen är långsam kan de första 

symtomen dyka upp vid maximal ansträngning och inte alls märkas vid lättare fysisk 

aktivitet. När man blivit sämre i sin hjärtsvikt får man symtom vid lättare ansträngning och 

när hjärtsvikten är fullt utvecklad har man symtom även i vila. Denna fysiska försämring är 

ett underlag för flera funktionsskalor som används för att fastställa hjärtsviktens 

svårighetsgrad. NYHA I-IV är den skala som används mest, se tabell 1 (Andersson, 2007, ss. 

12-13). 

Tabell 1 NYHA klassifikation 

NYHA-klass Klinisk bild 

NYHA I Nedsatt vänsterkammarfunktion utan symtom. 

NYHA II Symtom vid mer än måttlig ansträngning. 

NYHA III Symtom vid lätt till måttlig ansträngning  

(från gång i lätt uppförsbacke till av- och påklädning). 

NYHA IV Symtom i vila eller ökande symtom vid minsta aktivitet. Individer i denna 

funktionsgrupp är stillasittande eller sängliggande större delen av tiden. 
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Behandlingen av hjärtsvikt har förbättrats under de senaste 10 åren och evidensbaserade 

riktlinjer ger en strukturerad metod för behandlingen. Kliniska prövningar har visat att genom 

att maximera medicinsk behandling och att sjuksköterskan har patientutbildning med 

uppföljning minskar sjukhusinläggningar, sjuklighet, dödlighet och förbättrar livskvalitén för 

patienter med hjärtsvikt. Detta stärker även patienternas egenvårdsförmåga (Kutzleb & 

Reiner, 2005; Strömberg, 2005, s. 65). För hjärtsviktspatienter innebär egenvård att 

upprätthålla fysisk stabilitet, undvika att hjärtsvikten försämras och tidigt vara uppmärksam 

på att vidta åtgärder vid symtom som visar på försämring. Patienterna måste ha tillräcklig 

fysisk och psykisk kapacitet för att kunna bedriva egenvård men även ha tillräckligt med 

kunskap och motivation till detta. Några exempel på egenvårdsåtgärder är vätske- och 

saltrestriktion, att ta ordinerade läkemedel, känna igen symtom på försämring, utöva fysisk 

träning, sluta röka och anpassa sin diet (Strömberg, 2005, s. 221). 

 

Orem är en omvårdnadsteoretiker som har utformat en egenvårdsmodell som syftar till att 

patienten bevarar liv, hälsa, fortsatt personlig utveckling och välbefinnande (Strömberg, 

2005, s. 221). Orem identifierar olika behov av egenvård i samband med kroniska sjukdomar. 

Exempel på detta är att vara medveten om effekterna av sitt tillstånd, genomföra ordinerad 

behandling, acceptera att man befinner sig i detta hälsotillstånd, lära sig leva med det nya 

tillståndet och finna en livsstil som främjar vidare personlig utveckling (Kirkevold, 2000, ss. 

151-152). Patienter som har bra utbildning om sin sjukdom, vet vad det finns för 

behandlingsalternativ och är medveten om konsekvenserna av dålig skötsel av sin sjukdom 

har en hög egenvårdsförmåga. Förbättrad egenvård och egenvårdsbeteende kan leda till att 

patienterna får bättre kontroll över sitt dagliga liv. Patienter som sköter sin behandling och tar 

hand om sig själv kan förväntas ha färre symtom och förbättrad funktionell kapacitet som 

leder till förbättrad livskvalité (Britz & Dunn, 2009). Egenvård är oerhört viktigt för patienter 

med hjärtsvikt för att få en så bra livskvalité som möjligt (Kutzleb & Reiner, 2005). Brister i 

egenvården leder till dålig hälsa hos denna patientgrupp. Det har rapporterats att patienter 

med hjärtsvikt som inte sköter sin egenvård oftare ligger på sjukhus och har sämre livskvalité 

(Britz & Dunn, 2009). Hjärtsviktspatienter upplever höga nivåer av fysiskt, funktionellt och 

känslomässigt lidande och beskriver sin livskvalité som dålig. Faktorer som påverkar 

patienternas livskvalité negativt beskrivs som fysiska symtom, minskad kapacitet att utföra 

aktiviteter, läkemedelsbiverkningar och depressiva känslor som hopplöshet och skuld. 

Faktorer som påverkar patienternas livskvalité positivt beskrivs som att ha kunskap om 
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medicinering, få stöd från andra, känsla av välbefinnande och fungera i det dagliga livet 

(Kutzleb & Reiner, 2005; While & Kiek, 2009). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) § 2b ska patienten ges individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd och vilka metoder för vård och behandling som 

finns. För hjärtsviktspatienter är patientutbildning en viktig del för att de ska kunna anpassa 

sig till att leva med en kronisk sjukdom på ett lättare sätt och kunna delta i beslut kring 

vården och sin behandling för att i slutet kunna bedriva egenvård (Strömberg, 2005, s. 207). 

Patientutbildning visar sig också ha god effekt på livskvalitén genom att patienterna själva får 

hjälp med att hantera sin sjukdom, exempelvis via kost och medicinering (While & Kiek, 

2009). Under inläggningen på sjukhus startar denna process men den måste sedan upprepas, 

följas upp och fördjupas efter att patienten lämnat sjukhuset och kommit in i ett mer stabilt 

tillstånd. Patientutbildning skulle kunna definieras som ett förlopp mellan förmedling av 

kunskap och att öva sina förmågor för att kunna påverka förhållningssätt och beteende för att 

bevara eller förbättra hälsa. Alla patientutbildningar bör utgå från patientens perspektiv och 

att patienterna själva är delaktiga för att öka sin kunskap. Mer kunskap leder till en bättre 

egenvård med ökad följsamhet till behandlingen. Egenvård som ökar leder till förbättrad 

överlevnad och mindre sjuklighet och i med det minskat behov av sjukhusets resurser 

(Strömberg, 2005, ss. 207, 210-211). 

