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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hjärtsvikt orsakar stort lidande och kostar samhället stora belopp varje år. Ett 

strukturerat omhändertagande av patienter med hjärtsvikt kan förbättra behandling, minska 

antalet sjukhusinläggningar och ge ökad livskvalitet. Patienter med hjärtsvikt som är 

följsamma till egenvårdsråd kan i högre grad bibehålla hälsa och välbefinnande. För att uppnå 

detta krävs patientutbildning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter med 

hjärtsvikt, vilka regelbundet följs upp på hjärtsviktsmottagning, har hög följsamhet till 

rekommenderade egenvårdsråd. Studien avsåg också att undersöka om det fanns några 

statistiska skillnader mellan kön, utbildningsnivå och civilstatus vad gäller hög följsamhet till 

egenvårdsråd. Metod: En kvantitativ ansats tillämpades där patienternas egenvårdförmåga 

mättes med Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt (EHFScBS). 64 patienter 

tillfrågades om deltagande och 46 av dessa valde att delta (72%).  

Resultat: Resultatet av studien visade låg följsamhet till egenvårdsråd överlag. Endast för 

påståendena med avseende på medicinering och begränsat vätskeintag påvisades hög 

följsamhet. Bland de deltagare som hade hög följsamhet påvisades fyra statistiska skillnader 

(p ≤ 0,05) med avseende på kön, civilstatus och utbildningsnivå. Resultaten överensstämmer 

till viss del med tidigare forskning som påvisat, att det trots utbildningsstrategier kan vara 

svårt för hjärtsviktspatienter att sköta sin egenvård. Slutsats: Utifrån att patienter med 

hjärtsvikt har låg följsamhet till egenvårdsråd är det viktigt att som vårdgivare ha kännedom 

om olika faktorer som påverkar egenvårdsförmågan för att kunna erbjuda varje enskild patient 

ett så optimalt omhändertagande som möjligt. Egenvårdsskalan (EHFScBS) som använts i 

studien kan med fördel användas som ett mätinstrument på hjärtsviktsmottagningar.  
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ABSTRACT 

Background: Heart failure causes great suffering and costs for the society each year. 

Structured care of patients with heart failure can improve treatment, reduce hospitalization 

and increase quality of life. Patients with heart failure who are compliant can maintain health 

and well-being to a greater extent but requires patient education. Aim: The aim of the study 

was to investigate whether patients with heart failure, at an HF outpatient clinic, have high 

compliance with recommended self-care actions. The study also investigate statistical 

differences between sex, education level and marital status amongst participants with high 

compliance. Method: A quantitative approach was used, where patients´ self-care ability was 

measured using the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). Sixtyfour 

patients were asked for participation and 46 approved (72%). Result: The result showed low 

compliance with self-care actions in general. The claims regarding medication and limited 

fluid-intake showed high compliance. Among the participants with high compliance, four 

statistical differences (p ≤0.05) were identified regarding gender, marital status and education 

level. The results are in part consistent with previous research, showing that, despite 

education strategies, it may be difficult for HF-patients to deal with their own self-care. 

Conclusion: Based on the fact that patients with HF show low compliance with self-care 

actions, knowledge about different factors affecting the self-care ability in order to provide 

optimal care for each individual patient is of importance. EHFScBS used in the study can also 

be used as a measuring instrument for heart failure in the HF-outpatient clinic. 

 

Keyword: Heart failure, self-care, compliance, patient education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKGRUND	........................................................................................................................................	1	
Hjärtsvikt	...........................................................................................................................................	1	

Epidemiologi	och	etiologi	......................................................................................................................................	1	
Symtom	och	diagnos	................................................................................................................................................	2	
Prognos	..........................................................................................................................................................................	3	
Hälsoekonomi	.............................................................................................................................................................	3	
Livskvalitet	...................................................................................................................................................................	3	

Behandling	vid	hjärtsvikt	......................................................................................................................	4	
Farmakologisk	behandling	....................................................................................................................................	4	
Icke	farmakologisk	behandling	...........................................................................................................................	4	

Egenvård	vid	hjärtsvikt	..........................................................................................................................	4	
Läkemedelsbehandling	...........................................................................................................................................	5	
Monitorering	av	symtom	.......................................................................................................................................	5	
Salt-	och	vätskerestriktion	....................................................................................................................................	5	
Fysisk	aktivitet	...........................................................................................................................................................	6	

Följsamhet	till	egenvårdsråd	................................................................................................................	6	
Hjärtsviktsmottagning	............................................................................................................................	7	
Distriktsköterskans	profession	...........................................................................................................	7	
Hälsolitteracitet	&	patientutbildning	...............................................................................................................	8	

Dorothea	Orems	egenvårdsteori	.........................................................................................................	8	
Problemformulering	................................................................................................................................	9	
Syfte	...............................................................................................................................................................	9	
Frågeställningar	........................................................................................................................................	9	

METOD	..............................................................................................................................................	10	
RESULTAT	.......................................................................................................................................	15	
Hög	och	låg	följsamhet	till	egenvård	................................................................................................	15	
Egenvårdspoäng	.....................................................................................................................................................	16	

Beskrivning	av	deltagare	med	hög	följsamhet	utifrån	EHFScB-9	...........................................	16	
Skillnader	mellan	män	och	kvinnor	...............................................................................................................	16	
Skillnader	avseende	utbildningsnivå	............................................................................................................	17	
Skillnader	beroende	på	civilstatus	.................................................................................................................	18	

DISKUSSION	....................................................................................................................................	19	
Resultatdiskussion	.................................................................................................................................	20	
Metoddiskussion	.....................................................................................................................................	25	
Slutsats	.......................................................................................................................................................	33	

REFERENSLISTA	............................................................................................................................	34	
BILAGA	1	
BILAGA	2	
BILAGA	3	

 

 

 

 

 



	 1	

BAKGRUND 

Hjärtsvikt  
Enligt European Society of Cardiology (Ponikowski et al., 2016) definieras hjärtsvikt enligt 

tre kriterier; symtom och/eller fynd förenliga med hjärtsvikt i vila eller i samband med 

aktivitet, objektiva tecken på nedsatt hjärtfunktion i vila samt klinisk förbättring efter 

behandling riktad mot hjärtsvikt vid oklar diagnos. Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom 

karaktäriserat av typiska symtom och tecken, orsakat av en oförmåga hos hjärtat att leverera 

en för kroppen tillräcklig minutvolym. Förändringar i hjärtats arbetssätt leder till minskad 

förmåga att pumpa blod i den takt som motsvarar kraven i de metaboliserande vävnaderna. 

När detta sker så är det på bekostnad av ett förhöjt venöst fyllnadstryck. Det förhöjda 

ventrycket leder till att hemodynamiska, neurohormonella och cellulära 

kompensationsmekanismer aktiveras. Kapaciteten på dessa mekanismer är dock begränsade 

och med tiden utvecklas vasokonstriktion samt hjärthypertrofi och därmed hjärtsvikt. 

Sjukdomen kan delas in i höger- och vänsterkammarsvikt och utvecklingen av hjärtsvikt kan 

vara snabb eller långsam beroende på bakomliggande orsak (Ponikowski et al., 2016; 

Wikström, 2014; Mårtensson, 2012). 

 

Epidemiologi och etiologi 

Majoriteten av patienter med hjärtsvikt, cirka 80 procent, har kranskärlssjukdom och/eller 

hypertoni som bakomliggande orsak till att hjärtdysfunktion uppkommer. Andra 

bakomliggande orsaker till hjärtsvikt kan vara kardiomyopatier, takyarytmier, klaffel, 

infektioner, diabetes, toxiner och alkoholmissbruk (Wikström, 2014). Varje år insjuknar cirka 

30 000 svenskar i symtomgivande hjärtsvikt och på grund av den ökande åldern i 

befolkningen stiger förekomsten av hjärtsvikt. Ytterligare en anledning till ökning av 

hjärtsvikt i befolkningen är att fler personer överlever en hjärtinfarkt. Den totala förekomsten 

av hjärtsvikt är högre hos kvinnor än hos män efter 75 års ålder vilket är kopplat till att 

kvinnor lever längre. I yngre åldrar är dock hjärtsvikt vanligare hos män eftersom de 

insjuknar tidigare i kranskärlssjukdom än kvinnor (Wikström, 2014). Enligt Plotka, Plokop, 

Migaj, Strburzynska-Migaj och Grajek (2016) riskerar var femte person att drabbas av 

hjärtsvikt under sin levnadstid. 
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Symtom och diagnos 

Hjärtsvikt kan ge en rad olika symtom men de vanligaste är dyspné, trötthet, ödem samt sänkt 

prestationsförmåga (Ericson & Ericson, 2012). Patienter som utvecklar vänsterkammarsvikt 

brukar först notera symtom som är relaterade till lungstas så som dyspné vid ansträngning, 

men också uppträdande av allmän svaghet och förlust av fysisk energi. Om patienten har ett 

kraftigt katekolaminpåslag på grund av ökad sympatikusaktivitet kan denne känna sig orolig, 

med kalla händer och fötter samt hjärtklappning. Minskat blodgenomflöde i buken och 

njurarna kan ge minskad aptit, illamående och nedsatt diures. Även konfusion, desorientering, 

somnolens och synkope till följd av nedsatt cirkulation kan förekomma (Wikström, 2014). 

Tidigt uppkomna ödem ansamlas ofta i benen till följd av högerkammarsvikt. Vid grav form 

av hjärtsvikt kan även vätska ansamlas i buken (Andersson, 2004). Övriga symtom som 

förekommer är hosta, tryck i bröstet och nykturi. Vid mer uttalad hjärtsvikt förekommer ofta 

symtomen samtidigt med kliniska fynd såsom halsvenstas, lungrassel och viktökning (Persson 

& Eriksson, 2015). Fatigue är ett mycket vanligt symtom hos patienter med hjärtsvikt och kan 

beskrivas som en extrem trötthet som yttrar sig i hela kroppen oberoende av 

ansträngningsgrad (Strömberg, 2005). Hjärtsvikt orsakas av en störning i hjärtats funktion och 

tillståndet måste utredas och klargöras (Wikström, 2014). Symtomen är en viktig del i 

avgörandet av behandling och bör bedömas noggrant och gärna objektiveras med någon form 

av skattningsinstrument. Vidare bör en person som misstänks ha drabbats av hjärtsvikt även 

genomgå undersökningar med blodprover, lungröntgen, koronarangiografi, spirometri, 

ultraljud samt EKG (Kelder et al., 2011). För att diagnosen hjärtsvikt ska kunna ställas måste 

patienten uppvisa såväl kliniska symtom och sjukdomstecken förenliga med diagnosen, som 

objektiva tecken på störd hjärtfunktion (Wallentin & Lindahl, 2010). 

 

New York Heart Association - NYHA 

Graden av hjärtsvikt är starkt korrelerad till patientens fysiska funktionsförmåga, även om 

denna också påverkas av andra faktorer. Genom att uppskatta funktionsförmågan kan man på 

ett enkelt sätt värdera graden av hjärtsvikt. Det vanligaste instrumentet som används är 

NYHA, ett klassificeringssystem utvecklat av New York Heart Association (Andersson, 

2004). Enligt detta system delas graden av hjärtsvikt in i fyra klasser, I-IV, där upplevelsen av 

symtom relaterar till den dagliga livsföringen. Vilken NYHA-klass patienten befinner sig i 

har betydelse vid val av behandling. Klassificeringen har även en prognostisk betydelse där de 

med högst NYHA-klass har sämst prognos (Ponikowski et al., 2016).  
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Prognos 

Modern läkemedelsbehandling, behandling med sviktpacemaker samt bättre poliklinisk 

uppföljning har förbättrat prognosen för hjärtsvikt under senare år. Trots detta är hjärtsvikt 

fortsatt ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet (Socialstyrelsen, 2015a). Prognosen är sämre 

än för de vanligaste formerna av cancer, med en mortalitetsrisk på 59 procent inom fem år 

(Stewart, Ekman, Ekman, Odén & Rosengren, 2010). Enligt en studie av Wong och 

medarbetare (2017) ökar mortalitetsrisken vid hjärtsvikt med stigande ålder och för patienter 

över 65 år ligger dödligheten inom 30 dagar på 12 procent, inom ett år på 35 procent och 

inom fem år på 73 procent. 

  

Hälsoekonomi 

På sjukhus är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till inläggning för patienter över 65 år (Persson 

& Eriksson, 2015). Hjärtsvikt är förenat med stora kostnader och uppskattas till två till 

procent av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige, och utgör tillsammans med höftfrakturer, 

stroke och hjärtinfarkt de mest vårdtunga och kostsamma diagnoserna inom den somatiska 

slutenvården (Socialstyrelsen, 2015a). Inom ett år efter utskrivning från sjukhus är risken för 

återinläggning 75 procent hos patienter med hjärtsvikt (Wikström, 2014).  

