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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Allt fler drabbas av och lever med hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakar både sänkt livskvalitet och är 

en stor kostnad för samhället. Egenvård ingår i behandlingen av hjärtsvikt och anses kunna 

förbättra patienternas livskvalitet.  

Syfte  

Att mäta hjärtsviktpatienters följsamhet till egenvård.   

Metod 

Enkätundersökning med deskriptiv design.  

Resultat 

Resultatet talar för att vissa patienter har bra kontroll på egenvården och andra behöver mer 

motivation, information och utbildning.     

Slutsats 

Sjuksköterskor och läkare bör ta ett ökat ansvar när det gäller information till 

hjärtsviktspatienterna om deras hälsotillstånd. Sjuksköterskor har en viktig roll i att motivera, 

informera och utbilda patienter i egenvård. På vilket sätt information och utbildning ges på 

kan därför behöva optimeras.    

Nyckelord: Hjärtsvikt, egenvård, följsamhet  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background 

More and more affected by and living with congestive heart failure. Heart failure causes both 

lowered the quality of life and are a huge cost to society. Self-care is included in the treatment 

of congestive heart failure and is able to improve patients ' quality of life.   

Aim 

To measure heart failure patients compliance to self-care. 

Method 

Questionnaire with descriptive design. 

Results  

The results suggest that some patients have good control of their own self- care and other 

needs to have more motivation, information and education.  

Conclusion 

Nurses and doctors should take increased responsibility to inform patients about their health 

condition. Nurses have an important role to play in that both motivate, inform and educate 

patients in self-management. The manner in which information and education is given on 

might therefore need to be optimized.    

Keywords: heart failure, self- care, compliance 
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BAKGRUND 

Hjärtsvikt 

I Sverige lever cirka 200 000 personer med diagnosen hjärtsvikt (Strömberg, 2005) vilket 

innebär att två till tre procent av Sveriges befolkning är drabbad. Lika många antas leva med 

asymtomatisk hjärtsvikt (Hjärt-lungfonden, 2014). Medianålder för hjärtsviktdiagnos i 

Sverige är 75 år (Mårtensson, 2012). Män insjuknar vanligen tidigare än kvinnor relaterat till 

hormonet östrogens skyddande effekt på hjärta och kärl (Hjärt- lungfonden, 2014).  

Hjärtsvikt ökar både nationellt och globalt (Mårtensson, 2012). Ökad prevalens av hjärtsvikt 

anses relaterat till både ökad medellivslängd, ökad övervikt samt att fler i befolkningen 

överlever hjärtinfarkt (Schaufelberger, Swedberg & Koster, 2003). 

Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga inte är tillräcklig för att ge adekvat 

blodförsörjning till kroppens vävnader (Ericson & Ericson, 2012). Tillståndet kan definieras 

på olika sätt. Ett sätt att definiera hjärtsvikt är som ett kliniskt syndrom orsakat av abnormitet 

i hjärtat vilket lett till förändringar i kroppens både njur-, nerv- och hormonsystem samt i 

kroppens hemodynamik (Mårtensson, 2012). 

Hjärtsvikt kräver ofta livslång behandling (Mårtensson, 2012) och orsakar försämrad 

livskvalitet för den som drabbas (Strömberg, 2005). Tillståndet medför också stora kostnader 

för samhället (Strömberg, 2005). Årlig kostnad för hjärtsviktsvård i Sverige är beräknat till 

cirka 2,8 miljoner kronor (Patel, Shafazand & Ekman, 2008). Enligt Strömberg (2005) utgör 

sjukhusvård cirka 70 procent av totalkostnaden. Strömberg (2005) menar också att hälften av 

sjukhusinläggningarna som sker vid hjärtsvikt kan förebyggas.   

Orsaker 

Hjärtsvikt beror alltid på en bakomliggande orsak och är inte en sjukdom i sig självt (Persson 

& Stagmo, 2008). Nästan alla hjärtsjukdomar som nått avancerat stadium kan leda till 

hjärtsvikt. De två vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt) 

och hypertoni. Andra orsaker till hjärtsvikt kan vara sjukdom i hjärtats muskulatur 

(kardiomyopati) eller sjukdom i hjärtats klaffar (Mårtensson, 2012). Tillståndet kan också 

utvecklas sekundärt till andra sjukdomar och tillstånd såsom diabetes, infektion, anemi och 

hjärtarytmi (Mårtensson, 2012). Även åldersförändringar i hjärtat kan leda till hjärtsvikt 

(Hjärt-lungfonden, 2014). 
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Symtom 

Trötthet är ett kardinalsymtom vid hjärtsvikt (Mårtensson, 2012) men symtom på hjärtsvikt 

beror till en del på var i hjärtat dysfunktion finns. Nedsatt funktion i hjärtats högerkammare 

gör att blodet stockas bakåt.  Vid nedsatt högerkammarfunktion kan patienten ha symtom som 

ödem i benen och fötterna (Ericson & Ericson, 2012) men det kan även orsaka ödem runt 

tarmar och lever vilket kan leda till illamående och uppsvälld buk (Mårtensson, 2012). 

Patienten får ödem i delar av kroppen där tyngdlagen väger tyngst.   

Vid dysfunktion i hjärtats vänsterkammare kan hjärtat inte pumpa ut blod på ett optimalt sätt, 

vilket leder till stas bakåt mot lungorna så att vätska pressas ut i alveolerna. I tidigt stadium 

(lätt hjärtsvikt) av svikt i vänster kammare kan den sjuke uppleva andfåddhet i samband med 

ökad fysisk aktivitet. I senare stadium (svår hjärtsvikt) kan dock den sjuke uppleva 

andfåddhet även i vila. I mycket svåra fall uppkommer lungödem. Vanligt är att ha 

dysfunktion i både höger- och vänster kammare (Ericson & Ericson, 2012).  

Utredning 

Vid hjärtsviktmisstanke ska bakomliggande orsak alltid utredas för att rätt behandling ska 

kunna sättas in (Ericsson & Ericsson, 2012). Vid en hjärtsviktsutredning tas anamnes, -status, 

- elektrokardiogram (EKG) samt en mätning via blodprov av natriuretiska peptider som brain 

natriuretisk peptid (BNP) eller aminoterminalt proBNP (NT-proBNP) utförs. Vid patologiskt 

EKG eller patologiskt BNP görs ofta ultraljudsundersökning av hjärtat för att verifiera 

diagnos (Mårtenson, 2012).  