 

Detta problemområde är viktigt att studera för att dessa patienter åker in och ut på sjukhus, 

med återkommande inläggningar vilket leder till både ökade kostnader och resurser för 

vården. Det kan förebyggas med hjälp av att sjuksköterskan ger information och utbildning 

till denna patientgrupp angående egenvård vilket i sin tur kan leda till bättre livskvalité.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa om hjärtsviktspatienternas livskvalité kan 

påverkas av egenvård och information från sjuksköterskan. 
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Metod 

 

Litteraturstudien inleddes med att söka artiklar i databaserna PubMed och Cinahl med 

följande Meshtermer: heart failure, information, nursing, self care, quality of life och 

compliance. Sökorden kombinerades därefter enligt tabell 2.  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och skriven på engelska, 

publicerade mellan åren 2000-2012 samt beröra syftet i studien. Artiklar som exkluderades 

var de som inte motsvarade studiens syfte. 

 

 

Tabell 2 Översikt av litteratursökning gjord 2012-01-23.  

 

 

Urval och granskning 

Urval och granskningen gjordes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, ss. 16-17) i följade tre faser. 

 

Fas 1 

Först lästes artiklarnas titlar för att få en uppfattning av vad artiklarna omfattar för ämnen. De 

titlar som motsvarade syftet valdes ut och deras abstrakt lästes för att få en översikt vad 

artiklarna handlade om. Totalt lästes 82 abstrakt och 25 relevanta artiklar för studien valdes 

ut och gick vidare till granskning. Av dem 25 artiklarna hittades 2 via manuell sökning i 

referenslistor.  

Sökord 

PubMed 

Antal träffar 

Cinahl  

Antal träffar Limits 

Antal relevanta 

träffar 

Antal inkluderade 

artiklar 

1. Heart failure  148196  20801       

2. Information  703268  189089       

3. Nursing  530199  415768       

4. Self care  93769  43542       

5. Quality of life  173465  52253       

6.  Compliance  105781  32851       

1 AND 2 AND 

3 155   

10 year, 

english, 

full text  6  2 

 1 AND 4 AND 

5 AND 3 118      12  7 

 1 AND 3 AND 

6   104    7  3 



5 

 

Fas 2 

Artiklarna som valts ut för granskning lästes flera gånger för att få en helhetsbild och 

kvalitetsbedömdes utifrån en granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier (Bilaga 

1a och 1b). Efter granskning och djupare bearbetning valdes 14 artiklar ut som kom att ingå i 

studiens resultatdel. De artiklar som exkluderades var av låg kvalité eller motsvarade inte 

studiens syfte.  

 

Fas 3 

Dessa 14 artiklars innehåll och huvudfynd dokumenterades och redovisas i Bilaga 2 för att få 

en enkel strukturering och lättare översikt.  

Analys 

Resultatet från artiklarna bearbetades och analyserades. Artiklarna som valdes ut har lästs 

flera gånger för att få en helhet. Därefter genomfördes en öppen diskussion med en reflektion 

över innehållet (jfr Dahlborg Lyckhage, 2006, s.144). Efter att ha fått en helhet av artiklarnas 

resultat sorterades de utifrån dess innehåll och efter det utformades kategorier och 

subkategorier som motsvarar studiens syfte (Tabell 3). 

 
Tabell 3 Kategoriöversikt. 

Kategorier Subkategorier 

Syn på livskvalité  

Egenvårdens betydelse Egenvårdsbeteende 

Egenvårdsstrategier 

Kunskap/Utbildning/Information 

Sjuksköterskans betydelse för bättre egenvård 

och livskvalité 

Sjuksköterskans stöd till patienterna 

Sjuksköterskeledd vård 

 

Etiska överväganden 

Vid urval av artiklar har man eftersträvat att samtliga artiklar ska ha godkännande från etisk 

kommitté eller föra ett etiskt resonemang. Det var dock tre artiklar som inte hade ett 

godkännande från en etisk kommitté och heller inget etiskt resonemang och därför drogs 

betyget ner, men de anses vara av tillräckligt god kvalitet för att ingå i studien (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s.77).   
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Resultat  

Denna litteraturstudies resultatdel omfattar 14 vetenskapliga artiklar varav 3 är kvalitativa 

och 11 är kvantitativa. Artiklarna kommer ifrån Australien, England, Kina, Nederländerna, 

Spanien, Sverige, Taiwan och USA. För mer information om artiklarna se Bilaga 2. 

Resultatets huvudkategorier och subkategorier visas i Tabell 2.  

 

Syn på livskvalité 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att hjärtsviktspatienter definierar livskvalité olika 

men vissa likheter finns. Genom olika metoder kan man öka hjärtsviktspatienters livskvalité 

på kort och lång sikt.  

 

Hur hjärtsviktspatienter definierade livskvalité var väldigt individuellt men samtidigt 

framkom vissa likheter. Patienter definierade att livskvalité bestod av olika delar och det som 

var viktigast var att kunna utföra fysiska och sociala aktiviteter. Många patienter tyckte att få 

vara lycklig och att få vara nära familj och vänner hade stor betydelse för livskvalitén. 