 

Livskvalitet 

Långvarig och svår hjärtsvikt leder ofta till ökad trötthet, rörelserädsla, nedsatt kondition samt 

minskade aktiviteter i det dagliga livet med nedsatt livskvalitet till följd. Studier visar 

dessutom att patienter med hjärtsvikt har nedsatt livskvalitet i större utsträckning än vid andra 

kroniska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2015a). Det som skapar störst bekymmer för patienter 

med hjärtsvikt är den begränsade förmågan att utföra vardagliga rutiner och aktiviteter till 

följd av andfåddhet, fysisk trötthet samt fatigue vilket ofta leder till en upplevelse av förlorad 

självständighet (Sacco, Park, Suresh & Bliss, 2014). Enligt Ryan och Farrely (2009) upplever 

patienter med hjärtsvikt ofta frustration över att inte kunna delta i arbete och sociala 

sammanhang. I studien beskriver patienterna även känslor av ensamhet, skam och nederlag 

över att inte klara sig själv, samt en känsla av hopplöshet och förtvivlan över att livet är 

begränsat av sjukdomen. Socialt stöd och insatser från sjukvården uppgavs vara viktiga delar 

för att klara av att leva med sjukdomen. Vidare beskrivs det i en studie av Nordgren och 

medarbetare (2007), som oförutsägbart och osäkert att leva med kronisk hjärtsvikt då 

hälsotillståndet snabbt kan försämras samt att tillståndet kräver ett konstant behov av 

medicinsk behandling. Van der Wal och medarbetare (2016) påvisade också att en stor del av 
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patienter med hjärtsvikt upplever oro för försämring och dessa patienter uppvisade även högre 

grad av depressiva symtom samt hade högre risk för sjukhusinläggning och mortalitet. 

Behandling vid hjärtsvikt 

Det är sällan möjligt att helt bota hjärtsvikt men symtomen kan genom både farmakologiska 

och icke farmakologiska interventioner upprätthålla hälsa och välbefinnande samt minska 

risken för progression av sjukdomen (Navidian, Mobaraki & Shakiba, 2017). 

 

Farmakologisk behandling 

Graden av symtom samt vilken NYHA-klass patienten anses befinna sig i, avgör vilka 

läkemedel som kan vara aktuella att behandla med. ACE-hämmare och betablockerare är 

indicerade vid alla former av hjärtsvikt och ska erbjudas alla patienter som tål det då det ökar 

överlevnaden hos patienter med hjärtsvikt. Diuretika används för att lindra eventuella symtom 

och/eller tecken på övervätskning, helst intermittent, och ska anpassas individuellt utifrån 

patientens kliniska status. Dosen ska hållas så låg som möjligt med målet att uppnå och 

bevara normal vätskebalans (Ponikowski et al., 2016). 

  

Icke farmakologisk behandling 

Den icke-farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt ska innehålla adekvat patientutbildning 

med fokus på egenvård och följsamhet. Patienten ska följas upp regelbundet efter utskrivning 

från sjukhus, via hjärtsviktsmottagning, hembesök eller telefonkontakt. Patienten bör beredas 

underlättad tillgång till sjukvården för diskussion angående symtom, och vid eventuell 

försämring av sitt tillstånd, samt tillgång till psykosocialt stöd. Vidare bör den icke-

farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt utgå från ett multidisciplinärt team bestående av 

bland annat kardiolog, primärvårdsläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist, psykolog och 

kurator (Ponikowski et al., 2016).  

Egenvård vid hjärtsvikt 

Egenvård är en viktig del av behandlingen vid hjärtsvikt och återspeglar åtgärder som 

patienten utför med syfte att bevara normal funktion och välbefinnande. Egenvård vid 

hjärtsvikt innefattar bland annat följsamhet till läkemedelsbehandling, kost och motion samt 

monitorering av symtom och tecken på vätskeretention, och att initiera kontakt med 

sjukvården när dessa uppstår (Lainscak et al., 2011). Vidare kan det innebära att erhålla 

vaccin mot influensa och pneumokocker, att inte överdriva alkoholintag samt att undvika 

nyttjande av tobak. Det innebär också viktmätning med syfte att ha kontroll över 
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vätskebalansen, men även för att upptäcka viktnedgång och malnutrition. Egenvård innebär 

dessutom att äta hälsosamt för att undvika övervikt, vilket i sin tur kan öka belastningen på 

det redan sviktande hjärtat (Ponikowski et al., 2016).  

 

Läkemedelsbehandling 

Patienten bör ha kunskaper om sin läkemedelsbehandling, med avseende på vilka läkemedel 

som finns rekommenderade och ordinerade, aktuell dosering och de gynnsamma effekterna av 

läkemedlen. Patienten bör även erhålla beskrivning och förklaring av biverkningar, och lära 

sig att känna igen sidoeffekter av läkemedelsbehandlingen och att initiera kontakt med 

sjukvårdspersonal om dessa blir besvärande. Patienten kan med fördel få information och 

noggrann ordination angående hur diuretikadosen kan justeras utifrån symtom såsom 

viktuppgång, dyspné, ödem och diarré (Ponikowski et al., 2016).  

 

Monitorering av symtom 

Regelbunden viktmätning rekommenderas vid hjärtsvikt för att bland annat upptäcka 

eventuell vätskeansamling. Patienten bör delges information om att väga sig regelbundet, allt 

från en gång per dag till två gånger per vecka, beroende på tillståndet och vara uppmärksam 

på viktuppgång samt tecken på vätskeretention, såsom dyspné och ödem. Om patienten har 

ökat i vikt, mer än två kg på tre dagar, bör patienten uppmuntras att ta extra diuretika och om 

detta inte hjälper att initiera kontakt med sin läkare eller sjuksköterska (Ponikowski et al., 

2016). 

 

Salt- och vätskerestriktion 

Att bibehålla en normal vätskebalans är ett av huvudproblemen för patienter med hjärtsvikt. 

Övervätskning leder till ökad volymsbelastning på den redan nedsatta hjärtfunktionen vilket i 

sin tur kan förvärra symtomen vid hjärtsvikt. Vid detta tillstånd krävs ofta sjukhusinläggning 

med behandling av intravenös diuretika samt salt- och vätskerestriktion (Lainscak et al., 

2011). Natrium har en betydande roll för vätskevolymen i kroppen och restriktion av saltintag 

kan därför vara fördelaktigt för patienter med hjärtsvikt (Beich & Yancy, 2008). Patienter 

med hjärtsvikt bör kontrollera sitt vätskeintag och hos patienter med svåra symtom 

rekommenderas begränsning av vätskeintaget till 1,5-2 liter vätska per dygn. Vid hjärtsvikt 

bör också saltintaget begränsas, framför allt vid svårare hjärtsvikt till max 6 g per dygn 

(Ponikowski et al., 2016). Hos personer med hjärtsvikt som begränsat sitt vätskeintag till 1,5 

liter och saltintaget till max 5 g per dygn, resulterade detta i en signifikant förbättring med 
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avseende på NYHA-klass, benödem, vikt och minskade doser av diuretika. Detta utan negativ 

påverkan på vare sig törst, aptit och livskvalitet (Philipson, Ekman, Forslund, Swedberg & 

Schaufelberger, 2013).  

 

Fysisk aktivitet 

Patienter med hjärtsvikt bör få rekommendation om att genomföra regelbunden fysisk 

aktivitet för att provocera fram mild till måttlig andfåddhet (Ponikowski et al., 2016). 

Ansträngningen bör vara lätt till måttlig och anpassad till den enskilde patienten och hänsyn 

ska tas till samtidig sjuklighet och kliniska symtom. Fysioterapeut bör konsulteras vid behov  

för speciellt utformade träningsprogram (Persson & Eriksson, 2015). Varje träningsprogram 

ska testas individuellt hos varje hjärtsviktspatient för att verifiera klinisk och hemodynamisk 

tolerans, acceptans av patienten och garantera säkerhet (Piepoli et al., 2011). Motion har 

positiva effekter på såväl överlevnad och sjukhusinläggningar, som livskvalitet och den 

fysiska prestationsförmågan hos patienter med hjärtsvikt (O’Connor et al., 2009).  

Följsamhet till egenvårdsråd  

Patientinformationen vid hjärtsvikt ska ha som målsättning att ge en förståelse av kunskapen, 

för att förbättra följsamheten till egenvårdsråd. Detta innebär ett reflekterande 

förhållningssätt, att kunna se sammanhang, att dra slutsatser för att sedan kunna tillämpa 

dessa; till exempel att patienten vet vilka åtgärder som ska vidtas om vikten har ökat 

(Wikström, 2014).  Flera studier visar dock att det är vanligt att patienter med hjärtsvikt har 

låg följsamhet till egenvårdsåtgärder (van der Wal, van Veldhuisen, Veeger, Rutten, & 

Jaarsma, 2010; O´Connor et. al., 2009). Bristande följsamhet till rekommenderad 

läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt leder till exacerbation av symtom och är en stor orsak till 

sjukhusinläggningar, funktionshinder och dödsfall. Patienter med hjärtsvikt som uppvisat 

bristande följsamhet till läkemedelsbehandling förbättrade signifikant sina resultat vad gäller 

följsamheten, efter intervention med sjuksköterskeledd patientutbildning med avseende på 

information om symtom vid hjärtsvikt och läkemedlens betydelse. Dessa patienter upplevde 

även en högre grad av välbefinnande (Granger et al., 2015; van der Wal et al., 2010). I en 

reviewartikel av Strachan, Currie, Harkness, Spaling och Clark (2014) undersöks vilka 

kontextuella sammanhang och processer som har inverkan på patienters följsamhet till 

egenvård. Studien beskriver sex teman som har betydelse för patienters förmåga att vara 

följsamma till egenvårdsråd; relationer till sjukvården, socialt nätverk och socialt stöd, arbete 

och sysselsättning, ekonomiska förutsättningar, boende samt stödprogram för hjärtsvikt. 
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Insatser med patientutbildning och hjärtsviktsteam som inte involverar varje patients 

individuella kontext riskerar att inte uppnå optimala resultat.  

Hjärtsviktsmottagning 

Patienter i NYHA-klass III-IV har ett hälsotillstånd som klassificeras med mycket hög 

allvarlighetsgrad och åtgärd med uppföljning av ett multidisciplinärt hjärtsviktsteam har hög  

rekommendationsgrad. Åtgärden har effekt med signifikant minskad morbiditet samt minskad 

mortalitet. Bland fördelarna med hjärtsviktsmottagningar märks mer motiverade och 

välutbildade patienter, vilket leder till förbättrad egenvård, följsamhet till behandling och 

förbättrad livskvalitet. Förutsättningar för att behandling vid hjärtsvikt ska få effekt är att 

patienten är välinformerad, följer givna ordinationer, genomgår regelbundna viktkontroller 

och har möjlighet att medverka i doseringen av vätskedrivande läkemedel. Patientutbildning 

om hjärtsvikt och egenvård bör därför hållas av specialutbildade sjuksköterskor vid 

hjärtsviktsmottagningar (Socialstyrelsen, 2015a).  

Vidare leder sjuksköterskeledd patientutbildning och regelbunden uppföljning till en 

signifikant reduktion av antalet återinläggningar på sjukhus hos patienter med hjärtsvikt. 

Patienterna blir mer insatta i sitt tillstånd och mer motiverade till livsstilsförändringar, vilket 

kan leda till förbättrad egenvård, högre följsamhet till behandling samt förbättrad livskvalitet 

(Adib-Hajbaghery, Maghaminejad & Abbasi, 2013). I en studie av Agvall, Alehagen och 

Dahlström (2013) påvisas att patienter som får uppföljning med fokus på egenvård har 

gynnsamma effekter när det gäller att minska antalet vårdkontakter och sjukhusinläggningar. 

Studien visar också att åtgärden över tid kan förbättra hjärtfunktionen hos patienter med 

hjärtsvikt. 

