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SAMMANFATTNING 

 

Inledning  

Risken för återinskrivning minskar om patienten har kunskap och kan hantera hjärtsvikten 

utifrån egenvårdsråd. Förmågan att ta till sig information har även en central roll i detta. 

Hjärtsviktspatienter med dålig följsamhet i sin egenvård av sjukdomen skrivs oftare in än de 

som har bra följsamhet. Minskad förståelse och kunskap kring sjukdom leder till minskad 

möjlighet för patienten att förstå information, läsa och följa medicinska rekommendationer 

samt skriftliga och muntliga instruktioner.  

 

Metod 

Ett frågeformulär delades ut till patienter på två hjärtsviktsmottagningar i Mellansverige. 

Skillnader mellan skriftlig information testades mot skriftlig och muntlig information och 

analyserades med Mann-Whitney U test. Trettio patienter besvarade frågeformuläret (97 % 

response rate).  

 

Resultat 

Sextiotre procent av deltagarna i denna studie fick både muntligt och skriftlig information 

angående egenvården. 60 % i undersökningsgruppen hade endast en grundskola/gymnasial 

utbildning och 40 % hade en högskola/universitets utbildning. Kunskapsmässigt skiljde sig 

inte grupperna åt. 

 

Diskussion 

Tidigare studier har visat att egenvården inte alltid utförs optimalt bara för att patienten har en 

hög kunskap. Studiens kliniska implikationer är att patienter som följs upp på 

hjärtsviktsmottagningar har bra kunskap oavsett utbildningsnivå eller hur de fått 

informationen. 

 

Slutsats 

Det fanns ingen signifikant skillnad i kunskap mellan de olika informationssätten och 

utbildningsnivåerna.  

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, kunskap, sjuksköterska, egenvård, utskrivning. 
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ABSTRACT 

 

Background 

The risk of rehospitalization decreases if the patient can manage the heart failure based on 

self-care advice. The ability to grasp information also plays a key role in this. Heart failure 

patients with poor adherence in their self-management of the disease are required to seek 

medical help more often than those with good adherence. Reduced knowledge about the 

disease leads to decreased opportunity for the patient to understand information read and 

follow medical recommendations, and written and verbal instructions. 

 

Method 

A questionnaire was distributed to patients in two heart failure clinics in Middle Sweden. 

Differences between written and written/verbal information and knowledge about self-care in 

heart-failure were analyzed with Mann-Whitney U test. Thirty patients responded to the 

questionnaire (97% response rate). 

 

Results 

Sixty-three percent of the participants in this study received both oral and written information 

about self-care. Of these participants, 60% had only a primary school/secondary education 

and 40% had education at university level. No differences in knowledge were found between 

the two groups.  

 

Discussion 

Previous studies have shown that self-care is not always performed optimally just because the 

patient has a high level of knowledge. The study's clinical implications are that patients are 

monitored in heart failure clinics have good knowledge regardless of education or how they 

received the information. 

 

Conclusion 

There were no significant differences in knowledge between the two groups, regardless 

different modes of information and education levels. What is important is not the form in 

which the information is given to the patient, but the important thing is to give patients 

individualized information. 
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BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som innebär att den drabbade kommer att behöva ta ett stort 

ansvar gällande den grundläggande omvårdnaden och medicineringen i vardagen. För att detta 

ska kunna ske på ett så patientsäkert och effektivt sätt som möjligt så behöver patienten 

information både muntlig och skriftlig, från sjukvårdspersonal (Härnborg, 2013). 

 

Hjärtat är en muskel som består av fyra hålrum som via ett nätverk av blodkärl pumpar runt 

blodet i kroppen. Hjärtat är uppdelat i en höger och en vänster halva, där varje halva består av 

ett förmak och en kammare. Den högra kammaren pumpar ut blodet i det lilla kretsloppet och 

den vänstra kammaren pumpar ut blodet i det stora kretsloppet. Hjärtat har tre sorters klaffar, 

mitralisklaffar, tricuspidalisklaffar och fickklaffar. Mitralisklaffarna och tricuspidalisklaffarna 

fungerar som backventiler för blodet när de passerar mellan förmak och kammare  

(Rosenqvist & Tornvall, 2012). Fickklaffarna är belägna vid utgångarna mot kretsloppen, där 

även de fungerar som backventiler för blodet.  