Faktorer som patienter ansåg påverka livskvalitén var deras hälsostatus där andfåddhet och 

bröstsmärtor hade en negativ påverkan. God fysisk kondition ansåg ha positiv inverkan på 

livskvalitén likaså psykologiska faktorer så som gott humör och att kunna upprätthålla en bra 

attityd. Ett flertal patienter nämnde att ekonomi hade stor påverkan på livskvalitén eftersom 

de styrde mycket om de kunde hämta ut sina mediciner eller inte (Heo, Lennie, Okoli & 

Moser, 2009). Med hjälp av metoden self-efficy kunde man förbättra patienternas livskvalité 

och egenvårdsbeteende på kort sikt. Self-efficy ökade patienternas tilltro till sin egen förmåga 

och den omfattade bland annat tolkning av symtom. Den ansåg även ha stor betydelse för 

psykosociala egenskaper på kort sikt dock påverkade inte metoden patienternas symtom vid 

ångest och depression (Smeulders et al., 2010). Att få stöd från familj och vänner och att 

kunna följa med på familjeaktiviteter och att ha ett jobb att gå till ansåg förbättra livskvalitén. 

Många patienter bedömde sin livskvalité som mycket god trots sin sjukdom (Heo et al., 

2009). 

 

Enligt Jaarsma et al., (2000) har livskvalité studerats i tre olika dimensioner, funktionell 

förmåga, symtom och psykosocial anpassning till sjukdomen. Genom kunskap och utbildning 

visade det sig att den funktionella förmågan och patienternas välbefinnande ökade på kort 

sikt men minskade något med tiden. Patienterna kände att symtomen fortfarande fanns kvar 



7 

 

men svårighetsgraden hade minskat och patienterna visste nu hur symtomen skulle hanteras. 

Den psykosociala anpassningen till sjukdomen förbättrades med tiden. Scott, Setter-Kline och 

Britton (2004) påstod att patienter med hjärtsvikt som får utforma mål för sin behandling och 

berätta hur de uppfattade sin sjukdom höjde livskvalitén. Brodie, Inoue och Shaw (2008) 

samt Yu, Lee och Woo (2010) har sett att hjärtsviktspatienters livskvalité ökade även genom 

att använda motiverande samtal och avslappningsövningar. 

 

Egenvårdens betydelse 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att hjärtsviktspatienter sköter sin egenvård dåligt. 

Det finns olika uppfattningar kring följsamheten för denna patientgrupp och studier har visat 

att det finns skillnader mellan yngre och äldre patienter samt gifta och de som lever ensam. 

Olika egenvårdsstrategier finns som kan minska symtomutveckling. Kunskap och utbildning 

har setts ge god effekt på hur patienterna sköter sin egenvård.  

Egenvårdsbeteende 

Patienter som lider av hjärtsvikt var dåliga på att sköta sin egenvård trots att de var väl 

medvetna om sjukdomens dåliga prognos och att egenvården kunde lindra 

symtomutvecklingen (Tung et al., 2011). Gonzalez et al., (2005) menade att utbildning ökade 

patienternas kunskap och förståelse om hjärtats funktion och hur deras sjukdom påverkat det, 

vikten av att sköta sin medicinering, namnet på läkemedlen och hur de fungerar. Även 

förståelsen för egenvården ökade men trots det minskade följsamheten för denna 

patientgrupp. 

 

Följsamheten till medicinering visade sig vara mycket hög och de flesta patienterna tog sin 

ordinerade medicin regelbundet. När det gällde kosten var många medvetna om hur de skulle 

äta för att må bättre men det fanns några hinder som exempelvis bristfällig motivation, 

praktiska problem och att maten inte smakade bra (van der Wal1 et al., 2005). De flesta 

patienterna uppfyllde rekommendationerna att minska vätskeintaget, men det fanns 

fortfarande patienter som inte följde dessa på grund av att de kände sig törstig och att de inte 

visste om att de skulle minska på vätskeintaget (Jaarsma et al., 2000; van der Wal1 et al., 

2005). Det har visat sig att patienter var dåliga på att kolla sin vikt regelbundet. Förklaringar 

till detta var dålig motivation, att de glömde och att de inte visste att de ska väga sig. Många 

patienter visste vikten av att motionera men trots detta var det få patienter som utförde fysisk 



8 

 

aktivitet. De flesta upplevde brist på energi och fysiska symtom vid aktivitet (van der Wal1 et 

al., 2005).  

 

Det fanns vissa skillnader i egenvårdbeteende när man jämför äldre och yngre patienter, gifta 

och de som lever ensamma. Yngre patienter la mindre vikt vid att ta kontakt med läkare när 

symtomen blivit sämre medan äldre patienter är noga med att ta sina ordinerade läkemedel 

regelbundet. Äldre patienter förnyade sina recept i god tid så att de hade mediciner när dem 

tog slut. Civilstatus hade också betydelse för egenvårdsbeteendet. De patienter som inte var 

gifta och levde ensamma vilade oftare när de var andfådda, övervakade sitt vätskeintag och 

kände att de kunde leva ett lyckligt liv trots sin sjukdom. De var också mindre benägna att be 

om hjälp när de kände sig trötta och var även mer fysiskt aktiva. Det framkom också ett 

samband mellan kunskap och egenvårdsbeteenden, där låg kunskap innebar dålig egenvård 

(Artinian, Magnan, Sloan & Lange, 2002). 