 

Distriktsköterskans profession                                                                                               

En kunskapsbaserad vård kräver bedömningar utifrån samhälleliga och etiska aspekter samt 

insikt om den vetenskapliga kunskapens roll i vården. Därför behövs specialistsjuksköterskor 

med fördjupade kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Distriktssköterskans specialistkompetens omfattar bl.a. 

fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap vad gäller fysiologi, patofysiologi och 

behandling av de vanligaste livslånga sjukdomarna. Vidare ska distriktsköterskan 

uppmärksamma och agera på förändringar i hälsotillståndet och utifrån detta självständigt 

utföra undersökningar och behandlingar. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet och utföras med ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Distriktssköterskan ska 
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besitta förmåga att arbeta i skiftande miljöer och situationer med respekt för den unika 

patientens autonomi och integritet. Distriktssköterskan ska arbeta utifrån ett reflekterande 

synsätt och kunna beskriva och kritiskt analysera situationer som uppkommer i syfte att 

möjliggöra individanpassad vård. (Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

 

Hälsolitteracitet & patientutbildning 

Hälsolitteracitet står för de kognitiva och sociala färdigheter som har med människors 

kunskap, motivation och förmåga att få tillgång till, förstå och tillämpa hälsoinformation och 

utifrån det göra bedömningar och ta beslut som gagnar den egna hälsan (Mårtensson & 

Hensing, 2009). Patientlagen förtydligade 2015 vikten av patientens delaktighet. Lagen 

föreskriver att hälso- och sjukvården så långt det är möjligt ska planeras och genomföras i 

samråd med patienten. En patients medverkan i hälso- och sjukvården ska utgå från patientens 

önskemål och individuella förutsättningar (Svensk författningssamling 2014:821 5 kap. § 1-

2). I sin profession arbetar distriktssköterskan med hälsolitteracitet på flera olika sätt då yrket 

kräver kunskap i pedagogik och förmåga att anpassa information till patientens behov och 

förutsättningar (Distriktsköterskeföreningen, 2008). Detta sker i enlighet med Socialstyrelsens 

rekommendationer vad gäller en patientcentrerad hälso- och sjukvård där patientens behov 

sätts i centrum (Socialstyrelsen, 2015b). I en rapport från Myndigheten för vårdanalys (2012) 

framgår att när en patient är delaktig ökar motivationen att följa vårdens råd och 

rekommendationer. Detta bidrar till ett bättre behandlingsresultat och minskat lidande, samt 

minskade kostnader för hälso- och sjukvården samt samhället i stort. Patienten bör erbjudas 

patientutbildningar med avseende på bland annat egenvård. 

Dorothea Orems egenvårdsteori 

Dorothea Orem definierar egenvård som de handlingar individen utför på eget initiativ i syfte 

att bevara och upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. De grundläggande begreppen 

egenvård, egenvårdskapacitet, egenvårdskrav och egenvårdsbrist är knutna till patienten och 

dess närstående. Teorin belyser patientens behov av egenvård för att kunna bevara sin 

nuvarande hälsa och förebygga försämring av sitt sjukdomstillstånd. Hälsa, välbefinnande och 

livskvalitet kan uppnås trots sjukdom då individens välbefinnande är förenat med upplevelsen 

av hela livssituationen enligt Orem. Teorin tar också fasta på varje människas egenvårdande 

kapacitet. Detta innebär förmågan att på bästa sätt visa omsorg om sig själv genom att 

tillgodose hälsorelaterade behov och skapa en upplevelse av helhet och balans i tillvaron. 

Orem beskriver egenvårdskrav som de krav på handling som olika egenvårdsbehov genererar 
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och menar att det ibland händer att behovet av egenvård är större än individens kraft och 

förmåga att tillgodose det. Fysiska begränsningar på grund av sjukdomar får betydelse för 

egenvårdskapaciteten. När egenvårdskapaciteten inte räcker för att tillgodose de krav på 

egenomsorg som situationen ställer, uppstår egenvårdsbrist och personen blir i behov av 

omvårdnad. Omvårdnaden syftar då till att kompensera det som människan inte själv klarar av 

att göra och stödja denne att återfå sin egenvårdande förmåga. Genom sjuksköterskans 

interventioner kan personen få stöd i egenvårdskapacitet eller kompensera för brister i den, för 

att främja egenvårdsbalansen. Omvårdnadskapacitet handlar om sjuksköterskans förmåga att 

identifiera egenvårdsbrister samt utföra adekvata interventioner så alla behov kan tillgodoses. 

De handlingar som utförs av patient, närstående och sjuksköterskor bygger upp varierande 

omvårdnadssystem. Orem beskriver tre varianter av omvårdnadssystem, varav det tredje 

innefattar ett stödjande och undervisande system. I detta system klarar patienten fysiskt att 

genomföra egenvårdande aktiviteter men behöver stöd av sjuksköterskan i form av bl.a. 

patientundervisning (Orem, 2001; Wiklund Gustin & Lindvall, 2012).  

Problemformulering 

Egenvårdsråd är en viktig del i behandlingen vid hjärtsvikt. Bristande följsamhet vad gäller 

egenvård hos hjärtsviktspatienten kan föranleda onödigt lidande samt ökat behov av 

sjukhusvård för den enskilde patienten och därmed påverka hälsoekonomin negativt. För att 

möjliggöra individanpassad information och utbildning avseende hjärtsvikt är det viktigt att få 

en uppfattning om patienters följsamhet till rekommenderade egenvårdsåtgärder. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om hjärtsviktpatienter som följs på 

hjärtsviktsmottagningar har hög följsamhet till rekommenderade egenvårdsråd, samt att 

undersöka om det finns några skillnader avseende kön, civilstatus och utbildningsnivå när det 

gäller hög följsamhet till egenvårdsråd. 

                                                                                

Frågeställningar 

I vilken utsträckning har patienter med hjärtsvikt hög följsamhet till egenvårdsråd? 

Finns det någon skillnad mellan kön vad gäller hög följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt? 

Finns det någon skillnad mellan civilstatus vad gäller hög följsamhet till egenvård vid 

hjärtsvikt? 

Finns det någon skillnad avseende utbildningsnivå vad gäller hög följsamhet vid hjärtsvikt?  
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METOD 

Design 

Då syftet med studien var att undersöka om patienter har hög följsamhet till 

egenvårdsåtgärder har en kvantitativ ansats tillämpats. Den kvantitativa forskningen syftar till 

att beskriva och förklara de genomförda mätningarnas utfall. En kvantitativ prospektiv 

tvärsnittsstudie kan användas för att få en bild över en population vid en viss tidpunkt eller 

under ett kortare tidsintervall (Polit & Beck, 2017). Föreliggande studie är en deskriptiv icke-

experimentell tvärsnittsstudie, där enkäter gällande påståenden med avseende på följsamhet 

till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt distribuerats till deltagarna vid ett enskilt tillfälle.  

 

Urval 

Urvalet av deltagare skedde bland patienter med diagnosen hjärtsvikt, vilka var inskrivna vid 

två olika hjärtsviktsmottagningar på en ort i mellansverige. En mottagning var 

sjukhusansluten och den andra primärvårdsansluten. På den sjukhusanslutna 

hjärtsviktsmottagningen fanns vid studiestart cirka 50 patienter inskrivna, och den 

primärvårdsanslutna hade ungefär 30 patienter inskrivna. Kriterier för inklusion i studien var 

patienter med diagnosen hjärtsvikt, samt att de var läs- och skrivkunniga i det svenska 

språket. Patienter med diagnostiserad demens tillfrågades inte om medverkan i studien. Enligt 

Billhult och Gunnarsson (2012a) är det viktigt att sannolikheten är hög för att de egenskaper 

vi finner i populationen också finns i stickprovet. Ett icke slumpmässigt konsekutivt urval 

tillämpades i studien. Konsekutivt urval är en icke slumpmässig urvalsmetod som innebär 

rekrytering av alla patienter från en tillgänglig population som besöker mottagningen under en 

fördefinierad tidsperiod (Polit & Beck, 2017). Insamlingsperioden av data pågick under 

augusti och september månad, 2017. Alla de patienter som under denna period besökte den 

sjukhusanslutna mottagningen, samt uppfyllde kriterierna för inklusion, tillfrågades om 

deltagande i studien, vilket uppgick till 39 patienter. På den primärvårdsanslutna 

mottagningen tillfrågades de patienter som var inskrivna vid mottagningen och var planerade 

för årskontroll samt uppfyllde kriterierna för inklusion, om deltagande i studien, vilket 

uppgick till 30 patienter. Totalt uppgick summan av tillfrågade patienter till 64 stycken.  

För att resultaten från en enkätundersökning ska bli tillförlitliga är det viktigt med så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Resultatet anses vara representativt med liten risk för bias om 

svarsfrekvensen överstiger 70 procent vid en enkätstudie (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Sex 

patienter på den sjukhusanslutna mottagningen föll bort p.g.a. nekande till deltagande, samt 
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12 patienter på den primärvårdsanslutna mottagningen. Det totala antalet inkluderade 

deltagare blev därmed 46, med en svarsfrekvens på 72 procent.  

 

Genomförande 

Om arbetet utförs på en arbetsplats så ska ledningen tillfrågas först (Kjellström, 2012). 

Kontakt togs således med berörda verksamhetschefer för respektive hjärtsviktsmottagning 

vilka skriftligen godkände genomförandet av studien på respektive enhet. Därefter 

kontaktades sjuksköterskorna på de aktuella hjärtsviktsmottagningarna vilka identifierade 

studiepopulationen. Patientinformation (bilaga 1), enkäten avseende egenvård vid hjärtsvikt 

(bilaga 2), samt samtyckesformulär (bilaga 3) delades enligt överenskommelse ut av 

ansvariga sjuksköterskor på respektive mottagning. För att erhålla så hög svarsfrekvens som 

möjligt skedde distributionen av enkäter på olika sätt på respektive mottagning. De patienter 

som besökte den sjukhusanslutna hjärtsviktsmottagningen tillfrågades om deltagande då de 

kom för planerat besök på mottagningen. De patienter som valde att delta informerades om att 

lägga de ifyllda enkäterna i ett bifogat svarskuvert, vilket förseglades av patienten, och 

placerades i avsedd låda på mottagningen. Detta för att garantera anonymiteten för patienten, 

och för att sjuksköterskorna inte skulle kunna ta del av svaren på enkäterna, vilket skulle 

kunna te sig oetiskt gentemot patienterna. På den primärvårdsanslutna 

hjärtsviktsmottagningen planerades för årskontroller av patienterna senare under hösten, och 

patienterna skulle därmed inte hinna besöka mottagningen under den tid som datainsamlingen 

pågick. Därför distribuerades enkäterna i samband med sjuksköterskans utskick av 

kallelsebrev till patienterna, och bifogades då tillsammans med ett svarskuvert ställt till 

sjuksköterskan på mottagningen. När svarskuverten anlände så lade sjuksköterskan dessa 

förseglade kuvert i en avsedd låda på mottagningen. Efter insamling av enkäterna kodades 

dessa med siffror, detta för att i efterhand kunna justera för felaktigheter av inmatade data.  

 

Mätinstrument 

Enkäten (Bilaga 2) som användes i studien är “Europeiska beteendeskalan för egenvård vid 

hjärtsvikt” (EHFScBS). Det är en skala som innehåller 12 påståenden om egenvårdsbeteenden 

vid hjärtsvikt och den egenvård som skalan mäter är baserad på hjärtsviktsvårdens 

internationella riktlinjer. Skalan utvecklades 2003 för att utvärdera om beteenden med 

avseende på egenvård förbättrades hos patienter med hjärtsvikt efter utbildning av 

sjuksköterskor på hjärtsviktsmottagning. EHFScBS består av en femgradig likertskala där 

egenvårdsbeteendena skattas mellan ytterligheterna stämmer precis (1) och stämmer inte alls 
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(5). En lägre siffra motsvarar bättre egenvårdsbeteende. (Jaarsma et al., 2003; Jaarsma et al., 

2013). Som ett resultat av studien utförd av Jaarsma och medarbetare (2009), reviderades 

skalan med 12 påståenden, till en skala med nio påståenden (EHFScB-9). Tre påståenden togs 

bort från enkäten då dessa tre, av patienterna, inte ansågs tillhöra egenvård vid hjärtsvikt. 

Dessa tre påståenden var “Om jag blir andfådd tar jag det lugnt”, “Jag vilar en stund på 

dagen” samt “Jag tar influensavaccin varje år”.  

 

Kvantitativa forskare använder bland annat validitet och reliabilitet för att bedöma kvaliteten 

på en studie eller ett mätinstrument. Validitet anger i vilken grad ett instrument mäter vad det 

är avsett att mäta och reliabilitet anger graden av överenskommelser mellan mätningar med 

samma instrument (Polit & Beck, 2017). Enligt Billhult och Gunnarsson (2012b) är det är en 

fördel att använda en enkät som redan är väl testad vad gäller validitet och reliabilitet. 

Ytterligare fördel med att använda en redan färdig enkät är att resultaten från dataanalysen 

kan jämföras med andra studier som använt samma formulär. Validitet och reliabilitet för 

EHFScBS är noggrant testad och uppskattas vara hög, för att mäta egenvårdsbeteenden och 

utvärdera följsamhet till egenvårdsåtgärder hos patienter med hjärtsvikt. Skalan är översatt till 

flera språk och är validerad i många länder (Jaarsma et al., 2003; Jaarsma et al., 2009; Sedlar 

et al., 2017). Validitet och reliabilitet för EHFScB-9 är högre än originalversionen med 12 

påståenden (Jaarsma et al., 2009). Utifrån denna aspekt valdes att exkludera de tre påståenden 

som tidigare nämnts för att kunna använda sig av EHFScB-9 i analysen.  