 

För att hjärtat ska kunna pumpa krävs det elektriska nervimpulser, som styrs av det 

autonomiska nervsystemet (icke viljestyrda impulser). Den elektriska nervimpulsen går 

genom hjärtat till kammarmusklerna och orsakar en sammandragning  som resulterar i en 

tryckökning så att blodet kan då pumpas ut från hjärtat (Rosenqvist & Tornvall, 2012). När en 

sammandragning sker i förmaken pumpas blodet ut i kammaren som då passivt fylls, vilket 

kallas kammarens fyllnadsfas i diastole. När blodvolymen är tillräckligt stor i kammaren, 

kommer muskulaturen i kammaren att börja dra ihop sig, vilket också kallas starten på den 

systoliska fasen. När trycket är tillräckligt högt vid kammarmuskulaturens sammandragning 

kommer klaffarna att öppna sig, vilket resulterar i att blodet pumpas ut i aorta. När 

kammarmuskulaturen inte kan dras samman mer kommer trycket i kammaren att sjunka och 

leda till att klaffarna stängs, och därför styrs blodvolymen av hur mycket kammarmuskeln kan 

dras samman (Rosenqvist & Tornvall, 2012). 

 

Det sympatiska nervsystemet kan öka kammarmuskulaturens sammandragningsförmåga, 

vilket resulterar i att en större blodvolym kan pumpas ut. Ett bra mått på hjärtats 

pumpförmåga är förmågan för kammarmuskulaturen att kunna dra sig samman. Vid hjärtsvikt 
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har hjärtats pumpförmåga avtagit och volymen som pumpas ut räcker ej till för försörjning av 

blod, syre och näringsämnen till kroppen (Rosenqvist & Tornvall, 2012). 

 

Hjärtsvikt 

 

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat har svårt att upprätthålla tillräcklig slagvolym. Kroppen 

kommer då att försöka kompensera detta genom olika kompensationsmekanismer, bland annat 

myokardhypertrofi (förtjockning av hjärtmuskulaturen) samt aktivering av det sympatiska 

nervsystemet. Det är viktigt att bedöma hjärtats pumpfunktion, både den systoliska och den 

diastoliska, eftersom behandlingen kan bero på vilken del som är mest ur funktion. Om den 

diastoliska funktionen (hjärtats fyllnads- och avslappningsförmåga) är nedsatt ges oftast ett 

ökat fyllnadstryck i vänster kammare och orsakar stas i lungan. För att detta ska ske behöver 

inte kammarens tömningsförmåga vara rubbad (Strömberg, 2005).  

 

Högt blodtryck och hjärtinfarkt orsakar hjärtsvikt hos tre av fyra personer. Desto allvarliga 

infarkt en person har haft, desto större skada kan uppstå  i hjärtmuskulaturen, vilket leder till 

ökad risk för hjärtsvikt. Insufficiens av hjärtklaffar, förmaksflimmer och levnadsvanor är 

andra vanliga orsaker till hjärtsvikt. Tack vare att den medicinska vården har gjort att fler 

överlever en hjärtinfarkt, kommer fler människor i framtiden att ha hjärtsvikt då hjärtinfarkt är 

en av de vanligaste orsakerna (Härnborg, 2013). 

 

Det finns en funktionsbedömning av hjärtsvikten, en så kallad gradskala enligt New York 

Heart Associations (NYHA). Den baseras på bedömning av patientens grad av symptom i 

arbete och vila. Grad 1 är nedsatt vänsterkammarfunktion utan symtom, men hjärtsvikten kan 

upptäckas vid en hjärtundersökning. Grad 2 är en lätt hjärtsvikt då patienten får symptom vid 

större än måttlig ansträngning. Grad 3 är en medelsvår hjärtsvikt när patienten får symtom 

som andfåddhet och trötthet vid lätt eller måttlig ansträngning, till exempel vid gång eller 

ombyte av kläder. Grad 4 är svår hjärtsvikt när patienten får symtom i vila som ökar vid 

minsta aktivitet (Läkemedelsverket, 2006).  

 

Enligt Härnborg (2013) går hjärtsvikt inte att bota, istället sätts mål upp för behandlingen och 

personen informeras om hur han/hon kan påverka och nå dessa mål själv. Målen för 

behandlingen brukar vara att öka livskvaliteten, minska symtomen, förbättra arbetsförmågan, 
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förlänga livet, minska antalet sjukhusvistelser samt att förebygga komplikationer. De 

rekommendationer som ges till patienten för att nå ovanstående mål är rökstopp, regelbunden 

motion, sköta medicineringen, minska mängden salt i maten, vätskerestriktion, regelbunden 

uppföljning hos läkare eller hjärtsviktssjuksköterska, försöka äta grönsaker och frukt 

dagligen, vaccinera sig mot influensa varje höst samt ta ett grundvaccin för pneumoni 

(Härnborg, 2013).   