Egenvårdsstrategier   

Det fanns olika egenvårdsstrategier som hjärtsviktspatienterna kunde ta till för att minska 

symtomutvecklingen. Några utav dessa var att minska vätskeintaget och 

alkoholkonsumtionen, sluta röka och snusa, äta saltreducerad kost, ha koll på sin kroppsvikt 

och ödemutveckling, följa läkemedelsordinationer, utföra fysisk aktivitet, regelbundet mäta 

blodtrycket samt att vid försämring i sina symtom ta kontakt med läkare och sjuksköterska 

(Gonzalez et al., 2005). Trots att patienterna var fullt medvetna om vilka egenvårdsåtgärder 

de skulle använda sig av för att minska symtomen minskade följsamheten speciellt när det 

gällde att utföra fysisk aktivitet, reducera saltintaget samt rökning och alkohol. Även 

följsamheten för ordinerade läkemedel minskade. Vid stöttning av en nära anhörig förbättrade 

patienten sitt egenvårdsbeteende (Tung et al., 2011). Studier visade också att motiverande 

samtal och avslappningsövningar var ett bra komplement till den traditionella vården för 

denna patientgrupp (Brodie et al., 2008; Yu et al., 2010). 

Kunskap/Utbildning/Information 

Patienter med hjärtsvikt var positiva och öppna till lärande och informationssökning (Boyde 

et al., 2009). Via intensiv utbildning kunde patienterna få kunskap om vad konsekvenserna 

blev i det dagliga livet efter att ha fått hjärtsvikt. Efter att ha fått utbildning har det visat sig 

att både patienternas egenvårdsförmåga och egenvårdsbeteende gav god effekt på kort sikt 

men avtog med tiden (Jaarsma et al., 2000). Patienter beskrev faktorer som hade betydelse för 

delaktighet i vården, bland annat att relationen med sjuksköterskan måste vara god samt att 
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patienten får sina önskemål och behov respekterade. Att ansvara över sin egen situation ansåg 

vara en betydande faktor för att vara delaktig i vården (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2005). För 

att underlätta hjärtsviktspatienternas lärande behövs motivation, förstärkning genom 

repetitioner och god relation till sjuksköterskan (Boyde et al., 2009). Många patienter beskrev 

att de inte var delaktiga i planeringen för sin behandling och de tyckte även att sjuksköterskan 

höll inne med viktig information. De flesta ansåg att de inte blev betraktade som individer 

och att de inte fick tillräckligt med kunskap och därför avstod från delaktighet i sin vård 

(Eldh et al., 2005). Hjärtsviktspatienterna var överens om att information skulle ges 

individuellt anpassad (Boyde et al., 2009).  

 

Patienter föredrog effektivt lärande och sökte information som de själv kände att de behövde. 

Ambitionen att söka information ökade då de fick beröm av anhöriga och sjuksköterskan 

(Boyde et al., 2009). Enligt van der Wall et al. (2005) fanns det bristfällig kunskap hos 

patienterna om orsaker till försämring av sin hjärtsvikt. Ju mer kunskap patienterna hade 

desto högre var deras följsamhet till behandling. Det har visat sig att patienter som följde 

behandlingen hade mer kunskap och var yngre. Boyde et al. (2009) säger att det fanns vissa 

hinder för patienternas inlärning vilket kunde bero på bristfällig information och dålig 

kommunikation från sjukvårdspersonal, att språket ansåg vara för svårt och att de hade för få 

återbesök med uppföljning.  

 

Sjuksköterskans betydelse för bättre egenvård och livskvalité 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

utformar delmål och mål vilket leder till bättre mående hos patienterna. Sjuksköterskor 

upplever att patienter känner sig mer delaktiga i vården när de fått anpassad information. 

Genom hembesök, telefonrådgivning och gruppbaserat självförvaltningsprogram har 

sjuksköterskan fått positivt gensvar från patienterna.  

Sjuksköterskans stöd till patienterna 

Med hjälp av att sjuksköterskan försökte integrera patienten i sin vård visade sig vara positivt 

för den psykiska hälsan. Att tillsammans göra en gemensam målformulering och att 

sjuksköterskan stöttade patienterna ledde till att de mådde mycket bättre psykosocialt, 

socioekonomiskt och kände sig mer delaktiga i familjerelaterade situationer (Scott et al., 

2004). Även Eldh et al., (2005) menade att sjuksköterskan borde motivera patienterna till 

beteendeförändring genom att sätta upp personliga delmål och mål som ledde till att 
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patienterna fick ta ansvar över sin kroniska sjukdom och hantera sjukdomen i det dagliga 

livet. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde patienterna mer delaktiga i vården efter att de fick 

information utifrån deras individuella behov, så att informationen som berörde sjukdomen 

och behandlingen hade förståtts. Det framkom att sjuksköterskorna gav information om 

sjukdomen, dess behandling och framtida planer för patienten. Sjuksköterskornas erfarenhet 

av patientdeltagande var också att patienterna fick kunskap om medicinering och hur de 

skulle hantera och minska symtom. När patienterna inte var delaktiga beskrev 

sjuksköterskorna att bandet mellan dem var dåligt och att patienterna inte ville kännas vid 

informationen de fått. Sjuksköterskorna berättade även att patienter som inte var delaktiga i 

vården inte accepterade sin situation (Eldh et al., 2005). 

 

Att få intensivt stöd från sjuksköterskorna genom hembesök och telefonrådgivning ansåg 

positivt av både sjuksköterskor och patienter. Enligt sjuksköterskorna var första besöket mest 

givande eftersom de fick en inblick i patienternas hemsituation som till exempel närliggande 

platser så som mataffär och apotek. Patienterna fick även möjlighet att få kontakt med 

multidisciplinära team där dietist och sjukgymnast var mest eftertraktade (Hoekstra, Lesman-

Leegte, van der Wal, Luttik & Jaarsma, 2010). 