 

Enligt Jaarsma och medabetare (2009) besvarades enkäten genom inringning av den siffra 

som bäst överensstämde med individens egen uppfattning kring påståendet. Om osäkerhet 

kring påståendet uppstod gavs instruktion att ringa in den siffra som känns mest rätt för 

personen. En totalsumma beräknas genom summering av poängen för varje påstående och om 

mer än tre svarsalternativ saknas kan ingen totalsumma erhållas. Vidare beskriver Jaarsma 

och medarbetare (2009) att om tre eller färre svar saknas ersätts de med värdet tre. Totalt 

erhålls en summa mellan nio-fyrtiofem. En låg totalsumma indikerar högre följsamhet till 

egenvårdsbeteenden (Jaarsma et al., 2009). Vid bearbetningen av svaren är det vanligt att slå 

samman skalstegen två och två på var sida om mittalternativet (Patel & Davidson, 2011). För 

att mäta följsamheten till ett enskilt egenvårdsbeteende omvandlades den femgradiga 

likertskalan till två kategorier. Kategori ett motsvarar hög följsamhet och innefattar siffrorna 

ett och två på likertskalan. Kategori två motsvarar låg följsamhet och innefattar siffrorna tre, 

fyra och fem på likertskalan (Jaarsma et al., 2013). Bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, 
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antal år med diagnosen hjärtsvikt, civilstatus samt utbildningsnivå lades till i enkäten för att få 

en bild över deltagarna samt för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

Databearbetning 

Det finns olika alternativ för att mata in enkätsvar. Det bästa är om enkätsvaren matas in i ett 

datorprogram, som t.ex. Excel eller SPSS (Billhult & Gunnarsson, 2012b). För statistisk 

bearbetning av insamlade data användes statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) version 24.0. Författarna hade tillgång till SPSS via Uppsala universitet. Den 

information som samlades in via enkäterna omvandlades till siffror och matades in i SPSS. 

Deskriptiv statistik användes för beskrivning av urvalet med avseende på kön, ålder, antal år 

med diagnosen hjärtsvikt, civilstatus samt utbildningsnivå.  

Vid användning av likertskala i kvantitativa studier ombeds deltagaren att ange i vilken 

utsträckning de instämmer eller inte instämmer med olika påståenden. En respondents 

totalpoäng räknas ut genom att genom att addera poängen för varje enskilt påstående (Polit & 

Beck, 2017). Enligt Björk (2010) är icke-parametriska metoder lämpliga när forskare vill 

undersöka skillnader i kategoriska utfallsvariabler som mäts på ordinalskalor, exempelvis 

enkätfrågor men då författarna, i enlighet med beskrivning ovan, omvandlade likertskalan till 

hög och låg följsamhet var denna inte längre en likertskala utan en tvågradig nominal skala 

varför analyser i föreliggande studie valdes att utföras med Chi-2 test. Författarna avsåg att 

analysera om deltagarna visade hög följsamhet till egenvårdsråden, samt om det fanns någon 

statistisk skillnad mellan deltagarna med hög följsamhet till egenvårdsråd och 

bakgrundsvariablerna kön, utbildningsnivå och civilstatus. Som gräns för statistisk signifikans 

antogs ett p-värde ≤ 0,05, i enlighet med Polit och Beck (2017).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har tillämpats enligt Vetenskapsrådets principer (2002). 

Individskyddskravet är utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Vid forskning på 

människor måste forskaren ta eget ansvar för de människor som denne forskar på, både för 

deras välbefinnande och för den information om dem som samlas in. Det är viktigt att 

forskningens resultat skapar mer nytta än negativa konsekvenser för individen. Individens 

skydd går alltid före samhällets och vetenskapens behov av forskning. Det grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informerat samtycke är en process för att värna om deltagarnas rätt att bestämma om och hur 

de vill delta i projekt. Informerat samtycke bygger på den etiska principen om att skydda 

deltagarnas frihet och självbestämmande. Ett informerat samtycke kräver minst tre saker av 

deltagarna; att de får information om studien, att de har förmåga att förstå informationen och 

fatta beslut, och att medverkan ska vara frivilligt, d.v.s. att det ska ske utan att de känner sig 

tvingade att acceptera deltagande. Det innebär också att de kan avbryta medverkan utan press 

eller påverkan. Vid enkät brukar ifyllande ses som ett bevis på att personen i fråga samtyckt 

till deltagande (Kjellström, 2012).  

Hänsyn togs till individskyddskravet, vilket innebär att det förväntade tillskottet av kunskap 

utifrån studien ska vara tillräckligt stort för att kompensera eventuella negativa konsekvenser, 

som enkätundersökningen kan ha orsakat patienterna. Informationskravet uppfylldes då 

information om studiens syfte och förfarande antingen skickades hem till deltagarna 

tillsammans med enkäten, alternativt delades ut i samband med besöket. Samtyckeskravet 

uppfylldes i och med frivillighet av deltagande i studien och besvarande av enkäten. 

Deltagarna ombads dessutom att godkänna sitt medgivande till deltagande i studien, 

skriftligen, i samband med besvarande av enkäten. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom 

att besvarande av enkäterna skedde anonymt, och förvarades så att inga obehöriga fick 

tillgång till materialet. Alla deltagare i studien var anonyma. Vilka hjärtsviktsmottagningar 

studien genomförts på kommer inte att framgå i examensarbetet. Nyttjandekravet uppfylldes 

då det insamlade forskningsmaterialet användes till aktuell studie och inget annat. Efter 

studiens avslutande och examination kommer det insamlade materialet att destrueras.  
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RESULTAT                                                                                                                                  
I föreliggande studie var 21 av deltagarna män i åldrarna 65-92 år, och 25 av deltagarna var 

kvinnor i åldrarna 64-95 år. Av studiens deltagare var 28 personer gifta eller sambo. Trettio 

deltagare hade grundskolestudier som högsta utbildningsnivå (Tabell 1 och Figur 1). 

Tabell 1. Beskrivning av studiens population  

 

    Total  Män  Kvinnor 

Deltagare (%)  46 (100)  21 (46)  25 (54) 

Antal gifta/sambo (%)  28 (61)  12 (57)  16 (64) 

Antal med grundskola  30 (65)  10 (33)  20 (67) 

 

 

 

 

Figur 1. Samtliga 

deltagares åldersfördelning 

 

Hög och låg följsamhet till egenvård 

Utifrån indelningen hög följsamhet (1-2 på likertskalan) och låg följsamhet (3-5 på 

likertskalan) framkom att de egenvårdsråd som majoriteten av deltagarna i hög grad var 
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följsamma till utgjordes av påstående fem; jag begränsar mitt vätskeintag (ej mer än 1,5-2 

liter/dag) vilket motsvarade 33 deltagare (72%), samt påstående åtta; jag äter mina mediciner 

som läkaren ordinerat vilket motsvarade 44 deltagare (96%). Övriga påståenden (1, 2, 3, 4, 7, 

9) besvarades med en låg grad av följsamhet (Figur 2). 

 

 
Figur 2. Beskrivning av antal med hög och låg följsamhet hos samtliga deltagare 

 

Egenvårdspoäng 

Den genomsnittliga totalsumman vid sammanräkning av EHFScB-9 hos samtliga deltagare i 

studien var 24 poäng (SD ± 6,3) Hos den manliga respektive kvinnliga populationen var den 

genomsnittliga totalsumman 25 poäng (SD ± 5,5) respektive 24 poäng (SD ± 6,3).  

Beskrivning av deltagare med hög följsamhet utifrån EHFScB-9 

Skillnader mellan män och kvinnor 

Män och kvinnor angav liknande resultat till flera egenvårdsråd, det visade sig vara relativt 

jämn fördelning avseende påståenden om vägning, bensvullnad och viktökning. Följsamheten 

var som tidigare presenterats hög till påståendet om medicin, 100 procent av kvinnorna angav 

att de i hög grad var följsamma och 90 procent av männen. En skillnad som noterades var 

avseende påståendet om motion där män i högre grad angav att de motionerade regelbundet, 

48 procent män jämfört med 25 procent av kvinnorna, men ingen statistisk skillnad kunde 

beräknas. Vid test av hög följsamhet mellan kvinnor och män framkom dock signifikant 
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skillnad vad gäller påstående fem; Jag begränsar mitt vätskeintag, d.v.s. att kvinnor i 

signifikant högre grad än män tillämpade detta egenvårdsråd (Tabell 2). 
 
 
 

 

Tabell 2. Hög följsamhet män och kvinnor 
 
   Påstående   Total Män Kvinnor        Chi-X p-värde*      
   n=46 n=21 n=25   
   Antal (%) Antal (%) Antal (%)    
 
1. Jag väger mig varje dag  22 (48) 11 (52) 11 (44) 0,321         0,571  
2. Vid ökad andfåddhet kontaktar 
    jag min läkare eller sjuksköterska  13 (28)  5 (24) 8 (32) 0,378         0,539 
3. Om mina fötter svullnar mer än  
    vanligt kontaktar jag min läkare  
    eller sjuksköterska  22 (48) 10 (48) 12 (48) 0,0007 0,979 
4. Om jag ökar två kilo i vikt på  
    en vecka kontaktar jag min läkare 
    eller sjuksköterska  18 (39) 8 (38) 10 (40) 0,017 0,895 
5. Jag begränsar mitt vätskeintag  
    (ej mer än 1,5-2 liter/dygn) 33 (72) 12 (57) 21 (84) 4,061 0.044  
6. Om jag upplever ökad trötthet  
    kontaktar jag min läkare  
    eller sjuksköterska  12 (26)  7 (33) 5 (20) 1,052 0,305 
7. Jag äter en kost med lågt  
    saltinnehåll  22 (48) 9 (43) 13 (52) 0,382 0,536 
8. Jag äter mina mediciner som  
    läkaren ordinerat  44 (96) 19 (90) 25 (100) 2,489 0,115 
9. Jag motionerar regelbundet  16 (35) 10 (48) 6 (25) 2,807 0,094 
n=antal i studien 
Hög följsamhet = påstående 1 och 2 på likertskalan 
* = statistisk skillnad mellan män och kvinnor 

 

 

Skillnader avseende utbildningsnivå 

Även i analysen av hög följsamhet hos deltagarna vad gäller utbildningsnivå, visade det sig 

att påståendet om vätskeintag skilde sig signifikant mellan grupperna. Det framkom att 

deltagarna med grundskolestudier var mer följsamma till detta egenvårdsråd än de med högre 

utbildningsnivå. Skillnader framkom också vad gäller påståendet om bensvullnad, där en 

majoritet av deltagarna med grundskolenivå hade hög följsamhet, 57 procent, medan det hos 

deltagarna med gymnasie/högskolestudier noterades bara 31 procent ha hög följsamhet. Dock 

kunde ingen signifikant skillnad beräknas mellan dessa grupper. Påståendet om intag av 

medicin hade generellt hög följsamhet. Emellertid noterades en skillnad mellan deltagare med 

grundskolestudier, där 93 procent hade hög följsamhet och gruppen med 

gymnasie/högskolestudier, där samtliga deltagare hade hög följsamhet. Gemensamt för de 
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påståenden som innefattar att ta kontakt med sjuksköterska eller läkare (2, 3, 4, 6) framkom 

att de med grundutbildning som högsta utbildningsnivå i högre grad tenderade att utföra dessa 

rekommendationer (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Hög följsamhet grund- och gymnasie/högskolestudier 
 
  Påstående   Total Grund Hög        Chi-X p-värde*      
   n=46 n=30 n=16     
   Antal (%) Antal (%) Antal (%)    
 
1. Jag väger mig varje dag  22 (48) 14 (47) 8 (50) 0,046         0,829  
2. Vid ökad andfåddhet kontaktar 
    jag min läkare eller sjuksköterska  13 (28)  9 (30) 4 (25) 0,129         0,720 
3. Om mina fötter svullnar mer än  
    vanligt kontaktar jag min läkare  
    eller sjuksköterska  22 (48) 17 (57) 5 (31) 2,700 0,100 
4. Om jag ökar två kilo i vikt på  
    en vecka kontaktar jag min läkare 
     eller sjuksköterska  18 (39) 13 (43) 5 (31) 0,640 0,424 
5. Jag begränsar mitt vätskeintag  
    (ej mer än 1,5-2 liter/dygn) 33 (72) 25 (83) 8 (50) 5,717 0.017  
6. Om jag upplever ökad trötthet  
    kontaktar jag min läkare  
    eller sjuksköterska  12 (26)  9 (30) 3 (19) 0,685 0,408 
7. Jag äter en kost med lågt  
    saltinnehåll  22 (48) 15 (50) 7 (44) 0,163 0,686 
8. Jag äter mina mediciner som  
    läkaren ordinerat  44 (96) 28 (93) 16 (100) 1,115 0,291 
9. Jag motionerar regelbundet  16 (35) 10 (33) 6 (38) 0,079 0,777 
n=antal i studien 
Hög följsamhet = påstående 1 och 2 på likertskalan 
* = statistisk skillnad mellan grundskole- och högskolestudier 

 

 

Skillnader beroende på civilstatus  

Studien visade att de ensamboende deltagarna i signifikant högre grad var följsamma till 

påståendet som gäller att kontakta sin läkare eller sjuksköterska vid ökad trötthet. Noterbart är 

dock att det var få deltagare av det totala antalet deltagare som angivit hög följsamhet till 

detta påstående (26%). Fjorton procent av de som var gifta eller sambo utförde 

egenvårdsrådet medan 44 procent av de ensamboende uppgav att de följde denna 

rekommendation. Analysen visade att 61 procent av de deltagare som bodde ensamma även 

var mer följsamma till påståendet om att ta kontakt med sjukvården vid viktökning, medan 

bara 21 procent av de gifta eller sammanboende hade hög följsamhet. Det noterades också 

skillnader vad gäller påståendena avseende vägning, motion och bensvullnad, där de 

ensamboende hade högre grad av följsamhet än de gifta eller samanboende, dock framkom 

inga signifikanta skillnader. I likhet med studiens tidigare resultat var följsamheten hög till 
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läkarens ordination av medicin. I övrigt var fördelningen jämt fördelad mellan de som var 

sambo/gifta och ensamboende (Tabell 4). 