Ytterligare undersökningar kan vara aktuella i en hjärtsviktsutredning såsom hjärt- och 

lungröntgen, kontraströntgen av hjärtats kranskärl, arbets- EKG, mätning av 

syreupptagningsförmågan genom kardio-pulmonellt arbetsprov (CPX), hjärtskintigrafi, 

mätning av blodflödet genom hjärtat via hjärtkateter, magnetkamera (MR), datortomografi 

(DT) (Hjärt- lungfonden, 2014). 

NYHA-klassificering  

Hjärtsvikt klassificeras ofta genom New York Heart Association (NYHA) som består av fyra 

olika klasser; NYHA 1 till 4. NYHA mäter hjärtsviktpatienternas kapacitet i vardagslivet.  

 NYHA 1 Nedsatt hjärtfunktion, utan symtom.  
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 NYHA 2 (lätt hjärtsvikt) Patienten har inga symtom i vila eller vid lätt ansträngning 

men kan uppleva andfåddhet vid större ansträngning.  

 NYHA 3 (medelsvår hjärtsvikt) Patienten kan vara symtomfri i vila men uppleva 

trötthet/ andfåddhet vid ringa ansträngning.  

 NYHA 4 (Svår hjärtsvikt) Patienten kan uppleva andfåddhet och trötthet vid minimal 

ansträngning och/eller i vila. Dessutom är patienten i detta stadium ofta sängbunden 

(Hedner, 2010). 

Enligt Mårtensson (2012) är NYHA också ett mått på hjärtsviktspatienters livskvalitet.  

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet används ofta för att sammanfatta livssituation och välbefinnande hos en 

individ/människa. Hälsorelaterad livskvalitet fokuserar istället på hur sjukdom påverkar 

livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet beskrivs subjektiv och multidimensionellt 

(Mårtensson, 2012).  

Mårtensson (2012) använder Sarvimäki och Stenbock-Hults holistiska begrepp som innefattar 

flera dimensioner för att beskriva hur livskvaliteten förändras vid hjärtsvikt.  

 Biofysisk  

 Sociokulturell   

 Andligt-existentiell  

 Intellektuell  

 Emotionell    

Enligt Mårtensson (2012) är det främst den fysiska begränsningen (biofysisk) vid hjärtsvikt 

som orsakar sänkt livskvalitet. Den fysiska begränsningen vid hjärtsvikt anses både orsaka 

social-, emotionell-, intellektuell- och existentiell inskränkning i patientens liv. Den fysiska 

begränsning som sker vid hjärtsvikt, med symtom som andfåddhet och fatique, beskrivs leda 

till både minskat socialt liv och minskade möjligheter att utföra fritidsaktiviteter (social). Den 

fysiska begränsningen beskrivs också leda till ökad oro och risk för depression (emotionell), 

samt till minskad koncentrations- och inlärningsförmåga (intellektuell) Ytterligare en 

konsekvens av den fysiska begränsningen vid hjärtsvikt anses vara ökad identitets- och 

rollförlust, minskat självförtroende samt minskat framtidshopp (andligt- existentiell) 

(Mårtensson, 2012). Att få diagnosen hjärtsvikt innebär att få en ny livssituation, vilket kan 
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skapa osäkerhet både vad gäller den egna identiteten, sociala roller och framtiden. De 

restriktioner som ges vid hjärtsvikt kan leda till känsla av maktlöshet samt hjälplöshet. Tankar 

på en för tidig död kan vara oundvikligt (Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1997).  

Könsskillnad  

Studier (Strömberg & Mårtensson, 2003;Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1997) har visat att 

det skiljer sig i hur män och kvinnor upplever att hjärtsvikt påverkar livskvalitet. I en studie 

(2003Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1997) visade resultatet att män främst upplever, att 

den fysiska begränsning som orsakas av hjärtsvikt, påverkar det sociala livet och förmåga att 

utföra fritidsaktiviteter.  

I en annan studie (Strömberg & Mårtensson, 2003) undersöktes hur kvinnor med hjärtsvikt 

upplevde sin livssituation. Resultatet visade att kvinnor med hjärtsvikt främst upplevde att det 

var den begränsade arbetsförmågan och den minskade förmågan till att kunna stödja och 

hjälpa människor i sin omgivning som försämrade deras livskvalitet. Kvinnorna beskrev att de 

kände sig värdelösa, upplevde ångest och osäkerhet, vilket relaterades till både den minskade 

egna kapaciteten och känslan av att vara till belastning för andra.  

Prognos 

Prognosen vid hjärtsvikt är korrelerad till NYHA klass. Vid NYHA 2 finns en ettårs-

mortalitet på cirka fem procent (Mårtensson, 2012). Ettårs-mortalitet stiger med NYHA klass 

och vid NYHA 4 finns en ettårs-mortalitet på mellan 50 och 70 procent (Persson & Stagmo, 

2008). Prognosen vid hjärtsvikt kan förbättras genom tidig diagnostik och optimal behandling 

(Mårtensson, 2012). 

Behandling  

Behandling av hjärtsvikt är både farmakologisk och icke farmakologisk och inriktas mot 

etiologin (Hedner, 2010). Optimal behandling av hjärtsvikt innefattar också anpassad 

information till både närstående och patient som är inriktad på livsstil och egenvård vid 

hjärtsvikt (Mårtensson, 2012).  

Målet med behandling vid hjärtsvikt är både lindring av symtom, ökad livskvalitet, att 

förhindra progress, förlänga överlevnad och minska behovet av sjukhusvård (Hedner, 2010). 
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Farmakologisk behandling  

Olika läkemedel används vid behandling av hjärtsvikt såsom ACE-hämmare 

(Anginotensinogen Converting Enzym), ARB (Anginotensin Receptor Blockerare), 

betablockerare och mineralkortikoid blockerare (Eriksson & Eriksson, 2012), samt 

vätskedrivande läkemedel (diuretika). 