Sjuksköterskeledd vård 

Smeulders et al., (2009) beskrev att ett gruppbaserat självförvaltningsprogram gav god effekt 

på patienternas aktivitet, kontroll på medicinering, förmåga att fatta egna beslut, göra en plan 

för sin behandling och kunna behandla rädsla och frustration. Patienterna hade även 

möjlighet att tillsammans med andra patienter i grupp diskutera problem och de erbjöds även 

telefonrådgivning under programmets gång. En majoritet av patienterna bekräftade att 

programmet hade förbättrat vissa levnadsvanor. Levnadsvanorna som de flesta uppfattade 

som en förbättring var deras fysiska tillstånd, använda handlingsplaner, hantera sin sjukdom 

mer effektivt och motionera mer. Brodie et al., (2008) ansåg att om patienterna blev mer 

motiverade att utföra fysisk aktivitet ledde till ökad livskvalité. Motiverande samtal visade 

sig ha bäst effekt inom tre olika områden, fysisk funktion, social funktion och förändringar i 

hälsotillståndet. Motiverande samtal gjorde att patienterna kände att de orkade mer, kunde 

vara mer med familjen och att hälsotillståndet förbättrades.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa om hjärtsviktspatienternas livskvalité kan 

påverkas av egenvård och information från sjuksköterskan. Litteraturstudien visar att det 

finns olika metoder som ökar hjärtsviktspatienternas livskvalité. Många patienter sköter sin 

egenvård dåligt men med hjälp av kunskap och utbildning har studier visat positiva effekter 

på egenvårdsbeteendet. Symtomutvecklingen kan minskas genom olika egenvårdstrategier 

och genom att sjuksköterskan tillsammans med patienterna utformar delmål och mål vilket 

leder till bättre livskvalité. 

 

Att utforma mål för behandlingen och berätta hur sjukdomen uppfattas visar sig höja 

livskvalitén för hjärtsviktspatienter (Scott et al., 2004). Detta kan tolkas som att vissa 

patienter förstår allvaret med sjukdomen medan andra inte gör det. Som sjuksköterska kan 

man också se hur motiverad en patient är till förändring och utifrån deras motivation lägga 

upp delmål och mål. En patient som visar motivation till förändring kan man ställa lite högre 

krav på med färre delmål fram till målet medan en omotiverad patient kan kräva små lätta 

delmål för att motiveras till förändring. Sjuksköterskor som arbetar med hjärtsviktspatienter 

kan behöva gå en kurs i motiverande samtal för att få lära sig hur man motiverar patienter. 

Att gå en kurs i cardiologi kan även vara bra för att få en djupare kunskap om denna 

patientgrupp. Sjuksköterskan bör även ha intresse av att jobba med dessa patienter. Lloyd-

Williams et al., (2005) menar att sjukdomsspecifik information gör att patienterna blir mer 

motiverade och därmed kan hantera sjukdomen på ett bättre sätt. Detta kan tolkas som att 

informationen har stor betydelse för informationen och bör ges specifikt i den situation som 

gäller.  

 

Trots vetskapen om sjukdomens dåliga prognos är dessa patienter dåliga på att sköta sin 

egenvård och även om kunskapen och förståelsen ökar visar det sig att följsamheten minskar 

(Gonzalez et al., 2005; Tung et al., 2011). Detta bevisar att det inte enbart är tillräcklig med 

att öka patienters kunskap om egenvård för att höja följsamheten till behandlingen och man 

måste därför börja med motivation och att kombinera olika strategier. I artikeln skriven av 

van der Wall et al., (2005) visar det sig att ju mer kunskap patienterna hade desto högre var 

deras följsamhet. Det visar även att patienter som följer behandlingen var yngre. Det kan bero 

på att yngre patienter har tillgång till och lättare kan få tag på information exempelvis genom 
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internet. Yngre patienter har kanske en annan drivkraft till förändring eftersom deras sociala 

förhållanden kan se annorlunda ut jämfört med en äldre patient. Detta är viktigt att tänka på 

som sjuksköterska eftersom äldre patienter kanske inte har tillgång till den information som 

finns på internet.  

 

I en studie gjord av Tung et al., (2011) framkom det att patienter som har en nära anhörig 

som stöttar ökar egenvårdsbeteendet. Detta kan tolkas som att motivationen ökar eftersom 

man har någon att dela sina tankar och åsikter med om exempelvis sjukdomen och 

egenvårdmetoder som finns. Men i artikeln skriven av Artinian et al., (2002) visade det sig att 

patienter som lever ensamma skötte sin egenvård bra och kände att de kunde leva ett lyckligt 

liv. Detta kan tolkas som att civilstatus inte har en så stor betydelse som man kanske tror. 

 

Information är en viktig del i egenvårdsprocessen för att patienterna ska lära sig känna igen 

symtom på försämring och hur de ska kunna hantera det genom olika egenvårdsstrategier. För 

att detta ska kunna fungera behövs en god relation mellan sjuksköterska och patient så att 

patienten ska känna sig trygg och att sjuksköterskan lyssnar på vad han/hon har att säga. Det 

är också viktigt att sjuksköterskan ser patienterna som olika individer och ger information 

utifrån det, detta styrks av Boyde et al., (2009). Det styrks ytterligare i 

”Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska” där det framgår att patienten ska 

undervisas och stöttas individuellt eller i grupp för att främja hälsa och förhindra ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2005). Eldh et al., (2005) betonar också vikten av en god relation mellan 

sjuksköterska och patient men att det även är viktigt att respektera patientens önskemål och 

behov. Detta för att behandlingen ska bli så bra som möjligt. Utbildning och kunskap är 

grunden för egenvårdsprocessen där sjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa patienterna till 

bättre egenvård som kan leda till bättre livskvalité.  