 

 

Tabell 4. Hög följsamhet gifta/sambo och ensamstående  
 
   Påstående   Total Gift/sambo Ensam        Chi-X p-värde*      
   n=46 n=28 n=18   
   Antal (%) Antal (%) Antal (%)    
 
1. Jag väger mig varje dag  22 (48) 12 (43) 10 (56) 0,708         0,400  
2. Vid ökad andfåddhet kontaktar 
    jag min läkare eller sjuksköterska  13 (28)  7 (25) 6 (33) 0,375         0,540 
3. Om mina fötter svullnar mer än  
    vanligt kontaktar jag min läkare  
    eller sjuksköterska  22 (48) 11 (39) 11 (61) 2,091 0,148 
4. Om jag ökar två kilo i vikt på  
    en vecka kontaktar jag min läkare 
     eller sjuksköterska  18 (39) 7 (25) 11 (61) 5,998 0,014        
5. Jag begränsar mitt vätskeintag  
    (ej mer än 1,5-2 liter/dygn) 33 (72) 19 (68) 14 (78) 0,532 0,466  
6. Om jag upplever ökad trötthet  
    kontaktar jag min läkare  
    eller sjuksköterska  12 (26)  4 (14) 8 (44) 0,168 0,023         
7. Jag äter en kost med lågt  
    saltinnehåll  22 (48) 13 (46) 9 (50) 0,056 0,812 
8. Jag äter mina mediciner som  
    läkaren ordinerat  44 (96) 27 (96) 17 (94) 0,104 0,747 
9. Jag motionerar regelbundet  16 (35) 8 (29) 8 (44) 1,217 0,270 
n=antal i studien 
Hög följsamhet = påstående 1 och 2 på likertskalan 
* = statistisk skillnad mellan gift/sambo och ensamstående 

DISKUSSION 
Ett av studiens huvudresultat visar att majoriteten av deltagarna överlag inte hade hög 

följsamhet till egenvårdsråd. Endast till två påståenden; medicin samt vätskeintag visade sig 

majoriteten av deltagarna ha hög följsamhet. Få deltagare kontaktade sin läkare eller 

sjuksköterska vid tecken på försämring i form av ökad trötthet eller ökad grad av andfåddhet. 

Det visade sig också att en liten andel av deltagarna i studien motionerade regelbundet. 

Vidare påvisade studiens huvudresultat en statistisk skillnad mellan de manliga och kvinnliga 

deltagarna i gruppen med hög följsamhet gällande påståendet om begränsat vätskeintag, där 

kvinnor i högre grad tillämpade detta. Samma påstående påvisade statistisk skillnad i gruppen 

där utbildningsnivå jämfördes, i denna grupp var det deltagarna med grundskolenivå som 

visade sig ha högst följsamhet till påståendet om vätskeintag. I gruppen där skillnader mellan 

de som var gifta/sambo och ensamstående jämfördes, noterades att de ensamboende i 
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signifikant högre grad var följsamma till påstående fyra; viktökning, samt till påstående sex; 

trötthet. 

Resultatdiskussion 

Samtliga deltagare i studien var inskrivna vid en hjärtsviktsmottagning där de fått 

information, utbildning och rekommendationer till egenvård avseende hjärtsvikt. Enligt Adib-

Hajbaghery och medarbetare (2013) är patienter som är anslutna till en sjuksköterskebaserad 

hjärtsviktsmottagning mer insatta i sitt hälsotillstånd, har hög kunskapsnivå samt hög 

följsamhet till behandling och egenvård. Resultatet i denna studie visade dock att majoriteten 

av deltagarna hade låg följsamhet till egenvårdsråd. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som påvisat att det trots utbildningsstrategier kan vara svårt för hjärtsviktspatienter 

att sköta sin egenvård (Cameron, Worrall-Carter, Page & Stewart, 2010). Det har också visat 

sig svårt med följsamhet hos äldre patienter med hjärtsvikt, som har en högre grad har 

multisjuklighet och kognitivt nedsatt funktion, vilket kan försämra egenvårdsförmågan 

signifikant (Vellone et al., 2015). Enligt Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012) har inte alla 

individer möjlighet och förmåga att utföra egenvårdsåtgärder. Att klara av att utföra egenvård 

bygger på att personen har kapacitet att uppfatta och bearbeta information för att kunna välja 

och utföra en åtgärd. De hjärtsviktspatienter som har begränsad förmåga, i form av t.ex. 

demens eller psykisk ohälsa behöver stöd från samhället och hälso- och sjukvården för att 

utföra adekvata åtgärder. Det har även betydelse hur länge en person haft diagnos hjärtsvikt, 

då detta kan påverka förmågan att ta till sig utbildning. Detta framkommer i en studie av 

Kommuri, Johnson och Koelling (2012) där de deltagare som hade haft hjärtsvikt i mindre än 

tre månader och fått egenvårdsutbildning, hade bättre förutsättningar att uppnå goda 

kunskaper än deltagarna som haft hjärtsvikt under en längre tid. 

 

Vidare visar studiens resultat att en stor del av deltagarna angav att de inte kontaktade sin 

läkare eller sjuksköterska vid förvärrade besvär i form av trötthet eller tilltagande dyspné. Det 

kan finnas flera anledningar till att patienter inte söker vård vid dessa symtom. Det kan både 

bero på en uppfattning om att trötthet inte hör sjukdomen till utan snarare beror på ålder eller 

andra sjukdomar, men också att det är ett diffust symtom som man inte vill besvära 

sjukvården med. Patienterna vill inte upplevas som en belastning eller beklagande utan väntar 

hellre med att höra av sig till dess symtomen blivit mer uttalade (Vellone et al., 2015). Det 

kan också finnas en rädsla hos patienten att berätta för hälso- och sjukvårdspersonal att denne 

upplever förvärrade besvär med andfåddhet. Kanske kommer då patienten uppmanas att 
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uppsöka sjukhus för att bedömas om det finns behov för inläggning, vilket kan medföra att en 

del patienter väljer att avvakta i hopp om att symtomen ska försvinna. Av de deltagare som 

hade hög följsamhet till påståendet om läkar- eller sjuksköterskekontakt vid ökad trötthet 

framkom en signifikant skillnad mellan de ensamstående och de som var gifta eller sambo. De 

ensamboende kontaktade sin läkare eller sjuksköterska i högre grad. Det kan spekuleras i om 

det har att göra med en större oro och ångest hos ensamboende, att denne i större utsträckning 

har ett behov av personlig kontakt och därför söker vård tidigare. Det finns studier som 

belägger att ångest och oro är vanligt bland patienter med hjärtsvikt och att brist på 

samtalskontakt kan leda till ökad känsla av ångest, rädsla och oro inför livets slut (Albert, 

2016). 

 

Trots att fysisk träning är en viktig del inom hjärtsviktsvården svarade majoriteten av 

deltagarna i studien att de inte motionerade regelbundet. Åtskilliga studier påvisar att 

regelbunden fysisk motion vid hjärtsvikt ökar arbetsförmågan och den fysiska kapaciteten. 

Vidare kan regelbunden motion i förlängningen minska känslan av dyspné och trötthet samt 

minska risken för återinläggning på sjukhus, det har också visat sig att träning vid hjärtsvikt 

kan förbättra överlevnad (O´Connor et al., 2009). Trettiofem procent av deltagarna uppgav 

hög följsamhet till påståendet avseende motion, liknande resultat kan ses i andra studier där 

mellan 39-48 procent av patienter med hjärtsvikt visat sig motionera regelbundet (Jaarsma et 

al., 2013; van der Wal et al., 2006). Det är oklart om deltagarna i denna studie hade andra 

sjukdomar som påverkade förmågan att utföra regelbunden fysisk aktivitet, dessutom var 

deltagarnas medelålder hög, vilket förmodligen också kan ha haft inverkan på deras fysiska 

funktioner. Det kan också vara så att deltagarna kan ha missuppfattat frågan om daglig 

motion, för vissa kanske det är svårt att förstå vad regelbunden fysisk aktivitet innefattar. 

Någon kan uppfatta att det innebär hård fysisk träning medan andra kan tänka att det handlar 

om en daglig promenad. Att leva med hjärtsvikt innebär ofta en känsla av energibrist och 

trötthet, så kallad fatigue, vilket kan ha inverkan på hur deltagarna väljer att disponera sin ork. 

Att utföra fysiska aktiviteter kostar en hel del energi även om det på sikt kan vara gynnsamt 

för patienter med hjärtsvikt. Det kan också finnas en rädsla för att bli försämrad då ökad 

aktivitetsgrad ofta ger en ökad känsla av dyspné vilket i sig är ett symtom som 

hjärtsviktspatienter kan frukta och sätta i samband med ett förvärrat hälsotillstånd. Enligt 

O´Connor och medarbetare (2009) är den största utmaningen att hitta individuella lösningar 

för varje enskild hjärtsviktspatient så att denne kan utöva regelbunden fysisk aktivitet på ett 

effektivt, tryggt och säkert vis utifrån funktionsklass och eventuella övriga funktionshinder.  
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Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna hade hög följsamhet till påståendet om 

begränsat vätskeintag. Det framkom också att kvinnor jämfört med män och deltagare med 

utbildning på grundskolenivå jämfört med deltagare med gymnasie/högskolestudier hade 

signifikant högre följsamhet till detta påstående. Forskning visar att det finns flera faktorer 

som påverkar i vilken grad patienter följer ordinerad vätsketillförsel, dock har inte författarna 

hittat någon tidigare studie som stärker fyndet vad gäller att specifikt kvinnor eller personer 

med låg utbildningsnivå skulle vara mer följsamma avseende vätskerestriktion. Däremot finns 

studier som visar att kvinnor överlag har högre grad av egenvårdsförmåga och detta visar sig 

också gälla personer med hög utbildningsnivå (Cocchieri et al., 2015).  

 

Vidare visade studiens resultat att nära hälften av deltagarna var restriktiva avseende 

saltintag. I studien av Philipson och medarbetare (2013) framhålls betydelsen av hur 

information och stöd till patienter med hjärtsvikt är utformad. Patienter med hjärtsvikt som 

fick anpassad utbildning och kunskap om reducering av salt- och vätskeintag, med 

uppföljande samtal av dietist påvisades drygt 50 procents minskning av benödem och en 

förbättring i NYHA-klass. Av de patienter med hjärtsvikt som fick sedvanlig information 

påvisades endast 16 procents förbättring. Nieuwenhuis, Jaarsma, Veldhuisen, Postmus och 

van der Wal (2012) har undersökt om förstärkta insatser avseende utbildning och uppföljning 

av hjärtsviktssjuksköterska förbättrade följsamhet över en längre period. Studien påvisade att 

patienterna visade sig vara mer följsamma till framförallt rekommendationer om begränsat 

vätskeintag. Detta gällde i högre grad de patienter som befann sig i NYHA-klass III-IV vilket 

förklaras med att de som befinner sig i en lägre NYHA-klass inte är lika motiverade att följa 

rekommendationer då de inte har symtom som de förknippar med övervätskning, så som t.ex. 