 

Patientperspektiv 

 

På senare tid har mer ansvar lagts på patienterna beträffande att klara av att sköta sin 

hjärtsvikt efter utskrivning. En effektiv egenvård definieras som att kunna hantera och ta 

ansvar för sin behandling och sitt fysiska tillstånd, samt att observera försämringssymtom och 

kunna vidta adekvata åtgärder, som att kontakta vårdgivare, begränsa vätske- och 

natriumintag med mera. En förutsättning för att patienten ska kunna klara av detta är att 

patienten har förståelse för sin sjukdom och vet varför interventionerna är insatta, samt veta 

vilka symtom patienten ska vara uppmärksam på och varför (Mahramus et al., 2013; Halmo, 

Galuszka, Langova & Galuszkova, in press). Patientundervisning är rekommenderat för just 

patienter med hjärtsvikt, då det krävs att de tar ett stort eget ansvar för sin sjukdom och 

behandling. Patientundervisning har visat sig ge goda resultat på patientens hälsa i längden 

(Meng et al, 2013). De patienter som får information och undervisning av sjuksköterskor med 

speciell kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar har förbättrade förutsättningar vid utskrivning. 

Patienterna har bättre förståelse för sin sjukdom, medicinering samt när de behöver söka vård.  

De bör betraktas som en aktiv samarbetspartner när det kommer till deras omvårdnad och 

hälsa (Paul, 2008). 

 

Enligt Kato och medarbetare (2013) beror många återinskrivningar på sjukhus på att 

patienterna inte har tillräcklig kunskap eller förståelse för vad egenvården innebär och hur de 

ska utföra den. Tidigare studier visat att bra egenvård är associerad med kunskap om 

hjärtsvikt, men det har dock visat sig att egenvården inte alltid utförs optimalt bara för att 

patienten har en hög kunskap (Kato et al, 2013). Dock Enligt de Antonio och medarbetare (in 

press) har patienter med hjärtsvikt som får utbildning om sin sjukdom ökad förståelse, 

kunskap och högre kvalitet på sin egenvård. Utbildningen som nämns i de Antonio och 

medarbetares (in press) artikel innebär att man får sitta tillsammans med en sjuksköterska 
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under 20-30 minuter vid minst sex tillfällen. Under mötena går sjuksköterskan igenom orsaker 

till insjuknandet, behandling och egenvård med patienten (Antonio et al, in press). 

 

En god relation till patienten, samt kunskap om hjärtsvikt och kompetens är faktorer som 

påverkar patientens inlärningsprocess när det kommer till undervisning och vägledning. Den 

värdegrund som detta baserar sig på är synen på människan som patient och synen på 

relationen mellan vårdare och vårdtagare. Värderingar har en central roll i processen då det är 

viktigt att utgå från vår människosyn, att respektera patientens autonomi och integritet, vilket 

då innebär att betrakta patienten som en självständig individ som kan ta ansvar för sin hälsa 

och livssituation. En förutsättning för att patienten ska kunna bli självständig och kunna ta 

ansvar för sin sjukdom är att vårdpersonalen respekterar autonomiprincipen, vilket innebär att 

patienten har rätt att bli informerad om sitt tillstånd och vara beslutsfattande i behandlingar. 

Med rätt egenvårdsinformation erhåller patienten en reell kompetens som ger patienten 

förmågan att ta beslut om behandling och livsstil. De kunskapsmål som sätts upp är att 

patienten ska ha förståelse för vad hjärtsvikt är, betydelsen av behandlingen samt att denne 

kan använda kunskapen för egen bedömning av exempelvis försämringssymptom och 

medicinering (Kristoffersen, 2005; Halmo et al., in press; Näsström, Idvall & Strömberg, in 

press). 

 

Enligt Tung och medarbetare (2013) är livskvaliteten och förmågan att observera 

försämringssymtom bättre hos de patienter som får både skriftlig och muntlig information 

angående egenvård, än hos de som inte får det. 

 

Eftersom större ansvar ligger på att patienten ska kunna sköta sin hjärtsvikt hemma, ligger 

även ett stort ansvar på sjukvårdspersonalen att ta sig tid att ge patienten den information 

denne behöver för att hantera sin sjukdom. I en studie genomförd av Kalogirou, Lambrinou, 

Middleton och Soutzi (2012) visade att 71 % av de deltagande sjuksköterskorna gav sina 

patienter information om hjärtsvikt. Artikelförfattarna ansåg att deltagarnas resultat i studiens 

kunskapstest generellt var så lågt att de ansåg att sjuksköterskorna troligen inte gav tillförlitlig 

information om hjärtsvikt till sina patienter vid informations- och utbildningstillfällena.  

 

I en studie av Westlake, Sethares och Davidson (2013) minskar risken för återinskrivning om 

patienten har kunskap om sin hjärtsvikt samt kan hantera den utifrån egenvårdsråd. Förmågan 
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att ta till sig information har även en central roll i detta. Hjärtsviktspatienter med dålig 

följsamhet i sin egenvård av sjukdomen skrivs in tre gånger så ofta på sjukhus än de som har 

bra följsamhet. Minskad förståelse och kunskap kring sjukdom leder till minskad möjlighet 

för patienten att förstå information, läsa och följa medicinska rekommendationer samt 

skriftliga och muntliga instruktioner. Enligt Socialstyrelsen (2012) har patienten har rätt till 

självbestämmande, vilket också betyder att patienten har rätt att bli informerad och ha 

inflytande över sin egenvård. En välinformerad patient, där patientcentrerad vård råder, har 

visat sig ge bra resultat med avseende på att följa de rekommendationer som sjukvården har 

gett patienten. En patientcentrerad vård definieras som att fokusera på de förutsättningar och 

resurser patienten har samt göra patienten så aktiv som möjligt i beslut och omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2012; Vårdhandboken, 2013). 