 

Att hjälpa dessa patienter med egenvård kräver mycket från sjuksköterskornas sida då det har 

framkommit att dessa patienter är krävande för vården. Egenvård handlar mycket om att 

patienter ska delta i planer som har utformats av vårdgivaren, men det kan vara svårt då det 

även har visat sig att många hjärtsviktspatienter inte fullföljer sin behandling. Som 

sjuksköterska är man skyldig att hjälpa patienterna oavsett inställning till behandling. Detta i 

enlighet med Britz och Dunn (2009) som beskriver Orems egenvårdsteori som bland annat 

innefattar att man som utbildad inom omvårdnad ska hjälpa andra att tillgodose och känna 

igen deras egenvårdsbehov. Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att ge information men 
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även att hjälpa patienter att få kontakt med andra instanser inom vården som till exempel 

sjukgymnast och dietist. Detta framkommer även i artikeln av Hoekstra et al., (2010). 

Framförallt har kosten en stor betydelse för egenvården och att det är viktigt att man 

samarbetar inom hälso- och sjukvårdsteamet för att minimera de svårigheter som finns (Paul, 

2008). Därför är det viktigt att varje team får gör sin del och det dem är bäst på. Detta för att 

främja patienternas livskvalité på ett mer professionellt sätt. 

 

Sjuksköterskan måste hjälpa till att utveckla patienters egenvård för att patienterna ska kunna 

uppnå en så god livskvalité som möjligt (Britz & Dunn, 2009) men även att ge utbildning har 

visat sig ge god effekt på både patienternas egenvårdsförmåga och egenvårdsbeteende 

(Jaarsma et al., 2000). Det kan tolkas som att patienter som sköter sin egenvård och får 

information och stöd från sjuksköterskan får en bättre livskvalité. I litteraturstudiens resultat 

framkommer det att det finns olika egenvårdsstrategier men att många utav dem endast har 

effekt på kort sikt. En kombination av olika strategier skulle kanske ha god effekt på lång 

sikt.  

Metoddiskussion 

Artiklar söktes via databaserna PubMed och Cinahl med sökord som livskvalité, egenvård, 

information och omvårdnad för att få träffar som motsvarade studiens syfte. Vi började med 

att göra sökningar i PubMed för att se utbudet av artiklar och forskning inom området. 

Samma sökningar gjordes även i Cinahl men vi fick nästan liknande träffar. En 

kompletterande sökning gjordes i Cinahl för att få med en till databas. En artikel har mer än 

30 procents bortfall och vi valde då att sätta ett lägre betyg. Två artiklar hittades via manuell 

sökning i referenslistor. Tre kvalitativa artiklar och elva kvantitativa artiklar fick ingå i vårt 

resultat. Det var svårt att hitta kvalitativ forskning inom området och detta gjorde det svårt att 

få svar på upplevelser och känslor från patienternas och sjuksköterskornas sida.  

 

Problem som uppstått under litteraturstudiens gång har bland annat att det var svårt att 

avgränsa data till vårt syfte med tanke på att området vi valt att skriva om är brett. Detta 

hanterades genom att välja ut de vanligaste egenvårdstrategierna vi ansåg har störst påverkan 

på egenvården. Genom studiens gång har vi kvalitetsbedömt, analyserat, bearbetat och tolkat 

artiklarna tillsammans vilket vi tycker är en styrka med denna studie. Validiteten i analysen 

har säkerhetsställts genom att vi först läste artiklarna var för sig och sedan diskuterade 
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innehållet tillsammans. För att öka litteraturstudiens reabilitet har en granskningsmall använts 

på samtliga artiklar. 

Slutsats 

Hjärtsvikt är en utbredd sjukdom bland befolkningen och kräver stor resurs av vården. I 

jämförelse med andra kroniska sjukdomar exempelvis diabetes och KOL läggs det mindre 

resurser polikliniskt på hjärtsviktspatienter. Litteraturstudien visar vad man behöver göra för 

dessa patienter och att dessa resurser behövs för att minska påfrestningarna på vården. Med 

mer uppföljning kan patienterna hantera sin sjukdom på ett bättre sätt som till slut bidrar till 

ökad livskvalité. Denna litteraturstudie belyser även vikten av att se individen och utifrån det 

anpassa information och behandling. Författarna föreslår att vidare forskning behövs inom 

detta område, där kvalitativa studier önskas för att få en mer djupgående förståelse för 

patienternas och sjuksköterskornas upplevelser av egenvård.
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egenvårdsbeteende 

och livskvalitet hos 

patienter med 

avancerad hjärtsvikt. 

Kvantitativ. 

Experimentell, 

slumpmässig fördelning. 

n= 186 

(n=52) 

Egenvårdsförmågan och 

egenvårdsbeteende visade sig ha 

god effekt på kort sikt men avtar 

med tiden. Livskvalitén studerades 

på tre olika dimensioner, 

funktionell förmåga, symtom och 

psykosocial anpassning till 

sjukdomen. Patienterna som fick 

utbildning kände att symtomens 

svårighetsgrad hade minskat efter 

uppföljning. Symtom fanns 

fortfarande kvar men att de nu vet 

hur de ska hanteras. Den 

psykosociala anpassningen till 

sjukdomen hade även den en 

förbättring med tiden.  