ödem. Samma studie lyfter fram att patienterna i låg utsträckning vägde sig regelbundet vilket 

överensstämmer med föreliggande studie. Även Jaarsma och medarbetare (2013) har kommit 

fram till liknande resultat. Den vanligaste orsaken till låg följsamhet till viktkontroll anses 

vara att patienter generellt har svårt att förstå varför denna åtgärd ska utföras, att det finns en 

koppling mellan nedsatt pumpkraft i hjärtat och ansamling av vätska i kroppen. En del 

patienter kan uppfatta viktkontrollen kopplad till övervikt p.g.a. ökad fettvävnad. Inte alla har 

en våg i hemmet och det är inte heller säkert att alla klarar av att väga sig på egen hand. Äldre 

personer kan ha balanssvårigheter eller vara beroende av hjälpmedel. Socialstyrelsen (2015a) 

betonar dock värdet av regelbunden viktkontroll och att vikten noteras kontinuerligt för att 

förbättra kontrollen av sjukdomen. Noterbart i denna studie är också att de deltagare som var 
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ensamstående i signifikant högre grad agerade enligt påståendet Om jag ökar två kilo i vikt på 

en vecka kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska. Kanske är det så att de som lever 

ensamma i större utsträckning är observanta på förändringar i livsmönstret, och som tidigare 

nämnts har större benägenhet att känna oro och ångest och därför söker kontakt tidigare. 

 

Följsamheten till läkemedelsbehandling var mycket god i studien. Jaarsma och medarbetare 

(2013) har studerat följsamheten till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt i 15 olika länder, utifrån 

egenvårdsskalan EHFScBS. Medianvärden för de olika egenvårdsåtgärderna räknades ut för 

alla länder tillsammans och även här kunde noteras att följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen var god, endast sju procent uppgav att de inte tog läkemedel som var 

ordinerade. Detta överensstämmer också med resultat i en studie av van der Wal och 

medarbetare (2006) där 99 procent angav hög följsamhet till läkemedelsordination. En 

anledning till att patienter i hög grad är följsamma till läkemedelsbehandling kan vara en 

rädsla för att bli återinlagd på sjukhus men också att det finns en stor tilltro bland patienterna 

avseende läkarens ordination, det vill säga att uppfattningen är att läkaren vet vad som är mest 

gynnsamt för patienten (Jaarsma et. al., 2013). Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara 

så att svaren vid en egenvårdsmätning inte alltid överensstämmer med hur det verkligen 

förhåller sig. Patienterna kan ha svårt att erkänna att de inte följer läkarens ordinationer fullt 

ut. Det kan också vara så att patienter missuppfattat ordinationer och tror sig följa dessa men i 

själva verket inte gör det (van der Wal et al., 2006). Vidare är det viktig att komma ihåg att 

patienter med hjärtsvikt tillämpar egenvårdsåtgärder i varierande grad och det kan vara svårt 

att uppskatta omfattningen av följsamhet i studier. Följsamheten kan vara bristfällig och 

variera stort mellan olika länder och kulturer med avseende på bland annat attityder, värden, 

ekonomiska resurser och levnadssätt. Det kan vara svårt att dra slutsatser då mätvärdena oftast 

är inrapporterade av patienterna själva, och inte alltid stämmer överens med verkligheten 

(Jaarsma et al., 2013).  

 

Patientutbildning ger patienter och närstående en ökad kunskap om sjukdomen hjärtsvikt, 

trots detta har hjärtsviktspatienten ofta svårt att följa rekommendationer vad gäller egenvård. 

Det kan vara lättare att ta till sig kunskap än att göra livsstilsförändringar. Det är enligt 

Socialstyrelsen (2015b) sjukvårdens ansvar att utbilda både patienter och närstående på rätt 

nivå utifrån deras sociala och kognitiva kontext, samt att eventuellt justera den medicinska 

behandlingen utifrån patientens behov. Ett optimerat resultat kräver ömsesidig medverkan och 

det är därför viktigt att patienten förstår vad sjukdomen innebär och är delaktig i behandlingen  
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I enlighet med Orem ser vi människan som tänkande och i ständig utveckling men att hon 

ibland kan behöva stöttning för att kunna omvärdera sin livssituation och handla utifrån den. 

Enligt Orems omvårdnadsteori är hälsa kopplat till egenvårdsbalans vilket innefattar att 

människan har förmåga att välja själv och tillmötesgå krav på egenvård, det har också 

betydelse vilken egenvårdskapacitet personen besitter (Orem, 2001). Då sjukdomen 

progredierar kan patienten få allt svårare att efterfölja rekommenderade råd avseende 

egenvård eftersom orken minskar. Livsstilsförändringar kräver motivation, stöttning och ork. 

Symtom som trötthet och dyspné är vanligt hos denna patientgrupp och det finns därmed risk 

att följsamheten minskar vilket kan leda till ökad mortalitet. Symtomen vid hjärtsvikt är även 

ångestframkallande för många patienter vilket i kombination med övriga begränsningar, som 

t.ex. dåligt socialt nätverk eller nedsatt förmåga till social interaktion, kan leda till psykisk 

ohälsa. Detta kan i sin tur påverka följsamheten till de rekommendationer som patienten får. 

Enligt Orems teori kan en obalans i de mönster som människan är van att leva utifrån bidra 

till ohälsa. Det kan vara svårt att bryta ett invant levnadsmönster i hemmiljön för att följa de 

rekommendationer som sjukvården gett. Patienter med hjärtsvikt måste hela tiden väga sina 

beslut mot vad de kan få ut i hälsovinster mot ett begränsat liv vad gäller bl.a. kost, 

vätskeintag och aktivitetsgrad. Omvårdnadssystemet har en viktig roll i att bemöta, stötta och 

motivera förändringar i livsstil och egenvård till patienter med hjärtsvikt. Det krävs också 

kontinuerlig kontakt och uppföljning för att patienten ska bibehålla god egenvård och 

livsstilsförändringar.  

 

Vid tecken på sviktande egenvårdsförmåga är det viktigt att stötta patienten i dennes uppgift. 

Distriktssköterskan har en viktigt roll att fylla vad gäller patientundervisning samt i att stärka 

patientens känsla av egenvårdsförmåga. När en patient fått diagnos kan denne känna stora 

krav på egenvård och livsstilsförändringar, självbilden kanske omvärderas av den drabbade. 

Detta är viktigt att som distriktssköterska identifiera, stödja och följa upp varje enskild 

patient. Det går förmodligen inte att minska antalet återinläggningar på sjukhus enbart med 

utbildningsinsatser vad gäller egenvård. En välutbildad och välinformerad patient kan dok 

uppleva en större trygghet och ha en mer positiv syn på, och kontakt med sjukvården, samt 

kan uppleva en högre känsla av livskvalitet. Det finns dock stora brister i det nuvarande hälso- 

och sjukvårdssystemet vad gäller tillgång till hjärtsviktsmottagningar i primärvård. Vid 

förberedelser inför föreliggande studie inventerade författarna antalet primärvårdsanslutna 

hjärtsviktsmottagningar på den aktuella orten. Förvånande få vårdcentraler hade etablerade 
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hjärtsviktsmottagningar med specialutbildade hjärtsviktssjuksköterskor. Detta 

överensstämmer inte med Socialstyrelsens nuvarande rekommendationer avseende 

hjärtsviktsvård (2015a) där tillståndet hjärtsvikt bedöms ha hög allvarlighetsgrad och åtgärd 

med uppföljning av ett multidisciplinärt hjärtsviktsteam har hög rekommendationsgrad. 

Utifrån detta perspektiv kan det vara svårt att erbjuda samtliga patienter med hjärtsvikt 

kontinuerlig uppföljning, hjärtsviktsmottagning och sjukvårdsteam. Detta kan också te sig 

oetiskt då det finns stora olikheter avseende tillgång till hjärtsviktsmottagningar i landet. 

Dessutom bygger egenvården i stor utsträckning på att patienter ska kunna tolka sina symtom 

och vid försämring kontakta sin läkare eller sjuksköterska. Detta blir svårt att erbjuda om det 

inte finns etablerade hjärtsviktsmottagningar med hjärtsviktssköterskor knutna till 

primärvården. Om alla patienter skulle få möjlighet att erhålla regelbunden och tät 

uppföljning med upprepning av egenvårdsutbildning, eller få hjälp med aktiva åtgärder i 

hemmet, kunde identifiering och tecken på symtom som indikerar försämring hittas och 

åtgärdas i tid. Detta skulle i sin tur minska antalet återinläggningar på sjukhus samt minska 

mortalitet vilket också bekräftas i studien av van der Wal et al., (2010).  

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ enkätstudie. 

Enligt Polit och Beck (2017) ger en kvantitativ ansats forskarna möjlighet att få ett stort 

svarsomfång, samt att kunna generalisera sitt resultat. Författarna har diskuterat huruvida 

annan ansats och andra metoder hade varit användbara för besvarande av syfte och 

frågeställningar. Vid tillämpning av kvalitativ intervjustudie skulle en djupare förståelse för 

patienters upplevelser med avseende på egenvård kunnat inhämtas. Det är dock inte säkert att 

följsamheten hade kunnat mätas på samma sätt som vid en enkätstudie då det inte hade varit 

genomförbart att inkludera ett så stort antal patienter. En litteraturstudie skulle kunnat ha 

besvarat studiens syfte och frågeställningar. Dock fanns ett specifikt intresse att undersöka 

följsamheten till egenvård hos hjärtsviktspatienter som regelbundet följs upp på 

hjärtsviktsmottagning varför en kvantitativ ansats valdes. Icke experimentella upplägg passar 

för att t.ex. finna eventuella samband mellan olika variabler, eller kanske bara beskriva ett 

förlopp, utan att utsätta de inkluderade för någon intervention eller dylikt (Billhult & 

Gunnarsson, 2012a). Studien har gett kännedom om följsamheten hos hjärtsviktspatienter 

inom mottagningsverksamhet, och möjlighet att titta på samband mellan följsamhet och vissa 

demografiska data. En experimentell studie hade inte varit genomförbart på denna nivå av 

examensarbete. Vidare kan, enligt Polit och Beck (2017), de icke experimentella studierna 
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delas upp i prospektiva och i retrospektiva, och generellt anses resultaten från prospektiva 

studier vara mer tillförlitliga, vilket kan ses som en styrka med föreliggande studie. En 

prospektiv tvärsnittsstudie utförs om forskaren vill se hur en grupp ser ut vid ett visst speciellt 

nedslag, och det finns ingen möjlighet att följa förändringar hos deltagarna över tid (Billhult 

& Gunnarsson, 2012a). En prospektiv longitudinell studie hade inte varit genomförbart p.g.a. 

begränsad tid för datainsamlingen, däremot finns data sparat för eventuell framtida forskning.  

 

Den kvantitativa metoden är utvecklad för att mäta olika variabler och utfall så noggrant som 

möjligt med hjälp av ett mätinstrument av god validitet och reliabilitet (Polit & Beck, 2017). 

Den svenska versionen av “European Heart Failure Self-care Behaviour scale” (EHFScBs) 

som används i föreliggande studie är väl testad både vad gäller validitet och reliabilitet och 

använd i vetenskapliga studier med avseende på egenvård vid hjärtsvikt, vilket motiverar 

valet av enkät. Initialt avsågs att använda enkäten EHFScB-12 i studien för att ta del av fler 

påståenden med avseende på egenvårdsbeteenden, och det var denna som deltagarna 

besvarade. Författarna har under processen tagit del av forskning utifrån EHFScBs, och då 

instrumentet under senare år reviderats, så valdes att i bearbetningen endast analysera de nio 

påståenden som är i enlighet med den reviderade skalan, även för att validitet och reliabilitet 

testats högre för EHFScB-9. Deltagarna kan uppleva att besvarande av en enkät med få 

påståenden är mindre påfrestande, vilket kan öka chansen att få svar (Billhult & Gunnarsson, 

2012b). Det finns funderingar om deltagandet hade ökat om EHFScB-9 hade använts i stället 

för EHFScB-12. Deltagarna fick nu besvara fler påståenden än nödvändigt, samt att dessa tre 

påståenden kan ha uppfattats även av deltagarna i föreliggande studie, som icke 

egenvårdsbeteenden. Dock anses att EHFScB-9 och EHFScB-12 är relativt likvärdiga, och att 

det förmodligen inte tar anmärkningsvärt längre tid att fylla i EHFScB-12. Användandet av 

EHFScB-12 bedöms inte har påverkat deltagandet eller svarsfrekvensen.  