 

Omvårdnadsteori 

 

Dorothea Orems omvårdnadsteori om egenvård har valts som teoretisk utgångspunkt för detta 

arbete. Den belyser patientens behov av egenvård för att kunna bevara sin nuvarande hälsa 

och förebygga försämring av sitt sjukdomstillstånd. Orem har definierat flera olika 

egenvårdsbehov, bland annat att vara observant och ta hänsyn till konsekvenser av sjukdom 

och sviktande hälsa, lära sig leva med sjukdomen och konsekvenser av den medicinska 

behandlingen på ett sådant sätt som främjar personlig utveckling. Orems omvårdnadsteori är 

lämplig för arbetet då syftet är att undersöka patienternas kunskap och förståelse av 

sjukdomen samt att ta reda på om patienterna har olika förutsättningar för att ta till sig 

information (Orem, 2001). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Idag läggs mycket ansvar på patienten vad gäller egenvård vid hjärtsvikt. En förutsättning för 

att patienterna ska kunna ta till sig de råd och rekommendationer de får, är att patienten får 

individanpassad information. Förståelse för sjukdomen och behandlingen är viktigt för ökad 

hälsa och livskvalitet för patienten.  
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Syfte 

 

Syftet var med denna studie är att undersöka vilken typ av information personer med 

hjärtsvikt får samt om det finns skillnader i kunskaper kring egenvården av sjukdomen 

beroende på vilken typ av information som ges och utbildningsnivå hos patienten. 

 

Frågeställningar  

 

1. Vilken typ av information har personer med hjärtsvikt fått gällande egenvården?  

2. Finns det någon skillnad i kunskap om hjärtsvikt mellan de som hade fått skriftlig 

information och de som hade fått både skriftlig och muntlig information?  

3. Vilken utbildning har dessa patienter?  

4. Finns det någon skillnad i kunskap om hjärtsvikt mellan de som har grundskola/gymnasial 

utbildning och de som har högskola/universitetsutbildning?  

 

METOD 

 

Design  

 

Kvantitativ empirisk tvärsnittsstudie (Ejlertson, 2003). Frågeställning ett och tre redovisades 

deskriptivt med översiktliga tabeller. Frågeställning två och fyra analyserades med Mann-

Whitney-U test. P-värde < 0,05 ansågs signifikant. 

  

Urval 

 

Ett konsekutivt urval användes, där alla patienter som besökte hjärtsviktsmottagningarna för 

uppföljning under vecka tre till 12, år 2014 blev erbjudna att delta i studien. Frågeformuläret 

delades ut av hjärtsviktssjuksköterskorna på två hjärtsviktsmottagningar på ett sjukhus i 

Mellansverige.  

Målgrupp: Patienter med diagnosen hjärtsvikt.  
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Datainsamlingsmetod 

 

Frågeformuläret 

 

Frågeformulärets kunskapsfrågor är inspirerade av Kato och medarbetares (2013) studie, där 

deltagarna kunde besvara frågorna med ja, nej och vet ej. Endast vissa av Kato och 

medarbetares (2013) kunskapsfrågor har valts ut för denna studie. Svarsalternativet delvis 

lades till. De frågor som valdes ut från Kato och medarbetares (2013) studie översattes från 

engelska till svenska en gång. Det modifierade frågeformuläret innehöll totalt 17 frågor. Den 

första delen av frågeformuläret handlar om ålder, utbildning, informationssätt och hur länge 

patienten haft hjärtsvikt, dessa frågor har utformats efter den här studiens syfte. Där finns 

även frågor som utvärderar hur patienten erhållit information om hjärtsvikt där de med egna 

ord kan ange specifikt vad som efterfrågats utöver svarsalternativen.  Det modifierade 

frågeformuläret har inte reliabilitetstestats eller validerats efter svenska förhållanden. 

 

Frågeformuläret delades ut till en av avdelningscheferna som kom med förslag på att sätta en 

rubrik ovanför kunskapsfrågorna, för att förtydliga att det var kunskapsfrågor och inte 

påståenden i formuläret. Det studiespecifika frågeformuläret ändrades efter önskemål av både 

avdelningschef och examinator. Frågeformuläret delades sedan ut av sjuksköterskor på två 

hjärtsviktsmottagningar som har speciell kompetens att ta hand om hjärtsviktspatienter 

(Eljertsson, 2003).  