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare 

Årtal 

Land/Titel 

Studiens syfte Design/intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Eldh et. al 

(2005) 

Sverige 

The meaning of 

patient 

participation for 

patients and nurses 

at a nurse-led 

clinic for chronic 

heart failure. 

Att utforska effekten 

av patient 

deltagande/icke 

deltagande på 

sjuksköterskeledd 

klinik både från 

patienters och 

sjuksköterskors 

perspektiv. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

n= 6 

4 patienter och 

2 

sjuksköterskor. 

(n=0) 

Patienterna upplevde 

delaktighet i vården genom 

att ta ansvar, få kunskap som 

de saknade och behandlas 

som en individ. Varför de 

inte var delaktiga beskrev de 

som att inte veta vad som är 

planerat och känslan om att 

vårdpersonal håller inne med 

information. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att patienterna var delaktiga i 

vården efter att de fått 

information utifrån deras 

individuella behov så att det 

som rör sjukdomen och 

behandlingen är uppfattad. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeulders et. al  

(2009) 

Nederländerna 

Feasibility of a 

group-based self-

management 

program among 

congestive heart 

failure patients. 

Att bedöma 

genomförbarheten av 

gruppbaserat 

självförvaltningsprogr

am för patienter med 

kronisk hjärtsvikt, 

genom patientens roll 

att ta ansvar och 

hantera sin sjukdom. 

Kvantitativ. 

Randominiserad 

kontrollerad studie. 

n= 186 

(n= 46) 

Att gå ett gruppbaserat 

självförvaltningsprogram 

anses ha goda erfarenheter 

från patienter. De hjälper 

patienterna att bli mer aktiva, 

kontroll på medicinering, 

fatta egna beslut och göra en 

plan för sin behandling. 

Kunna behandla rädsla och 

frustration är också saker som 

tas upp i detta program. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Författare 

Årtal 

Land/Titel 

Studiens syfte Design/intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Tung et. al 

(2009) 

Taiwan 

Self care 

behavior in 

patients with 

heart failure 

in Taiwan. 

Beskriva 

egenvårdbeteende 

och tillhörande 

demografiska 

faktorer som 

påverkar dessa  

beteenden bland 

hjärtsvikts 

befolkningen i 

Taiwan. 

Kvantitativ studie 

Deskriptiv, 

tvärsnittsstudie. 

 

n= 89 

(n= 0) 

Patienter med hjärtsvikt 

slarvar med sin egenvård 

även om de är medvetna 

om konsekvenserna. De 

sköter inte medicinering, 

minskar inte 

vätskeintaget eller 

reducerar saltintaget. 

Om man har någon 

anhörig som stöttar blir 

egenvårdsbeteendet 

bättre. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heo et. al 

(2009) 

USA 

Quality of life 

in patients 

with heart 

failure: Ask 

the patients. 

Hur patienter 

med hjärtsvikt 

definierar och 

uppfattar 

livskvalité. 

Kvalitativ studie 

Deskriptiv, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n= 20 Patienter med hjärtsvikt 

definierar livskvalité 

olika. Att kunna utföra 

fysiska och sociala 

aktiviteter ansågs ha 

störst påverkan på 

livskvalitén. 

Bröstsmärtor och 

andfåddhet hade negativ 

påverkan på livskvalitén. 

Många patienter 

bedömer sin livskvalité 

som god eller mycket 

god trots sjukdom. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare 

Årtal 

Land/Titel 

Studiens syfte Design/intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Yu et. al 

(2010) 

Kina 

Improving health-

related quality of 

life of patients with 

chronic heart 

failure: effects of 

relaxation therapy. 

Att undersöka 

effekterna av ett 

avslappningstränings 

program på den 

hälsorelaterade 

livskvalitén på 

kinesiska patienter 

med kronisk 

hjärtsvikt. 

 

Kvantitativ. 

Randominiserad. 

Interventionen var ett 

avslappningsprogram 

n = 158 

(n= 37) 

Avslappningsövningar har visat 

sig ge gott resultat på patienters 

hälsorelaterade livskvalité. De 

faktorer som har undersökts är 

på deras fysiska, psykologiska, 

sociala, miljömässiga och 

allmänna hälsa. Man såg att 

resultatet av avslappning var 

bäst under studiens första period 

där den psykologiska hälsan 

hade den största markanta 

förbättringen. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyde et. al 

(2009) 

Australien 

Learning for heart 

failure patients 

(The L-HF patient 

study) 

Undersöka 

hjärtsviktspatienters 

inlärningsstil och hur 

de vill ha sin 

information samt vad 

det finns för resurser 

till det. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 12 

(n= 0) 

Det visar sig att patienter med 

hjärtsvikt är positiv och öppen 

till lärande och 

informationssökning och att de 

föredrar effektivt lärande. Att få 

beröm av en anhörig eller 

sjukvårdpersonal ansågs öka 

ambitionen att söka information. 

Patienterna beskrev att de gärna 

sökte information i broschyrer 

där det var lättläst och när de 

sökte information på internet 

upplevde de att språket var 

försvårat och mycket inriktad på 

medicinska åtgärder. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land/Titel 

Studiens syfte Design/intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Van der Wall et. al 

(2005) 

Nederländerna 

Compliance in 

heart failure 

patients: the 

importance of 

knowledge and 

beliefs. 