 

Vid beräkning av hög eller låg följsamhet till ett egenvårdsbeteende omvandlades den 

femgradiga skalan till två kategorier, i enlighet med Jaarsma och medarbetare (2013). Denna 

uppdelning underlättade vid analys av insamlade data, och att det i resultatet ansågs 

tillräckligt att påvisa i vilken utsträckning följsamheten var hög. Det som kan diskuteras är 

vad som bestämmer att siffran 3 motsvarar låg följsamhet. Siffran 3 kan tänkas motsvara 

alternativet; varken eller, alltså varken bra eller dåligt, och författarna menar att detta inte kan 

anses vara likställt med hög följsamhet.   
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Även om en enkät och dess frågor är väl genomtänkta, är det vanligt att de svar som erhålls 

inte motsvarar förväntningarna (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Författarna har diskuterat vad 

de olika siffrorna på likertskalan har för innebörd, med avseende på följsamheten. Exempel på 

detta är för påståendet; Jag väger mig varje dag, där siffran 1 motsvarar stämmer precis, 

alltså det antas att deltagaren väger sig varje dag. För de deltagare som inte väger sig varje 

dag, utan t.ex. varannan eller var tredje dag, kan det funderas kring vilket svarsalternativ som 

överensstämmer bäst. Tänkvärt är att deltagaren eventuellt besvarar detta påstående med 

siffran 5, stämmer inte alls, vilket då kan bli missvisande eftersom siffran 5 motsvarar låg 

följsamhet. Viktmätning varannan eller var tredje dag bör inte motsvara låg följsamhet. Det 

kan också vara första gången deltagaren besvarar denna typ av egenvårdsskala, och kände sig 

obekväm med förståelsen av svarsalternativen, samt att deltagarna kan ha tolkat påståendena 

olika, vilket kan ha påverkat resultatet. På frågan; antal år med diagnos, förekom ett internt 

bortfall, närmare bestämt 14, och det valdes därför att inte nyttja denna variabel i analysen. 

Författarna inser i efterhand att denna fråga kan te sig svår att besvara, då deltagarna behöver 

ha kännedom om när de faktiskt erhöll sin diagnos, vilket säkerligen inte alla har. Funderingar 

fanns kring om det hade varit enklare att använda sig av fasta svarsalternativ, alternativt att 

ställa frågan på ett annat sätt, i likhet med; vilket år sade din läkare till dig att du har 

diagnosen hjärtsvikt? Variabeln utbildningsnivå slogs samman till två alternativ; grund och 

hög, för att underlätta bearbetningen, där gymnasienivå och högskolenivå motsvarade den 

högre utbildningsgraden. Gymnasienivå, kan anses motsvara den högre utbildningsgraden i 

denna studie, eftersom stickprovet representeras av en äldre generation.  

 

Abstrakta fenomen såsom inställningar, upplevelser, kunskap och liknande kan vara svårare 

att mäta än påtagliga fenomen såsom t. ex. vikt och längd (Patel & Davidson, 2011). 

Författarna till föreliggande studie hade ingen möjlighet att få kännedom om huruvida 

deltagarnas svar överensstämde med deras faktiska handlingar. Deltagarna har besvarat 

påståenden med avseende på följsamhet vid egenvårdsbeteenden, vilket kan ha påvisat hög 

följsamhet för den enskilde individen, dock behöver det inte innebära att det faktiskt förhåller 

sig på det viset. Detta är inget unikt för denna studie, utan gäller sannolikt för en stor del av 

forskning vad gäller självrapporterade beteenden.  

 

För att resultaten från en enkätundersökning ska bli tillförlitliga är det viktigt med så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Resultatet anses vara representativt med liten risk för bias om 

svarsfrekvensen överstiger 70 procent vid en enkätstudie (Billhult & Gunnarsson, 2012b). En 
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svarsfrekvens erhölls på 72 procent, vilket kan ses som en styrka med studien, dock har 

författarna fört diskussion med avseende på förbättring av denna. Svarsfrekvensen påverkas 

av på vilket sätt deltagarna ska erhålla, fylla i enkäten och återlämna den. Att skicka ut 

enkäter per post innebär att forskaren inte har någon fysisk kontakt med deltagaren i studien 

(Billhult & Gunnarsson, 2012b). Personlig kontakt har en positiv effekt på svarsfrekvensen, 

då forskarna bl.a. kan svara på frågor (Polit & Beck, 2017). Patienterna i föreliggande studie 

träffade inte forskarna personligen och det kan spekuleras i om detta påverkade deltagandet i 

negativ bemärkelse. På den sjukhusanslutna mottagningen erhöll patienterna muntlig 

information om studien av sjuksköterskorna, samt att deltagarna kunde lämna in enkäterna på 

plats, vilket kan ha ökat svarsfrekvensen. Patienterna på den primärvårdsanslutna 

mottagningen erhöll ingen muntlig information alls, utan distribution respektive återsändande 

av enkät skedde per post. Dessa faktorer kan ha påverkat deltagandet på den 

primärvårdsanslutna mottagningen, där svarsgraden blev lägre. Å andra sidan kunde 

deltagarna från den primärvårdsanslutna mottagningen, upplevt det som en fördel att i lugn 

och ro kunna besvara enkäten hemmavid.  

 

Vid enkätundersökningar är det vanligt att två påminnelser används eftersom det oftast bara är 

hälften av personerna som svarar efter första utskicket. Sedan svarar ytterligare hälften av de 

resterande som fått påminnelsen (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Påminnelser hade med 

största sannolikhet bidragit till ett högre deltagande på den primärvårdsanslutna 

hjärtsviktsmottagningen. Detta hade dock varit svårt att genomföra då författarna inte hade 

tillgång till patienternas adresser, och det inte ansågs rimligt att belasta sjuksköterskan med 

utskick av påminnelser. Enkäterna var dessutom inte kodade i förväg så det hade inneburit en 

omöjlighet att få kännedom om vilka av patienterna som inte hade svarat, vilket hade medfört 

att hela den tillgängliga populationen skulle erhållit påminnelser, vare sig de redan svarat eller 

inte. Det faktum att inga påminnelser kunde skickas ut kan ses som en svaghet med studien.   

 

I enlighet med Polit och Beck (2017), utfördes statistiska analyser med hjälp av Chitvåtest, 

där skillnader inom gruppen, med avseende på kön, civilstatus och utbildningsnivå, jämfördes 

med data på nominalskalenivå. Ett p-värde ≤ 0,05 valdes då detta värde är den mest 

accepterade gränsen för statistisk signifikans (Polit & Beck, 2017). Ett binärt utfall som 

undersöks i två grupper redovisas vanligen i 2 x 2-korstabell. Chitvåtest ger ett p-värde som 

sammanfattar vilka belägg korstabellsresultatet ger för ett samband mellan grupp och utfall 

(Björk, 2010), vilket kan motivera valet av analysmetod, då två oberoende grupper testades 
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mot binära utfall på nominalskalenivå. När multipla test utförs med samma data så ökar risken 

för typ 1-fel (Polit & Beck, 2017). Risken för ett typ 1-fel vid en enstaka signifikansanalys är 

upp till fem procent, men vid en situation med multipla analyser är risken för typ 1-fel i någon 

av analyserna betydligt högre. Risken att minst att ett av testresultaten faller ut falskt positivt 

överstiger då fem procent. Bonferroni-korrektion kan användas för att korrigera p-värden då 

multipla test utförs, för att minska risken för falskt positiva fynd (Björk, 2010). Bonferroni-

korrektion kan dock vara problematisk då den har en tendens att öka risken för typ 2-fel, alltså 

att statistisk icke-signifikans påvisas fastän det i själva verket finns signifikans (Polit & Beck, 

2017). Författarna har diskuterat huruvida det var nödvändigt med bonferroni-korrektion, för 

undvikande av massignifikans då samma data använts i flera analyser. Då studien inte ansågs 

hypotesprövande bedömdes korrektion med bonferroni-metoden inte nödvändig, men har 

noggrant beaktats.  

 

Målpopulationen var patienter med diagnosen hjärtsvikt, vilka var inskrivna på en 

hjärtsviktsmottagning. Det råder brist på hjärtsviktsmottagningar vid den ort där studien 

genomfördes, och de två utvalda hjärtsviktsmottagningarna var de enda som fanns tillgängliga 

vid perioden för datainsamlingen. Det är viktigt att sannolikheten är hög för att de egenskaper 

vi finner i populationen också finns i stickprovet (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Författarna 

hade inte tillgång till journaldatasystemet, utan fick helt och hållet förlita sig till 

sjuksköterskorna på respektive mottagning, med avseende på identifiering av tillgänglig 

population. Denna bestod av de patienter som besökte den sjukhusanslutna mottagningen 

under den fördefinierade tidsperioden, respektive de som var planerade för årskontroll på den 

primärvårdsanslutna mottagningen. Alla patienter ur den tillgängliga populationen, vilka 

uppfyllde kriterierna för inklusion, tillfrågades om deltagande. Urvalsmetoden blev därmed 

icke slumpmässig eftersom ett konsekutivt urval tillämpades, vilket innebar att inte alla 

patienter i populationen hade lika stor chans att bli tillfrågade. Om alla i populationen har 

möjlighet att tillfrågas om deltagande, så reduceras risken för bias vid ett konsekutivt urval 

(Polit & Beck, 2017). P.g.a. tidsbegränsning blev detta inte genomförbart. Alternativet hade 

varit ett slumpmässigt urval, då alla i populationen har samma sannolikhet att bli valda när 

urvalet görs (Billhult & Gunnarsson, 2012a), vilket enligt Polit och Beck (2017) möjliggör ett 

mer representativt urval. Ett slumpmässigt urval, hade inneburit att sjuksköterskorna varit 

tvungna att identifiera adresser till alla patienter, eftersom det inte fanns tillgång till 

journalerna, vilket inte ansågs motiverat. Polit och Beck (2017) beskriver att ett icke 

slumpmässigt urval sällan är representativt för hela populationen, och utifrån denna vetskap 
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bedöms att detta anses gälla även för denna studie. Det fanns inte heller någon möjlighet att 

titta närmare på de patienter som inte blev tillfrågade, och inte heller på de patienter som föll 

bort under datainsamlingen. Därför blir det svårt att avgöra huruvida stickprovet är 

representativt för den tillgängliga populationen och även för målpopulationen. Enligt Polit 

och Beck (2017) är största delen av forskning inom hälso- och sjukvård trots allt baserad på 

icke slumpmässig urvalsmetod, vilket styrker valet av urvalsmetod.  

 

Genom att titta på deskriptiva data kan en uppfattning om vilken sorts individer som är 

undersökta erhållas. Det kanske visar sig att de individer som faktiskt blev inkluderade inte 

kan anses representera den bakomliggande populationen som först avsågs (Billhult & 

Gunnarsson, 2012a). Föreliggande studie redovisar resultat utifrån en äldre generation (64-95 

år). I efterhand har författarna fått kännedom om att populationen på den sjukhusanslutna 

mottagningen endast utgörs av äldre patienter, vilket kan ge viss styrka åt representativiteten. 

Det finns en förståelse för att följsamhet säkerligen kan skilja sig åt vad gäller yngre och äldre 

patienter, men ändock anses resultatet kunna ge en fingervisning åt i vilken utsträckning 

patienter med hjärtsvikt är följsamma till egenvård, oberoende av ålder. Enligt Socialstyrelsen 

(2017) så förskjuts åldersfördelningen snabbt i Sverige mot en ökande andel äldre till följd av 

en hög och ökande medellivslängd. Detta faktum kan anses ge styrka åt studiens resultat, och 

att följsamhet till egenvård är en lika viktig aspekt för såväl den äldre som den yngre gruppen 

hjärtsviktspatienter.  

 

Ett bortfall kan ske under datainsamlingen, alltså att individer kan försvinna på andra sätt än 

genom de planerade exklusionskriterierna, exempelvis genom nekande av deltagande (Billhult 

& Gunnarsson, 2012a). Bortfall vid enkätstudier kan bero på att patienten inte ser nyttan med 

besvarande av enkäten, att ämnet inte intresserar patienten, eller att de inte orkar delta. Även 

otydliga påståenden och svarsalternativ i enkäten kan bidra till tolkningssvårigheter och 

därmed bortfall (Patel & Davidson, 2011). Ingen av patienterna exkluderades på grund av 

demens, eller läs- och skrivsvårigheter i svenska språket. Totalt var det 18 patienter som föll 

bort under datainsamlingen. Om den höga åldern i stickprovet antas vara representativt för 

populationen, så undrar författarna om bortfallet därmed kan bero på omständigheter som hör 

åldern till, såsom svårigheter med att förstå påståendena och svarsalternativen, eventuell 

synnedsättning, nedsatt kognitiv förmåga etc. Eftersom deltagarna var anonyma, så fanns 

ingen möjlighet till analys av bortfallet. 
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Systematiska fel är alla icke slumpmässiga fel som gör att fel slutsats dras (Billhult & 

Gunnarsson, 2012a). Vad som enligt Polit och Beck (2017), kan innebära bias med 

konsekutivt urval, är risk för säsongs- eller andra tidsrelaterade effekter. I föreliggande studie 

skedde datainsamlingen under augusti och september månad vilket kan ha detta har påverkats 

av att augusti ofta räknas som semestermånad och besöksfrekvensen på mottagningarna kan 

vara reducerad. Författarna har diskuterat att det kan innebära bias att största delen av 

deltagarna kom från en och samma hjärtsviktsmottagning, då information avseende egenvård 

har givits av ett mycket begränsat antal sjuksköterskor. Det har också diskuterat det faktum, 

att patienter som regelbundet följs upp via hjärtsviktsmottagning, generellt torde ha högre 

följsamhet, jämfört med de som inte handhas av hjärtsviktssjuksköterskor.  