Digitalis och aldosteronhämmare kan också användas vid behandling av hjärtsvikt (Hjärt- 

lungfonden, 2014).  

Icke farmakologisk behandling 

Icke farmakologisk behandling omfattar kirurgisk behandling, egenvård och 

livsstilsförändring (Hedner, 2010).  

Kirurgisk behandling    

Kirurgisk behandling kan vara kirurgi vid klaffsjukdom. Likaså kan ballongvidgning av 

hjärtats kranskärl eller coronar by-pass av hjärtats kranskärl vara aktuell (Hjärt- och 

lungfonden, 2014). Människor som överlevt ventrikelflimmer eller har svårbehandlad 

ventrikulär arytmi kan få en implanterbar defibrillator (ICD). Hjärttransplantation kan vara 

aktuellt om patienten trots optimal behandling har svår hjärtsvikt, är i lämplig ålder samt inte 

har några interagerande sjukdomar (Mårtensson, 2012). 

Egenvård och livsstilsförändring 

Egenvård och livsstilsförändringar är viktiga komponenter vid behandling av hjärtsvikt. Enligt 

Mårtensson (2012) omfattar egenvård och livsstilsförändring vid hjärtsvikt att hantera 

läkemedel, anpassa näringsintag, salt- och vätskerestriktion, måttlig alkoholkonsumtion, 

rökavvänjning (rökstopp), infektionsprofylax, god sömn, fysisk aktivitet och stresshantering. 

Viktigt anses att lära hantera symtom som trötthet, andfådd och ödem eftersom upplevelse av 

symtom är av stor betydelse för både patient och närstående. Det är också viktigt att lära 

känna igen symtom och tecken på försämring i sitt tillstånd för att tidigt kunna ta kontakt med 

sjukvård (Mårtensson, 2012). 
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Läkemedel 

Förmåga att hantera läkemedel och följsamhet till läkemedelsordinationer är en viktig del i 

egenvården. Enligt Lyngå, Rosenqvist och Langius-Eklöf (2011) är bristande följsamhet till 

att inta läkemedel som ordinerats en vanlig orsak till återinläggning på sjukhus för hjärtsvikt.  

Näringsintag 

Patienter med hjärtsvikt bör informeras om kostens betydelse vid hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett 

energikrävande tillstånd vilket gör energi- och näringsrik kost nödvändig (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Det är vanligt att både normal- över- och underviktiga hjärtsviktspatienter 

drabbas av ofrivillig viktnedgång (malnutrition). Orsaker till malnutrition vid hjärtsvikt kan 

vara både förändrad metabolism, försämrat näringsintag och otillräckligt energiintag. Ödem i 

mag- och tarmkanalen och i levern kan ge nedsatt aptit. Läkemedel kan ge biverkningar som 

smakförlust och illamående. Trötthet och orkeslöshet kan bidra till viktnedgång genom att 

patienten kanske varken orkar äta eller laga mat. Att äta små, täta samt energirika måltider är 

något som rekommenderas (Swedberg, Cleland & Dargie, 2005).         

Övervikt ökar belastningen på hjärtat och viktminskning anses därför öka välbefinnandet men 

för patienter med hjärtsvikt bör viktminskning ske med försiktighet. I en studie har det 

påvisats att övervikt/fetma är associerat till bättre överlevnad och att viktnedgång är förenat 

med sämre överlevnad hos patienter med hjärtsvikt (Lainscak, Keber & Anker, 2006).  

Saltrestriktion 

I Sverige ges ett allmänt råd, om att inte salta extra på maten och att undvika saltrik kost vid 

hjärtsvikt. Läkemedelsverket (2006) påtalar dock att värdet av saltrestriktion vid hjärtsvikt 

inte är helt klarlagd. Enligt Läkemedelsverket (2006) bör överdrivet saltintag ändå undvikas. 

Patienter bör informeras om att salt binder vätska och att hjärtsviktspatienter därför bör vara 

restriktiva med salt (Ericson & Ericsson, 2010).  

Vätskerestriktion 

Vid måttlig till svår hjärtsvikt anses lämpligt att vätskerestriktion bör ske, ansamling av 

onödig mängd vätska i kroppen kan leda till att patienten får ökade hjärtsviktssymtom. Enligt 

Swedberg, Cleland, & Dargie (2006) är lämpligt vätskeintag är 1,5-2 liter/dygn. Genom 

regelbunden viktkontroll kan patienter med hjärtsvikt upptäcka om vätska ansamlats i kroppen 

(Strömberg, 2009). 
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Alkoholkonsumtion 

Måttlig mängd alkohol anses inte vara till någon skada för patienter med hjärtsvikt, 

konsumtion av stor mängd alkohol däremot medför risk för skada på hjärtmuskeln. Är 

alkoholmissbruk orsaken till hjärtsvikten anses dock att patienten helt bör avstå från alkohol. 

Alkoholrelaterad kardiomyopati förbättras om alkoholintaget upphör (Swedberg, Cleland & 

Dargie, 2006).    

Rökavvänjning 

Rent allmänt ökar rökning risk för hjärt- och kärlsjukdom (Hjärt- och lungfonden). Rökning 

påverkar både hjärtat- kärl- och syretransport negativt.  För hjärtsviktspatienter som röker 

gäller därmed rökstopp (Strömberg, 2009).  

Infektionsprofylax 

Allvarliga infektioner kan leda till försämrad hjärtsvikt. Enligt Davis, Lee & Taira (2001)  

rekommenderas årlig vaccination mot influensa till alla patienter med hjärtsjukdom. 

Hjärtsjuka bör också vaccineras med pneumokockvaccin.  

Fysisk träning 

Fysisk träning ökar både livskvalitet och fysisk förmåga hos patienter med hjärtsvikt (Pihl, 

Cider & Strömberg, 2012).  Enligt läkemedelsverket (2006) bör råd om regelbunden fysisk 

träning och deltagande i anpassad träning erbjudas alla patienter med hjärtsvikt i NYHA klass 

2 till 3. Sjukgymnast bör konsulteras för uppläggning av individuellt träningsprogram och 

träningsprogrammet kan omfatta såväl konditionsträning, perifer muskelträning och träning i 

varmvattenbassäng.  