 

Tillvägagångssätt 

 

Berörda avdelningschefer tillfrågades och gav sedan sitt godkännande. Därefter informerades 

sjuksköterskorna på hjärtsviktsmottagningarna om studiens syfte, urval och tidsplan. En 

muntlig överenskommelse med berörda sjuksköterskorna gjordes om att de skulle dela ut 

frågeformulären till patienterna som  sedan fyllde i frågeformuläret på avdelningen i samband 

med ett mottagningsbesök. Datainsamlingen pågick under nio veckor.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning på människor måste forskaren ta eget ansvar för de människor denne forskar på 

och det är viktigt att forskningens resultat ska skapa mer nytta än negativa konsekvenser för 
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individen. Människan går alltid före samhällets och vetenskapens behov av forskning. Därför 

är det även viktigt att patienten har gett sitt informerade samtycke innan forskningen påbörjas. 

Informerat samtycke ska bland annat innehålla att det är frivilligt att delta i undersökningen, 

att denne när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien, samt att personuppgifter kommer 

att hanteras konfidentiellt (CODEX, 2013).  

 

Patienter kan känna sig kritiserade när de i samband med studiedeltagande får frågor om 

egenbehandling och sjukdomsinsikt, sådant som de själva kanske anser att de borde ha 

djupare kunskaper om. Samtidigt kan det vara uppmuntrande för patienten att det finns ett 

forskningsintresse kring dem och deras sjukdomstillstånd, vilket kan ge förnyad motivation 

att lära sig mer om hur de kan förhålla sig till sin sjukdom. I ett större perspektiv kan denna 

undersökning leda fram till nya idéer om hur man kan informera och bemöta patienterna på ett 

sätt som gör att de lättare tar till sig information. 

 

RESULTAT 

 

Demografiska data 

 

Tabell 1: Demografisk data 

Ålder  50 år eller 

yngre 

51-65 år 66-75 år 76 år eller 

äldre 

N=30 (100%) N=2 (6,7 %) N= 4 (13,3%) N= 6 (20 %) N= 18 (60 %) 

 

Hur många år 

har du haft 

hjärtsvikt 

0-1 år 2-5 år 6-10 år Över 10 år  Vet ej 

N=30 (100%) N=8 (26,66 

%) 

N= 9 (30 %) N= 8 (26,66 

%) 

N=3 (10 %) N=2 (6,66 %) 

 

Vilken typ av information har personer med hjärtsvikt fått gällande egenvården?  

 

Patienterna hade fått information om egenvård vid hjärtsvikt på två olika sätt, muntlig 

respektive muntligt och skriftlig information. I undersökningsgruppen fick 19 av patienterna 

både muntlig och skriftlig information (Se tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt för hur många som fick muntlig, skriftlig respektive muntlig och skriftlig, samt annan information om 

egenvård.  

N = (%) Muntlig Skriftlig Muntlig & Skriftlig Annat 

N=30 (100 %) N=11 (37 %) N= 0 (0%) N=19 (63 %) N=0 (0%) 

 

Finns det någon skillnad i kunskap vad gäller egenvård vid hjärtsvikt beroende på 

vilken typ av information som givits? 

 

Ingen signifikant skillnad vad gäller kunskap om hjärtsvikt fanns mellan de som hade fått 

muntlig, respektive muntlig och skriftlig information, förutom frågan som berörde 

andningssvårigheter i liggande position, vilket lättar när de sätter sig upp, där signifikant 

skillnad mellan grupperna fanns (p=< 0,05;se tabell 3). Patienterna som hade fått både 

muntlig och skriftlig information svarade flest rätt på den kunskapsfrågan. 
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Tabell 3. Skillnad i kunskap mellan de patienter som har erhållit muntlig, respektive muntlig och skriftlig information om 

egenvård. P-värde= <0,05.  

Fråga Signifikans (2-

delad) 

Q1;Q3 Median 

Är andningssvårigheter 

och andfåddhet symptom 

på hjärtsvikt? 

0,654 1,00; 1,00 1,00 

Patienter med hjärtsvikt 

ska dricka mer vatten än 

friska personer? 

0,690 2,00; 2,00 2,00 

Rökning är bra för 

patienter med hjärtsvikt, 

då det förbättrar 

blodcirkulationen? 

0,690 2,00; 2,00 2,00 

Snabb viktuppgång är 

tecken på försämrad 

hjärtsvikt? 

0,373 1,00; 2,25 1,00 

Patienter med hjärtsvikt 

bör salta extra på maten? 

0,447 2,00; 2,00 2,00 

Patienter med hjärtsvikt 

bör inte motionera oavsett 

vilken grad av hjärtsvikt 

denne har? 

0,349 2,00; 3,00 2,00 

Tungandning är symtom 

på att lungorna börjar 

fyllas med vätska? 