 

Vissa människor är speciellt utsatta och känsliga för forskning, t.ex. svårt sjuka människor 

och personer med demens. Om deltagarna är utsatta eller på annat sätt sårbara så är etiken 

speciellt viktig (Kjellström, 2012). Innan studien påbörjades, analyserade nyttan med studien, 

och vägde den mot riskerna för deltagarna. Ingen patient med diagnosen demens var inskriven 

på någon av mottagningarna, vid tiden för identifiering av populationen. Om fallet hade varit 

så, hade personerna med demens inte tillfrågats om deltagande. Patienter med kognitiv 

nedsättning, till följd av nedsatt perfusion i hjärnan på grund av hjärtsvikten, kan ha 

medverkat i studien utan författarnas kännedom. Vidare kan sårbara grupper innefatta 

utlandsfödda, på grund av språkförbistring, därav att deltagarna skulle behärska det svenska 

språket. Det fanns ingen möjlighet att helt säkert veta att de patienter som tillfrågades 

uppfyllde inklusionskriterierna, utan författarna var tvungna att förlita sig på att 

sjuksköterskorna inkluderade rätt patienter.  

 

Enligt Kjellström (2012) kan risker och faror för deltagarna innebära obehag, uttråkning, 

rädsla eller skam eller att de måste avsätta tid. Minimal risk innebär att personen inte utsätts 

för större risker än ett vanligt vardagsliv (Polit & Beck, 2017). Patienterna på den 

sjukhusanslutna mottagningen besvarade enkäten i samband med sitt planerade besök, och 

tillfrågades om deltagande i studien efter avslutat besök hos sjuksköterskan. Deltagandet 

bedömdes därför inte påverka eller stjäla tid från besöket i övrigt. Besvarande av enkäten 

beräknades ta relativt kort tid, under tio minuter, och bedömdes inte belasta patienterna 

tidsmässigt i någon större utsträckning. De primärvårdsanslutna patienterna kunde besvara 

enkäten hemmavid, när tid gavs, och belastningen på patienterna bedömdes även här som 

liten. Hänsyn har tagits till, huruvida påståendena i enkäten kan ha uppfattats som känsliga för 
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deltagaren att besvara. Att deltagandet kan ha medfört känsla av obehag eller skam hos vissa 

patienter kan inte uteslutas, om det t.ex. innebar att många påståenden besvarades med 

svarsalternativ som motsvarade stämmer inte alls. Författarna undrar om deltagandet i studien 

har påverkats av att patienterna på mottagningarna torde vara väl bekanta med 

sjuksköterskorna som tjänstgör där. Det kan ha inneburit svårigheter för patienterna att veta 

om sjuksköterskorna var forskarna eller inte, eftersom patienterna inte träffade forskarna 

personligen. Det kan inte uteslutas att patienterna har känt viss press till deltagande i studien 

och även besvarat enkäten fördelaktigt för att inte göra sjuksköterskorna besvikna.  

 

Risker och faror för individen kan innebära att konfidentiella uppgifter läcker ut (Kjellström, 

2012). Om en enkät är anonym finns varken namn, nummer eller annan möjlighet till 

identifiering på den (Patel & Davidson, 2011). I föreliggande studie var enkäterna helt 

anonyma och det fanns ingen möjlighet att härröra vilken enkät som tillhörde respektive 

patient. Det hade i efterhand inte varit möjligt att återfinna en patients enkät om individen 

önskat avbryta sitt deltagande, detta ansågs dock inte nödvändigt p.g.a. anonymiteten. 

Vetenskapsrådet (2002), beskriver att en vanlig form av utträde ur en studie, är s.k. 

anonymisering, vilket innebär att data står kvar men att alla möjligheter till identifikation 

undanröjs, vilket styrker författarnas resonemang. Vid enkät brukar ifyllande ses som ett bevis 

på att personen i fråga samtyckt till deltagande (Kjellström, 2012), och samtyckesblankett var 

egentligen inte ett krav för denna studie. Det är beklagligt om detta kan ha lett till 

missuppfattningar hos deltagarna, med avseende på anonymiteten, då samtyckesblanketten 

innehåller information angående avbrytande av deltagande. Ingen av deltagarna kontaktade 

författarna med avseende på detta, inte heller med funderingar angående anonymiteten.  

 

Resultatet är egentligen endast generaliserbart för dessa hjärtsviktspatienter som 

undersökningen är utförd på. Det var hjärtsviktspatienter inom mottagningsverksamhet som 

avsågs att undersökas, och tillgången till hjärtsviktsmottagningar är bristfällig, och 

deltagarantalet kan anses litet för att kunna säga något om generaliserbarheten. Det hade inte 

varit genomförbart att använda stickprov från flera hjärtsviktsmottagningar i landet för ett 

examensarbete på denna nivå, dock hade detta kunnat öka antalet deltagare och höjt 

generaliserbarheten. Det är svårt att veta hur representativa patienterna som har deltagit är, 

och om fler patienter hade deltagit är det inte säkert att resultatet blivit detsamma. Det är inte 

heller säkert att samma deltagare skulle svarat på liknande sätt om undersökningen utfördes 

en gång till då de vid första tillfället kunnat vara osäkra på skalan t.ex., vilket innebär att 
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generaliserbarheten är svår att bedöma. Slutligen diskuteras det faktum, att datainsamling, 

granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången författarna genomförde en 

enkätundersökning. Dock har forskningsprocessens olika delar givit nya kunskaper och setts 

som ett inlärningstillfälle, då båda författarna arbetat med alla delar tillsammans. Även den 

begränsade tiden anser författarna kan ha påverkat datainsamling, granskning och analys.  

Slutsats 

Patienter med hjärtsvikt har överlag låg följsamhet till rekommendationer gällande 

egenvårdsråd, framförallt vad gäller att ta kontakt med sjukvården vid symtom som tyder på 

försämring men också avseende regelbundet motionerande och viktkontroll. Det finns ett stort 

behov av regelbunden uppföljning och utbildning till patienter med hjärtsvikt vilket med 

fördel bör utföras av specialutbildade hjärtsviktssjuksköterskor. Vidare är det viktigt att 

informera om betydelsen av den icke farmakologiska behandlingen då detta kan öka 

patienters intresse för, och kunskap om egenvård. Att som vårdgivare ha kännedom om olika 

faktorer som påverkar egenvårdsförmågan är av stor betydelse för att kunna erbjuda varje 

enskild patient ett så optimalt omhändertagande som möjligt. Egenvårdsskalan (EHFScBS) 

som använts i studien skulle med fördel även kunna nyttjas som ett mätinstrument på 

hjärtsviktsmottagningar. Skalan kan då användas som utgångspunkt för individanpassad 

information och för att underlätta vid uppföljningsbesök.  
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BILAGA 1 

 

Information och förfrågan om deltagande i en enkätstudie avseende följsamhet till 
rekommendationer vid egenvård av hjärtsvikt 

Bakgrund                                                                                                                                                       
Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga sänkt och egenvård i kombination med farmakologisk behandling 
syftar till att minska sjukdomskänsla, reducera upplevelsen av symtom samt förbättra hjärtfunktionen. 

Syfte                                                                                                                                                              
Syftet med studien är att undersöka patienters följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt.  

Tillfrågan om deltagande                                                                                                                                     
Att delta i studien är frivilligt, du kan när som helst i samband med studien välja att avbryta och du behöver 
inte förklara varför. Om du väljer att delta i studien kommer du att behöva skriva under ett 
samtyckesformulär i samband med att du besvarar en enkät.  

Studiens genomförande                                                                                                                                    
Studien vänder sig till patienter som går på uppföljande besök vid 
_________________hjärtsviktsmottagning. Som deltagare i studien ombeds du besvara en enkät om 
egenvård vid hjärtsvikt. Enkäten tar ca fem till tio minuter att besvara. Den besvarade enkäten läggs ned i 
bifogat kuvert, förseglas och lämnas sedan i avsedd uppsamlingslåda inne på mottagningen, För dig som 
fått enkäten hemskickad postar du den vänligen till aktuell hjärtsviktsmottagning där ansvarig 
sjuksköterska lägger det obrutna kuvertet i avsedd uppsamlingslåda. 

Hantering av data                                                                                                                                                
Den besvarade enkäten är anonym och endast ansvariga för studien har tillgång till dessa enkäter. Alla 
uppgifter som samlats in i denna studie angående dig och din hälsa kommer hanteras strikt konfidentiellt 
och regleras av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Resultatet kommer att sammanställas, analyseras och 
redovisas på ett sådant vis att ingen kan identifieras vare sig vald hjärtsviktsmottagning eller enskild 
individ.  

Information om studiens resultat: Studien är del av ett examensarbete i 
specialistsjuksköterskeprogrammet och resultatet kommer att redovisas i form av en uppsats vid 
institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap. De deltagare som önskar ta del av studieresultatet kan få 
arbetet tillsänt sig.  

Handledare för studien                                                                                                                                      
Maria Carlsson                                                                                                                             
Universitetslektor vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap Uppsala Universitet                                
e-mail: maria.carlsson@pubcare.uu.se 

Ytterligare information och svar på frågor kan ges av:                                                                                      
Linda Eriksson      Sofia Berg Blomkvist                 
Specialistsjuksköterskeprogrammet   Specialistsjuksköterskeprogrammet  
Uppsala Universitet     Uppsala Universitet                                                 
mobil: 0707-68592    mobil:0705691169                                      
e-mail: eriks.linda@gmail.com                       e-mail: sophiaberg@comhem.se                                                                         



	

BILAGA 2 

              
   EGENVÅRD VID HJÄRTSVIKT 

 

Detta formulär innehåller påståenden om egenvård vid hjärtsvikt. Besvara varje påstående genom att 

sätta en ring runt den siffra som Du tycker stämmer bäst in på Dig.  

Notera att svarsalternativen beskriver en skala mellan ytterligheterna stämmer precis (1) 

och stämmer inte alls (5). Om Du är osäker, ringa ändå in den siffra som känns mest rätt för Dig.  
      

Man □ Kvinna □ 
 

Ålder; _________ 
 

Antal år med diagnosen hjärtsvikt; ________ 
 

Civilstatus; gift/sambo ☐ ensamboende ☐  

 

Utbildningsnivå; Grundskolestudier ☐ Gymnasiestudier ☐ Högskolestudier ☐ 

 

      

                                        Stämmer precis         Stämmer inte alls 

     

1. Jag väger mig varje dag  1 2 3 4 5  

                             

2. Vid ökad andfåddhet kontaktar  

jag min läkare eller sjuksköterska  1 2 3 4 5  
      

3. Om mina fötter/ben svullnar mer  

än vanligt kontaktar jag min läkare  

eller sjuksköterska   1 2 3 4 5 
      

4. Om jag ökar två kilo i vikt på  

en vecka kontaktar jag min läkare  



	

eller sjuksköterska        1 2 3 4 5

                                             

5. Jag begränsar mitt vätskeintag 

(ej mer än 1,5-2 liter/dygn)  1 2 3 4 5  

               

6. Om jag upplever ökad trötthet 

kontaktar jag min läkare  

eller sjuksköterska   1 2 3 4 5
       

7. Jag äter en kost med lågt saltinnehåll  1 2 3 4 5
      

8. Jag äter mina mediciner som läkaren  

ordinerat         1 2 3 4 5 

 

9. Jag motionerar regelbundet  1 2 3 4 5

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt (Jaarsma et al., 2009)  



	

BILAGA 3 

 
Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap 

 

 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Egenvård vid hjärtsvikt – följsamhet till rekommendationer 

 

Undertecknad har tagit del av forskningspersoninformation avseende studien om egenvård vid 

hjärtsvikt och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag har möjlighet att avbryta 

mitt deltagande närhelst jag så önskar utan vidare förklaring och utan att det påverkar min 

fortsatta behandling eller omhändertagande på kliniken.  

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Ort och datum    Underskrift forskningsperson 

 

 

                      ---------------------------------------------- 

     Namnförtydligande   

 
 