Egenvårdsförmåga  

För att utföra egenvård behöver personen både fysisk- och psykisk kapacitet samt motivation 

och kunskap till att använda egenvårdsåtgärder. Patientens egenvårdsförmåga formas utifrån 

både inre- (inlärning, mognad, arv) och yttre resurser (miljön). För att kunna utföra egenvård 

krävs alltid att patienten är delaktig (Strömberg, 2005).  

Individuellt anpassad information om hälsotillstånd, vård och behandling samt om vilka 

metoder som finns för undersökning krävs för att göra patienten delaktig i sin vård. Enligt 
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hälso- och sjukvårdslagen ska vård och behandling också både utformas samt utföras i samråd 

med patienten (SFS 1982:763). 

Till sjuksköterskans ansvar ingår att identifiera hälsorisker och motivera till 

livsstilsförändring (Socialstyrelsen, 2005). Legitimerade sjuksköterskor ska kunna identifiera 

och bedöma patientens förmåga till att utföra egenvård (Socialstyrelsen, 2005).  

Patienter kan få både utbildning och information men ändå välja att inte utföra delar av den 

egenvård som rekommenderas. Patienter kan också välja att inte utföra egenvård alls 

(Strömberg, 2005). Enligt Hansson Scherman (2013) är det vanligt att människor som får råd 

inom hälso- och sjukvården inte följer dem (bristande compliance). Bristande compliance 

tycks vara ett problem som kvarstår trots forskning och försök till lösning. Begreppet 

compliance har kritiserats för att inte innefatta dialog med patienterna om varför de väljer ett 

icke medicinskt grundat levnadssätt. Begreppet har också kritiserats för att vara associerat till 

lydnad och att ge makt, kontroll och auktoritet till hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt 

Hansson Scherman (2013) finns ofta normerande samt tillrättavisande inslag i interaktionen 

mellan professionell och vårdare även om nya begrepp såsom empowerment och allians syftar 

till en mer jämlik interaktion. Det är viktigt i en rådgivande situation att tänka på att det ingår 

minst två parter (patient, professionell) med olika perspektiv på sjukdom. Patienten upplever 

sjukdom och den professionella ser främst sjukdom ur ett medicinskt perspektiv (Hansson 

Scherman, 2013).  

Enligt Hansson Scherman (2013) har forskning inom compliance visat att det både är svårt att 

få patienter att se sjukdom ur ett medicinskt perspektiv och att få dem att agera därefter 

genom det traditionella sättet att se på kunskap såsom att överföra bitar av information. Enligt 

Hansson Scherman (2013) har uteblivna beteendeförändringar oftast inte med vare sig 

patientens förnuft eller kognitiva förmåga att göra utan beror på att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte lyckats få patienten att förstå på ett visst sätt.        

Teoretisk utgångspunkt 

Aron Antonovsky 

Aron Antonovskys salutogena teori kan beskriva vad som karaktäriserar en person med 

förmåga att aktivt hantera egen prevention, sjukdom och tillfrisknande. I Antonovskys 

salutogena modell definieras hälsa som ett linjärt kontinuum mellan de två ytterligheterna 

hälsa samt sjukdom. Människor rör sig mellan dessa två ytterligheter under sin livstid. I den 



9 
 

salutogena modellen är känsla av sammanhang (KASAM) ett centralt begrepp. KASAM 

beskrivs som människors övergripande uppfattning om hur livet ter sig och innefattar de tre 

begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. KASAM speglar människors 

generella förmåga att hantera påfrestningar som sker i livet (Langius Eklöf, 2013).  

Begreppet hanterbarhet omfattar hur människan själv upplever att den har eller saknar 

resurser till att klara av påfrestande situationer. Begriplighet kan beskrivas genom 

ytterligheter i kognitiv uppfattning som kaos eller struktur men också slumpmässigt 

respektive oförklarligt. Meningsfullhet beskrivs såsom en komponent som representerar 

människors uppfattning av att livet har en känslomässig innebörd samt motivation i livet. 

Meningsfullhet beskrivs genom motsatserna att uppleva känsla av att vara engagerad i 

utmaningar respektive avsaknad av att något i livet är av betydelse (Langius Eklöf, 2013).  

En hög grad av KASAM leder till bättre hälsa och välbefinnande genom bättre förmåga att 

hantera påfrestande situationer. En låg KASAM nivå däremot leder till sämre hälsa och 

välbefinnande genom mindre lyckosam förmåga till att hantera svåra situationer. Antonovsky 

har utvecklat ett frågeformulär (KASAM poäng) för att mäta grad av KASAM. I en studie 

(Antonovsky, 1993) visar resultatet att det finns ett direkt samband mellan människors 

KASAM poäng och subjektivt mått på livskvalitet samt välbefinnande. I en annan studie 

(Gallanger, Donoghue & Chenoweth, 2008) visade resultatet att låg egenvårdsförmåga var 

relaterat till låg KASAM poäng i en grupp människor med kroniska sjukdomstillstånd. Enlig 

Langius Eklöf (2013) kan begreppen salutonoges och KASAM öka förståelse för människors 

komplexitet och även användas i praktisk verksamhet. Då människors förmåga att hantera 

samt anpassa sig till ett sjukdomstillstånd har betydelse för sjukdomsförloppet är det relevant 

att urskilja både riskfaktorer och hur en situation kan göras både mer hanterbar, begriplig och 

meningsfull för varje enskild människa.  Det kan därför vara betydelsefullt att utveckla 

interventioner som lär ut och stödjer den salotogena modellen (Langius Eklöf, 2013).     

Motiverande samtal (MI) 

Enligt Österlund Efraimson (2013) är god kommunikation grunden i den 

egenvårdsundervisning som är viktig för att uppnå förändring av levnadsvanor av patienter 

med kronisk sjukdom såsom hjärtsvikt. Enligt Österlund Efraim (2013) kan det behövas nya 

metoder för att stödja patienter till ett hälsosamt levnadssätt och förändrad livsstil. Det har 

visat sig att det inte är tillräckligt att ge hälsoinformation för att få patienterna att ändra 

levnadsvanor för att uppnå en bättre hälsa (Gibson, Coughlan & Wilson, 2000) och att 
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information om viktiga livsstilsförändringar inte följs. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder tas olika åtgärder upp som kan vara till hjälp för att 

minska patienters ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). Kvalificerad 

rådgivning lyfts fram såsom strukturerad kommunikation genom någon 

kommunikationsmetod. Motiverande samtal (MI) är en sådan kommunikationsmetod. 