0,278 1,00; 2,25 1,00 

Ett stort intag av salt på 

maten orsakar 

vätskeansamling i 

kroppen som förvärrar 

hjärtsvikten? 

0,705 1,00; 1,50 1,00 

Vissa patienter med 

hjärtsvikt får svårt att 

andas när de ligger vilket 

lättar när de sätter sig 

upp? 

0,019 1,00; 3,00 1,00 

Diuretika/Vätskedrivande 

medicin motverkar 

vätskeansamling i 

kroppen?  

0,654 1,00; 1,00 3,00 

 

Tabell 4. Översikt utbildningsnivå.  

N= (%) Grundskola/Gymnasium Högskola/Universitet 

N=30 (100 %) N=18 (60 %) N=12 (40 %) 
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Finns det någon skillnad i kunskap mellan de som har grundskola/gymnasial utbildning 

och de som har högskola/universitetsutbildning? 

 

Ingen signifikant skillnad vad gäller utbildningsnivå och kunskap om egenvårdvård vid 

hjärtsvikt fanns (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Skillnad i kunskap mellan de två olika utbildningsnivåerna. P-värde= <0,05 

Fråga Signifikans (2-

svans) 

Q1; Q3 Median 

Är andningssvårigheter 

och andfåddhet symptom 

på hjärtsvikt? 

0,240 1,00; 1,00 1,00 

Patienter med hjärtsvikt 

ska dricka mer vatten än 

friska personer? 

0,769 2,00; 2,00 2,00 

Rökning är bra för 

patienter med hjärtsvikt, 

då det förbättrar 

blodcirkulationen? 

0,769 2,00; 2,00 2,00 

Snabb viktuppgång är 

tecken på försämrad 

hjärtsvikt 

0,978 1,00; 2,25 1,00 

Patienter med hjärtsvikt 

bör salta extra på maten? 

0,414 2,00; 2,00 2,00 

Patienter med hjärtsvikt 

bör inte motionera 

oavsett vilken grad av 

hjärtsvikt denne har? 

0,663 2,00; 3,00 2,00 

Tungandning är symtom 

på att lungorna börjar 

fyllas med vätska? 

0,980 1,00; 2,25 1,00 

Ett stort intag av salt på 

maten orsakar 

vätskeansamling i 

kroppen som förvärrar 

hjärtsvikten? 

0,084 1,00; 1,50 1,00 

Vissa patienter med 

hjärtsvikt får svårt att 

andas när de ligger vilket 

lättar när de sätter sig 

upp? 

0,599 1,00; 3,00 1,00 

Diuretika/Vätskedrivande 

medicin motverkar 

vätskeansamling i 

kroppen? 

0,807 1,00; 1,00 1,00 
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DISKUSSION 

 

Sextiotre procent av deltagarna i denna studie fick både muntligt och skriftlig information 

angående egenvården. Sextio procent av patienterna hade utbildning upp till gymnasienivå 

och 40 % hade utbildning på universitetsnivå. Det fanns ingen skillnad vad gäller kunskap och 

utbildningsnivå. 

 

Vid egenvård är det viktigt att vårdpersonalen ger patienten individanpassad och adekvat 

information. Detta för att patienten ska få god kunskap om sin sjukdom och om konsekvenser 

som kan uppstå om egenvården sviktar. Orems omvårdnadsteori (Kristofferson, 2005) är en 

bra utgångspunkt vid undervisning av patienter med hjärtsvikt då egenvården är central för 

livskvaliteten. Omvårdnadsteorin belyser vikten av att identifiera patientens egenvårdsbehov, 

då det bidrar till att främja livskvalitén för patienten då denne kan identifiera 

försämringssymtom och förstå konsekvenserna av dem (Kristofferson, 2005). Socialstyrelsen 

(2012) anser att vikten av god information till patienten är viktigt ur ett egenvårds- och 

autonomperspektiv. Enligt Kato och medarbetare (2013) är bra egenvård är associerad med 

kunskap, men trots hög kunskap betyder det inte att egenvården utförs optimalt  

 

Antonio och medarbetare (in press) anser att egenvårdssamtalen med patienterna ska innehålla 

orsaker till insjuknandet, behandling och egenvård. Detta uppfyller även kraven för god 

information enligt Socialstyrelsen (2012) och är i enlighet med Orems omvårdnadsteori.  

Kunskapsnivån mellan patienterna som fått muntlig respektive muntlig och skriftlig 

information skiljde sig inte åt. Patienterna i denna studie besökte regelbundet en 

hjärtsviktssjuksköterska för uppföljning, vilket kan förklara den höga kunskapsnivån hos båda 

grupperna. Dock visar en annan studie av Tung och medarbetare (2013) att livskvaliteten och 

förmågan att observera försämringssymtom är bättre hos de patienter som får både skriftlig 

och muntlig information angående egenvård, än hos de som inte får det.  