 

 

Att undersöka 

olika faktorer som 

påverkar 

följsamheten hos 

patienter med 

hjärtsvikt och hur 

kunskap kan öka 

följsamheten till 

ordinationer.  

 

Kvantitativ. 

Beskrivande tvärsnitts 

design. 

n= 501 

(n= 27) 

Följsamheten av 

hjärtsviktspatienterna när det 

gäller medicinering var mycket 

hög, de flesta patienterna tog sin 

ordinerade medicin regelbundet. 

När det gäller kosten var många 

medvetna hur de ska äta för att 

må bra men det fanns några 

hinder. Det fanns bristfällig 

kunskap om orsaker till 

försämring av deras hjärtsvikt. 

Ju mer kunskap patienterna hade 

ju högre följsamhet till 

behandlingen. De patienter som 

följer behandlingen visar sig ha 

mer kunskap, de var yngre, såg 

fler fördelar med att sköta sin 

kost och även de depressiva 

symtomen minskar. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare 

Årtal  

Land/Titel 

Studiens syfte Design/intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Smeulders et. al 

(2010) 

Nederländerna 

Nurse-led self-

management group 

programme for 

patients with 

congestive heart 

failure: 

randomized 

controlled trial. 
 

Att undersöka 

effekterna av 

sjuksköterskeledd 

grupp 

självförvaltnings 

program för kroniska 

hjärtsviktspatienters  

psykosociala aspekter 

som egenvård och 

livskvalité. 

 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionen var ett 

själförvaltningsprogra

m. 

n= 339 

(n=22) 

 

Deltagarna fick gå ett 

självförvaltningsprogram som 

inkluderar self-efficy metoden 

där det visar sig att på kortsikt 

att den kan påverka livskvalitén 

och egenvårsbeteende. Det 

visar sig dock att det inte har 

någon effekt på lång sikt. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodie et. al  

(2008) 

England  

Motivational 

interviewing to 

change quality of 

life for people with 

chronic heart 

failure: A 

randomised 

controlled trial. 

Att undersöka 

effekten av 

motiverande samtal 

jämfört med 

standardvård och båda 

kombinerade och hur 

det kan förbättra äldre 

hjärtsviktspatienters 

livskvalité.  

 

Kvantitativ studie. 

Randominiserad. 

Frågeformulär. 

n= 92 

(n=32) 

Motiverande samtal visar sig 

öka livskvalitén för patienter 

med kronisk hjärtsvikt. Att 

göra så att patienter blir mer 

motiverade av att utöva fysisk 

aktivitet gör i sin tur att 

livskvalitén ökar. Motiverande 

samtal anses som ett bra 

komplement till traditionell 

vård. I denna studie har 

motiverande samtal bäst effekt 

på fysisk funktion, socialt 

fungerande och förändringar i 

hälsotillståndet. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land/Titel 

Studiens syfte Design/intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

González et. al 

(2005) 

Spanien 

Patient’s 

education by 

nurse: What we 

really do 

achieve? 
 

Att utvärdera vad 

som händer med 

informationen som 

sjuksköterskorna 

ger till 

hjärtsviktspatienter. 

Kvantitativ studie 

Prospektiv. 

n= 298 Med hjälp av utbildning 

ökar patienternas 

kunskap och förståelse 

av sjukdomen t ex att de 

lär sig känna igen 

symtom som kan vara 

ett tecken på försämring. 

Samtidigt som 

kunskapen ökar minska 

följsamheten att utföra 

fysisk aktivitet, reducera 

saltintag, rökning och 

alkoholkonsumtion. Det 

slarvas också med 

medicinering. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstra et. al 

(2010) 

Nederländerna 

Nurse-led 

interventions in 

heart failure 

care: Patient 

and nurse 

perspectives. 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors och 

patienters 

perspektiv på hur 

tillfredställda de 

var med vården och 

undersöka likheter 

och skillnader 

mellan dessa. 

Kvantitativ studie. n=511 

(n=69) 

Hembesök ansågs både 

från patienter och 

sjuksköterskor som 

något positivt. Från 

sjuksköterskornas sida 

så tyckte de att särskilt 

första besöket var 

givande då de fick en 

inblick i hemsituationen 

och närliggande platser 

så som mataffärer och 

apotek. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Författare 

Årtal 

Land/Titel 

Studiens syfte Design/intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Scott et. al 

(2004) 

USA 

The Effects of 

Nursing 

Interventions 

To Enhance 

Mental 

Health and 

Quality of 

Life Among 

Individuals 

With Heart 

Failure. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

effektiviteten av att 

använda två olika 

omvårdnadsstrategier 

för att se om den 

psykiska hälsan och 

livskvalité ökar 

bland personer med 

hjärtsvikt 

Kvantitativ studie 

Experimentell 

randomiserad design. 

 

n=88 

(n=22) 

Med hjälp av att 

sjuksköterskan 

integrerar patienten i sin 

vård och tillsammans 

utformar ett gemensamt 

mål ökar livskvalitén. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinian et. al 

(2002) 

USA 

Self-care 

behaviors 

among 

patients with 

heart failure. 

Syftet med studien 

var att utreda 

egenvårdsbeteenden, 

beskriva personliga 

och miljömässiga 

faktorer som 

påverkar 

egenvårdsbeteenden 

och att beskriva 

förhållandet mellan 

nivån av kunskap 

patienter har för att 

utföra egenvård 

Kvantitativ studie 

Correlational design 

n=110 De finns skillnader i 

egenvården mellan, 

svarta och vita, äldre 

och yngre, män och 

kvinnor, ensamboende 

och gifta.  

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