MI är en målinriktad, personcentrerad och samarbetsinrikad metod för att stödja människor 

till livsstilsförändring. Utövaren försöker, genom att lyssna, förstå patientens perspektiv, 

situation och vilja för att komma fram till vad som skulle kunna få den här människan att 

förändra livsstil. Målet med MI är att stärka personens både egna kraft, tilltro och makt till att 

kunna påverka sina egna förutsättningar (empowerment) samt tilltro till egen förmåga. 

Förutom pedagogisk kunskap behöver utövaren ämneskunskap inom området som behöver 

förändras för att kunna ge fakta om konsekvenserna (Österlund Efraimsson, 2013).       

Dorotea Orem 

Dorotea Orem har utformat en teori som är inriktad på egenvård. Orem definierar egenvård 

som de handlingar människor gör för sin egen skull och vilkets syfte är att upprätthålla liv, 

hälsa, välbefinnande eller personlig utveckling. Huvudtanken med Orems egenvårdsteori är 

att målet med all omvårdnad är att patienterna ska sköta sin egen vård. Enligt Kirkevold & 

Larsson Wentz, (2000) kan Orems egenvårdsteori användas då patienter behöver lära sig 

egenvård.  

Enligt Orem (2001) är egenvård den personliga vård som människor behöver utföra varje dag 

för att den ska klara sin vardag och som är till för att upprätthålla både hälsa och 

välbefinnande. Människors egenvårdsbehov beskrivs vara både universella såsom mat och 

vatten samt individuella. Vid sjukdom får människor också andra egenvårdsbehov. Enligt 

Orem har människor egenvårdskrav. Egenvårdskrav beskrivs vara de handlingar människor 

behöver utföra för att deras egenvårdsbehov ska bli tillfredsställda (Strömberg, 2005).  

Vilka egenvårdsåtgärder människor utför beror enligt Orem på den enskilda personens 

tidigare erfarenhet. Orem (2001) anser det viktigt att inlärning av egenvård planeras utifrån 

personens både utvecklingsnivå, levnadsmiljö, ålder samt hälsostatus. Vid inlärning av 

egenvård ska det också utföras med respekt för patientens behov.  
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Enligt Orem kan egenvård vara inlärt, mer eller mindre reflekterat eller utföras som medvetna 

handlingar. Egenvård behöver läras in och bli medvetet vilket kan göras genom att egenvård 

utförs kontinuerligt (Strömberg, 2005). 

Vilken egenvårdskapacitet människor har är enligt Orem (2001) individuellt och bero på 

faktorer som kön, livsstil, resurser samt utvecklingsnivå. Om en människa inte har tillräcklig 

egenvårdskapacitet uppstår ett behov av omvårdnad (Strömberg, 2005). 

Orem (2001) har utvecklat fem metoder som sjuksköterskan kan ta till hjälp, för att hjälpa 

människor som inte kan sköta sin egenvård helt optimalt, lära sig egenvård.  De fem 

metoderna beskrivs kunna användas enskilt eller i kombination beroende på vad som anses 

bäst i situation (Orem, 2001). 

 att vårdaren handlar för personen 

 att vårdaren vägleder och styr personen 

 att vårdaren tillhandahåller fysiskt- och psykiskt stöd för personen 

 att vårdaren skapar en god miljö som stödjer personlig utveckling  

 att vårdaren utbildar personen  

Genom att handla för personen kan sjuksköterskan genom sin specifika kompetens uppnå ett 

specifikt mål/resultat (Orem, 2001). Hjälpmetoden att handla för personen är dock en metod 

sjuksköterskan bör använda sig av när människor är i behov av omvårdnad istället för att 

utföra egenvård själv. Att vårdaren vägleder och styr beskrivs som ett sätt där sjuksköterskan 

genom ändamålsenlig vägledning som genom att ge förslag, instruktioner, ledning eller 

övervakning hjälper människor lära utföra egenvård.  Enligt Orem (2001) behöver en 

människor som vägleds vara motiverade till vad de ska utföra. Sjuksköterskan kan förse 

personen med en miljö- eller hjälpa personen själv förse sig med en miljö, som kan motivera 

personen till att fastställa lämpligt mål och anpassa beteendet för att uppnå resultat. Att ge 

resurser är inte tillräckligt utan personen måste visas hur de ska användas. För att motverka 

misslyckande och undvika obehagliga situationer eller beslut kan sjuksköterskan inta en 

stödjande roll vilket kräver att sjuksköterskan har förnuft till att bedöma när det är dags att 

träda in och hjälpa. Att utbilda en person anses endast vara legitimt om personen som utbildas 

behöver utveckla kunskap och färdigheter. Enligt Orem (2001) ska inte personer som är 

omedvetna om sina behov, saknar intresse eller inte är redo att lära sig utbildas. Hänsyn bör 

också tas till personens bakgrund, erfarenhet, livsstil, levnadsvanor och behov av egenvård. 

Utbildning i grupp anses vara effektivt för att öka kunskap om egenvård (Orem, 2001).                         
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Problemformulering 

Målet med behandlingen vid hjärtsvikt är symtomlindring, att öka livskvalitet, förhindra 

progress och förlänga överlevnad samt att minska behov av sjukhusvård (Hedner, 2010). För 

att läkemedels- och apparatbehandling ska bli optimal vid behandling av hjärtsvikt krävs 

också att patienter med hjärtsvikt utför livsstilsförändring och egenvård (Läkemedelsverket, 

2006).  

Legitimerade sjuksköterskor ska enligt, kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 

undervisa och stödja patienter och deras närstående i att främja hälsa. Det tillhör också 

sjuksköterskan område att identifiera hälsorisker och motivera till livsstilsförändring 

(Socialstyrelsen, 2005).  