 

Sextio procent av patienterna i denna studie hade utbildningsnivå upp till gymnasienivå och 

fyrtio procent på universitetsnivå. Det fanns ingen signifikant skillnad i kunskapsnivån mellan 

de olika utbildningsnivåerna. Patienter med högre utbildningsnivå har i en annan studie visats 

ha större förmåga att ta till sig kunskap och information än de med en lägre utbildningsnivå. I 

studien av Antonio och medarbetare (in press) gjordes en interventionsstudie där de mätte 
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patienternas kunskap om egenvård. Patienterna i studien fick träffa en sjuksköterska vid sex 

tillfällen som undervisade dem i egenvård. En mätning av patienternas kunskap gjordes innan 

första mötet samt ett år senare efter första mättillfället. Resultatet i studien av Antonio och 

medarbetare (in press) visade att gruppen med högst utbildningsnivå hade högre kunskapsnivå 

vid båda mättillfällena. Dock hade alla grupper ökat sin kunskap i princip lika mycket från det 

första mättillfället till det sista. På kort sikt kan det vara så att de som har en högre utbildning 

har lättare att ta till sig fakta om sin sjukdom och egenvård jämfört med de som har lägre 

utbildning (Antonio el al, in press). På längre sikt kan det vara så att denna eventuella 

kunskapsskillnad jämnas ut i och med att patienterna får erfara hur deras sjukdom kan yttra 

sig i deras vardag, i kombination med utbildning av sjukvårdspersonal på 

hjärtsviktsmottagning. Detta kan förklara att ingen kunskapsskillnad fanns mellan de olika 

utbildningsnivåerna i vår studie. 

 

Metoddiskussion 

 

En styrka i denna studie var att frågeformulären delades ut av personal på mottagningar som 

var inriktade på patientgruppen. Endast ett bortfall förekom, där frågeformuläret inte 

lämnades in. Innan patienterna inkluderades i studien blev de informerade om syftet med 

studien och att medverkan var frivillig, samt att de kunde få hjälp till viss del med 

förtydligande av frågorna i formuläret från vårdpersonal. Via hjärtsviktssjuksköterskorna 

meddelade deltagarna att det kunde vara svårt att tolka en av frågorna. Fråga nummer 12 i 

frågeformuläret var utformad som en dubbelnegativ, vilket gjorde att den lätt kunde 

missförstås. Ordet motion i samma fråga kunde tolkas olika, allt från promenad till långa 

intensiva springturer. Detta var en svaghet i frågeformuläret, då frågan skulle ha ställts 

tydligare med en precisering av vad som ansågs vara motion. De flesta hade besvarat frågan. 

Den ansågs vara av analysvärde och exkluderades därför inte. 

 

Kunskapsfrågorna i frågeformuläret är inspirerad av en enkät av Kato och medarbetare 

(2013). I denna befintliga studie valdes dock frågor med flera svarsalternativ. Från början 

hade det studiespecifika frågeformuläret endast förvalda svarsalternativ (se bilaga 1). Innan 

frågeformuläret delades ut gjordes ändringar med önskemål från examinator och 

avdelningschef, det lades till en rubrik över kunskapsfrågorna samt utrymme att förtydliga sitt 

svar på vissa frågor om så önskades. Dock var det få som utnyttjade utrymmet att själv fylla i 



18 

 

hur de hade hittat information om egenvård. Detta hade inte någon betydelse för studiens 

frågeställningar, då det endast var vilken typ av information och utbildningsnivå som hade 

betydelse. I och med att frågeformulärets reliabilitet och validitet inte går att bedöma ska 

försiktighet vidtas innan slutsatser dras om resultatet.  

 

En fråga om patienten fann informationen anpassad efter sina egenvårdsbehov bör ha varit 

med i frågeformuläret för att tydligare kunna se varför det inte var någon skillnad i 

kunskapsnivå mellan grupperna som fått information på olika sätt. Enligt socialstyrelsen 

(2012) ska information om egenvård vara individanpassad för att identifiera patientens 

egenvårdsbehov samt för att patienten ska kunna ta till sig informationen och att det ska vara 

patientsäkert (Socialstyrelsen, 2012). Ifall informationen var individanpassad kan det vara en 

förklaring till varför informationssättet eller utbildningsnivån inte påverkade kunskapsnivån. 

Alla patienter har haft ungefär samma kunskapsnivå trotts att de fått information på olika sätt 

och har olika utbildningsnivåer. Ur ett demografiskt perspektiv hade det varit önskvärt om det 

i frågeformuläret funnits en fråga om vilken könstillhörighet deltagaren hade.  