För att främja hälsa och motivera till livsstilsförändring vid hjärtsvikt är det viktigt att 

sjuksköterskor informerar och utbildar patienter i vilken betydelse egenvårdsåtgärder har. 

Eftersom studier om hjärtsviktpatienter och följsamhet i egenvårdsåtgärder visat skilda 

resultat (Strömberg, 2005; Lyngå, 2012) är det svårt att veta i vilken omfattning patienter med 

hjärtsvikt utför egenvård.  

Genom att undersöka vilka egenvårdsåtgärder patienter med hjärtsvikt utför kan områden 

urskiljas där information och utbildning behöver optimeras.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka följsamhet till egenvård hos patienter med hjärtsvikt.     

Frågeställningar 

1. Vilka egenvårdsåtgärder utförs av personer med hjärtsvikt? 

2. Hur är följsamheten till egenvård hos hjärtsviktspatienter? 

3. Finns skillnad gällande män och kvinnors följsamhet i egenvårdsåtgärder? 

 

METOD 

Design 

Enkätstudie med deskriptiv design (Trost & Hultåker, 2007). 
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Urval  

Studiepopulationen bestod av 27 patienter med diagnosen hjärtsvikt i NYHA-klass 2 till 3. 

Urvalet var tänkt att vara konsekutivt men blev ett bekvämlighetsurval. Vid 

hjärtsviktsmottagningen tillfrågades 19 patienter om de ville delta i studien och alla de 

tillfrågade patienterna uppgav att de ville delta. Tre av dessa patienter ingår dock inte i 

studien så antal patienter som deltog i studien vid hjärtsviktsmottagningen var 16.  Antal 

patienter som deltog i studien från medicinsk akutvårdsavdelning var 11. Ytterligare två 

patienter som vårdats på medicinsk akutvårdsavdelning tillfrågades, men ville inte medverka i 

studien. Patienter som vårdats på akutvårdsavdelningen och som var tänkbara för studien, 

men som vårdades av andra vårdlag än författarens tillfrågas inte om deltagande på grund av 

att författaren inte ville belasta dessa kollegor med extra uppgifter, relaterat till hög 

vårdtyngd.  

Inklussionskriterier 

 Patienter med diagnosen hjärtsvikt i NYHA-klass 2-3 och som vårdats på medicinsk 

akutvårdavdelning för försämrad hjärtsvikt.  

Exklussionskriterier 

 demens 

 otillräckliga språkkunskaper  

 grav hörsel- och synnedsättning  

 alltför sjuka för att kunna delta  

 

Bortfall  

En enkät som delats ut vid hjärtsviktsmottagningen återlämnades sent och exkluderades 

därför. Två enkäter som delats ut till patienter vid hjärtsviktsmottagningen återlämnades 

aldrig.       

Kontext 

Till hjärtsviktsmottagningen får hjärtsviktspatienter återbesök efter att varit inlagda på en 

medicinsk akutvårdsavdelning. Erfarna hjärtsviktssjuksköterskor ger patientutbildning, 

titrering av medicin, kontrollerar vikt, -blodtryck och andra tecken eller symtom på 
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försämring. Även venösa blodprover tas.  Patienter får en broschyr om hjärtsvikt och får titta 

på en film. Hjärtsviktsmottagningen har också telefonrådgivning.  

Hjärtsviktsmottagningen är under utveckling. Sjuksköterskorna vid hjärtsviktsmottagningen 

har bedrivit ett omfattande arbete för att ge patienterna möjlighet till hjärtsviktsskola som 

kommer att påbörjas omgående. Patienter kommer att få möjligheter till gruppträffar med 

information/utbildning av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och dietist. 

Hjärtsviktspatienterna kommer också att få möjlighet till gruppgymnastik och 

kuratorskontakt.   

På den medicinska akutvårdsavdelningen blir patienter inlagda för vård av olika medicinska 

sjukdomar såsom försämrad hjärtsvikt. Ett stort antal patienter vilka läggs in på 

vårdavdelningen är äldre och multisjuka.    

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via enkäter. Enkäten som användes bestod av två delar. En inledande del 

med bakgrundsdata som bestod av de två frågorna könstillhörighet och födelseår. Den andra 

delen i enkäten var Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt (EHFScBS) 

(Jaarsma, Strömberg & Mårtensson, 2003) som består av 12 påståenden om egenvård vid 

hjärtsvikt (tabell 1). Varje fråga var följd av en femgradig skala där svarsalternativ 1 innebar 

att deltagaren höll med om påståendet (”stämmer precis”) och svarsalternativ 5 innebar att 

deltagaren inte instämde i påståendet (”stämmer inte alls”). Patienten ringade in det alternativ 

som bäst stämde in på det egna agerandet. 

För att mäta följsamheten till egenvård hos deltagarna räknades en totalsumma ut av 

sammanlagd poäng i varje fråga. Om tre eller färre svarsalternativ saknades på en enkät 

beräknades totalsumman genom att varje saknat svarsalternativ blev 3 poäng. Saknades mer 

än tre svarsalternativ på en enkät kunde inte någon totalsumma beräknas. Poängen på 

beteendeskalan kan variera från 12 poäng till 60 poäng. Ett lägre poäng indikerar ett bättre 

egenvårdsbeteende och en högre poäng indikerar ett sämre egenvårdsbeteende.      

Enkäten EHFScBS är utformad för att mäta hur hjärtsviktspatienters egenvårdsförmåga 

förändras efter utbildnings- och uppföljningsprogram vid sjuksköterskebaserade 

hjärtsviktsmottagningar. Enkäten framtogs utifrån tre enkäter som tidigare använts för att 

mäta egenvård vid hjärtsvikt, The Belifs about Medication Compliance Scale, Self- 

management of Heart Filure Scale och The Belifs About Dietary Scale. Mätistrumentet, 
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enkäten EHFScBS testades och utvecklades i olika skeden och pilotstudier gjordes i både 

Sverige, Nederländerna och Italien. Enkäten är översatt till ett flertal språk och används i ett 

flertal länder både inom forskning samt klinisk verksamhet. Enkäten är både validitets och 

reliabilitetsprövad (Jaarsma, Strömberg & Mårtensson, 2003).  

I denna studie användes enkäten enbart för att mäta vilka egenvårdsåtgärder patienter använde 

sig av vid ett tillfälle, samt för att mäta hur följsamheten till egenvård var.   

Tillvägagångsätt  

Tillståndsansökan  

Ansökan om tillstånd att få genomföra studien lämnades till ansvarig avdelningschef för 

hjärtsviktsmottagningen och medicinska akutvårdsavdelningen på ett sjukhus i Sverige under 

hösten år 2014. Ansökan vidarebefordrades därefter till ansvarig klinikchef som godkände 

ansökan i slutet av december 2014. 

Det var planerat att inkludera 30 konsekutiva patienter under perioden 1 januari till 28 

februari år 2015. Till en början tillfrågades enbart patienter vid hjärtsviktsmottagningen om 

deltagande, men datainsamlingen visade sig tidskrävande och därför beslöt författaren att 

under februari år 2015 också fråga patienter med hjärtsvikt på vårdavdelningen då tillstånd 

fanns till det. De patienter som tillfrågades på avdelningen var färdigbehandlade och väntade 

på att bli utskrivna.  

Information  

De patienter som tillfrågades om deltagande fick först muntlig och skriftlig information om 

studien. Vid hjärtsviktsmottagningen gavs muntlig informationen av hjärtsviktssjuksköterska. 

På vårdavdelningen fick patienterna muntlig information om studien av författaren. Skriftlig 

information om studien lämnades till deltagarna tillsammans med enkäten. Deltagarna hade 

också möjlighet att kontakta författaren per telefon eller mejl.   

Enkät-utskick 

Trettio enkäter lämnades ut på ett universitetssjukhus i Sverige under tidsperioden 1 januari 

till 28 februari år 2015.  

Enkäter lämnades till de patienter som ville delta i studien och genom deltagandet samtyckte 

de till medverkan. Patienterna som deltog vid hjärtsviktsmottagningen fick enkäten av 
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hjärtsviktssjuksköterska i samband med återbesöket. De patienter som deltog via 

hjärtsviktsmottagningen fick ta med enkäten till hemmet för att fylla i den och återlämnade 

sedan enkäten vid nästa återbesök.  

De patienter som deltog på avdelningen fick enkäten av författaren.  De patienter som 

tillfrågades om deltagande i studien på vårdavdelningen svarade på enkäten samma dag som 

den lämnades ut. Enkäterna återlämnades i svarskuvert.   

Kodning av urval 

Enkäterna numrerades mellan 1 till 30 för att anonymisera deltagarna. Att enkäterna var 

numrerade 1-30 gjorde att författaren inte hade vetskap om vilken patient som svarat på 

respektive enkät. För de enkäter som lämnades på avdelningen märktes svarskuvertet med röd 

penna för att kunna skilja dem åt.   

Svarskuverten 

Den 28 februari år 2015 saknades tre svar från patienter vid hjärtsviktsmottagningen. På 

grund av tidsbrist fick därför enbart 27 patienter delta. Ett svarskuvert inkom från en patient 

vid hjärtsviktsmottagningen i slutet av mars, den enkäten uteslöts. Orsaker till bortfallet på två 

enkätsvar är oklar. Samtliga, ifyllda enkäter återlämnades i svarskuvert. Svarskuvert från 

patienter som deltagit vid hjärtsviktsmottagningen återlämnades till hjärtsviktssjuksköterska 

och svarskuvert från deltagare på akutvårdsavdelningen återlämnades till författaren. Ingen 

påminnelse skickades ut eftersom deltagarna svarade anonymt.  

Forskningsetiska överväganden 

I all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, även studentuppsatser, bör fyra etiska 

regler beaktas enligt Patel och Davidsson (2011).  

 Informationskravet 

 Samtyckekravet  

 Krav om behandla information och uppgifter konfidentiellt     

 Nyttjandekravet  

Information 

Deltagarna i studien fick skriftlig och muntlig information om studien. De hade också 

möjlighet att kontakta författaren per telefon eller mejl för ytterligare information.      
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Samtycke 

Deltagande i studien var frivilligt. Genom att delta i studien gav de sitt samtyckte. Patienterna 

hade också möjlighet att kontakta författaren om de ångrat sig. Patienter med demens och 

svårigheter med språket tillfrågades inte eftersom det inte kunde garanteras att de verkligen 

samtyckte till deltagande.  

Krav om att behandla information och uppgifter konfidentiellt 

Kravet på att både insamlad information och uppgifter om deltagare behandlas konfidentiellt 

(Patel & Davidsson, 2011) uppfylldes genom att svaren på enkäterna behandlades på ett sätt 

som inte går att spåra. Enbart sjuksköterskorna som träffade patienten kommer att ha vetskap 

om vilken patient som deltagit.  

Enkäterna märktes med numreringen 1-30 istället för med personuppgifter för att anonymisera 

deltagarna och förvarades på ett säkert sätt hos författaren. Efter studiens avslutande och 

författarens examination kommer enkäterna att destrueras. Vilket sjukhus, avdelning eller 

hjärtsviktsmottagning studien genomförts på kommer heller inte att framgå i examensarbetet.  

Deltagare skulle kunna uppleva det känsligt att lämna information om egenvårdsbeteende och 

särskilt i kontakt med vårdpersonal med uppgift att informera och utbilda i egenvård, därför 

lades enkäterna i svarskuvert innan de återlämnades. 

Nyttjandekravet  

Enligt medicinska forskningsrådets etiska principer (2000) ska forskning hålla hög kvalitet, 

inriktas på väsentliga frågor och ha som målsättning att bekräfta tidigare kunskap eller få fram 

ny kunskap. Det finns tidigare studier om följsamhet i egenvård vid hjärtsvikt. Enligt 

Strömberg (2005) visar dessa studier olika resultat.   

Kunskap om följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt kan leda till att sjuksköterskor 

kan optimera information och utbildning i egenvården vid hjärtsvikt. God följsamhet till 

egenvårdsåtgärder kan öka patienters livskvalitet.      

Bearbetning och analys 

Data från enkäten Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt skrevs in och 

bearbetades i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21. 
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Frekvens, procentsats och medelvärde analyserades. Vid jämförelse av ordinala variabler 

användes Man Withney U test. För statistisk signifikans valdes p-värdet ≤0.05. 