 

Resultatet i studien kan ha påverkats av att studien genomförts på endast två 

hjärtsviktsmottagningar på samma sjukhus, där det totalt arbetar fyra hjärtsviktssjuksköterskor 

som har god kunskap om hjärtsvikt och egenvård. Enligt Kalogirou, Lambrinou, Middleton 

och Soutzi (2012) krävs det att den utbildande sjuksköterskan bör ha god kunskap i ämnet för 

att patienternas egenvård ska vara patientsäker och evidensbaserad. Hade studien gjorts på 

patienter som inte fått information på hjärtsviktsmottagningar hade deras kunskap eventuellt 

varit sämre då dessa sjuksköterskor inte varit specialiserade inom ämnet. 

 

De kliniska implikationerna är att patienter som följs upp på hjärtsviktsmottagningar har bra 

kunskap om sin egenvård oavsett utbildningsnivå eller hur de fått informationen. Detta kan 

bero på att sjuksköterskorna är välutbildade, och att patienterna fått individanpassad 

information och kontinuitet avseende personal. Om individanpassad information ges till 

patienten är det större sannolikhet att patienten tar till sig information och praktiskt använder 

den (Halmo et al, in press). Dock finns det även studier som visar att trots hög kunskap så 

följs inte rekommendationerna om egenvården vid hjärtsvikt (Kato et al, 2013). Därför är det 

extra viktigt att nå fram till patienten och hjälpa denne att applicera information i sin vardag.  
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Slutsats 

Resultatet i denna studie visade ingen signifikant skillnad i kunskap mellan de olika 

informationssätten och utbildningsnivå. Vidare forskning behövs inom området för att 

undersöka hur patienter tar till sig egenvårdsråd. Fortsatt forskning är nödvändigt och det vore 

intressant att utvärdera om patienternas kunskap främst bygger på deras personliga 

erfarenheter av sjukdomen eller om den bygger på informationen de får av sjukvårdspersonal, 

eller om det är en kombination.  
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie om information vid hjärtsvikt.  

 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet som genomför denna studie som 

examensarbete som vi skriver under vår sista termin. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. All data som samlas in kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Undersökningen är en så kallad tvärsnittsstudie, det betyder att endast en enkät kommer att 

behövas fylla i vid ett tillfälle. Enkäterna kommer att samlas in av personalen på avdelningen 

och sedan kommer de att ges till oss som gör undersökningen.  

Ansvariga för studien är: 

 

Camilla Eriksson 

Mmilla4@hotmail.com 

0730738987 

 

Carl-Johan Bergling. 

Cjbergling@hotmail.com 

0703662599 

 

Handledare: 

Tove Godskesen 

Husargatan 3, 751 22 Uppsala 

018-471 6288 

 
 
 

 



 

 

Hjärtsvikts patienters förståelse för 
hjärtsviktsbehandling  

 
 
1. Ålder? 

 50 år eller yngre 

 51-65 år 

 66-75 år 

 76 år eller äldre 

2. Vilken utbildning har du? 

 Grundskola/Gymnasium 

 Högskola/Universitet 

3. Under hur många år har du haft din hjärtsvikt? 

 0-1 år 

 2-5 år 

 6-10 år 

 Över 10 år 

4. Hur fick du information angående hur du ska sköta din 
hjärtsvikt? 

 Muntlig 

 Skriftlig 

 Både muntlig och skriftlig 

 Annat 

Om annat, isåfall vad? _____________________________ 

 

 



 

 

5. Var du nöjd med den informationen du fick om hjärtsvikt om 
hur du skulle sköta egenvården? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

Om du inte var nöjd, vad saknade du? ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Om du fick information av sjukvårdspersonal, har du sökt 

information efteråt angående hjärtsvikt? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vad? ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nedan kommer en del påståenden som kan vara sanna eller falska, fyll i det du 

tror stämmer.  

7. Är andningssvårigheter och andfåddhet symtom på 
hjärtsvikt? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

8. Patienter med hjärtsvikt ska dricka mer vatten än friska 
personer 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

9. Rökning är bra för patienter med hjärtsvikt då det förbättrar 
blodcirkulationen 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

10. Snabb viktuppgång är tecken på försämrad hjärtsvikt 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

 
 



 

 

 
11. Patienter med hjärtsvikt bör salta extra på maten 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

12. Patienter med hjärtsvikt bör inte motionera oavsett vilken 
grad av hjärtsvikt denne har 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

13. Tungandning är symptom på att lungorna börjar fyllas med 
vätska 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

14. Ett stort intag av salt på maten orsakar vätskeansamling i 
kroppen som förvärrar hjärtsvikten 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

 

 

 



 

 

 

15. Vissa patienter med hjärtsvikt får svårt att andas när de 
ligger vilket lättar när de sätter sig upp? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

16. Diuretika/vätskedrivande medicin motverkar 
vätskeansamling i kroppen 
Vätskeansamling innebär att kroppen samlar vätska i kroppen 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Vet ej 

 

 

Tack för din medvekan! 

 

 