Analys av egenvårdsskalan gjordes manuellt. Poäng på varje delfråga i enkäten EHFScBS 

räknades samman till en totalpoäng vilket är deltagarens poäng på egenvårdsskalan. Därefter 

beräknades ett medelvärde av samtliga deltagares poäng i egenvårdsskalan. Även median och 

variationsbredd beräknades. En enkät saknade fler än tre svar och kunde därför inte användas. 

En beräkning och jämförelse av medelvärde män och kvinnor emellan gjordes likaså.    

Vid avrundning av decimaler har detta skett genom att decimaler från 0,5 och över har 

avrundats uppåt till närmaste heltal. 

Gällande patienternas ålder beräknades den utifrån vilken ålder patienterna kommer att ha 

under år 2015. 

RESULTAT  

Bakgrundsdata 

Totalt besvarades 27 enkäter. Av dessa var det 16 som besvarats av hjärtsviktspatienter som 

varit på återbesök vid en hjärtsviktsmottagning och 11 enkäter besvarades av 

hjärtsviktspatienter som vårdats på en medicinsk akutvårdsavdelning. 

Medelålder hos patienterna var 79 år och medianåldern var 81år (64-92 år). Av de patienter 

som deltog i studien var elva män och nio kvinnor. Sju patienter angav inte könstillhörighet 

och nio uppgav inte ålder.  

Enkätfrågor 

Daglig vikt 

Samtliga patienter besvarade påståendet ”Jag väger mig varje dag”. Nio patienter (33 %) 

svarade att de vägde sig varje dag och nio patienter (33 %) svarade att de inte vägde sig 

dagligen. Resultat av övriga svarsalternativ beskrivs i tabell 1. 

Att ta det lugnt vid ökad andfåddhet 

Fjorton patienter (52 %) höll med om påståendet ”Om jag blir andfådd så tar jag det lugnt”. 

Ingen av patienterna svarade nekande, en patient besvarade inte påståendet alls (se tabell:1).  
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Ökad andfåddhet 

Påståendet ”Vid ökad andfåddhet kontaktar jag läkare eller sjuksköterska” besvarades av 25 

patienter. Av dessa svarade sju stycken (26 %) att de höll med i påståendet. Fyra patienter   

(15 %) tyckte inte alls att påståendet stämde (tabell:1).  

Ben-/fot svullnad 

Samtliga patienter besvarade påståendet ”Om mina fötter/ben svullnar mer än vanligt 

kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska”. Tio patienter (37 %) svarade att de tog kontakt 

med läkare eller sjuksköterska vid ökad svullnad i fötter/ben. Sju patienter (26 %) svarade att 

de inte kontaktade läkare eller sjuksköterska om fötterna/benen svullnade mer än vanligt (se 

tabell:1).  

Viktuppgång 

Det var 26 patienter som besvarade påståendet ”Om jag ökar två kilo i vikt på en vecka 

kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska”. Åtta patienter (30 %) svarade att de kontaktade 

läkare eller sjuksköterska om de ökat två kilo i vikt på en vecka. Nio patienter (33 %) svarade 

att de inte tog kontakt med sin läkare eller sjuksköterska vid en viktökning på två kilo på en 

vecka (se tabell:1).  

Begränsat vätskeintag 

Påståendet ”Jag begränsar mitt vätskeintag” besvarades av samtliga patienter. Tretton av 

patienterna (48 %) instämde i påståendet och fem patienter (19 %) svarade att de inte 

begränsade sitt vätskeintag (se tabell:1).  

Vila  

Samtliga patienter besvarade påståendet ”Jag vilar en stund på dagen”. Tretton patienter      

(48 %) höll med om att de vilar en stund på dagen. Två patienter (7 %) svarade att de inte 

vilade en stund under dagen (se tabell:1).  

Ökad trötthet 

På påståendet ”Om jag upplever ökad trötthet kontaktar jag läkare eller sjuksköterska” 

svarade 26 patienter. Tre patienter (11 %) svarade att de kontaktade sin läkare eller 
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sjuksköterska vid ökad trötthet. Sju patienter (26 %) svarade att de inte kontaktade läkare eller 

sjuksköterska vid ökad trötthet (tabell:1). 

Kost med lågt saltinnehåll 

Det var 26 patienter som besvarade påståendet ”Jag äter en kost med lågt saltinnehåll”.  Sex 

patienter (22 %) instämde att de åt en kost med lågt saltinnehåll och två patienter (7 %) 

svarade att de inte åt en kost med lågt saltinnehåll (tabell:1).  

Ordinerad medicin 

Påståendet ”Jag tar mina mediciner som läkaren ordinerat” besvarades av samtliga patienter. 

Tjugosex patienter (96 %) svarade att de tog den medicin som läkaren ordinerat. (tabell:1).  

Årligt influensavaccin  

Påståendet ”Jag tar influensavaccin varje år” besvarades av 27 patienter. Sjutton patienter (63 

%) instämde att de tog influensavaccin varje år. Sex patienter (22 %) svarade att de inte tog 

influensavaccin årligen (tabell:1).  

Daglig motion 

Påståendet ”Jag motionerar regelbundet” besvarades av 26 patienter. Nio patienter (33 %) 

svarade att de motionerade regelbundet och fem patienter (19 %) svarade att de inte 

motionerade regelbundet (tabell:1).   

Egenvårdskalan 

Antalet enkäter som kunde användas gällande egenvårdsskalan var 26. Medelvärdet på 

egenvårdsskalan var 30. Medianvärde var 28 och variationsbredden 14-46 poäng.       

Könsskillnad 

Ingen signifikant skillnad fanns gällande kvinnors och mäns användning av enskilda 

egenvårdsåtgärder utifrån resultatet i Man Withney U test. Vid jämförelse av medelvärde 

gällande poäng på egenvårdsskalan visade resultatet att kvinnor hade ett medelvärde på 30 

och män hade ett medelvärde på 30.7.        
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Tabell 1: Fördelning av svar på enkätfrågorna   

Fråga Svars- 

alternativ 

1 

Svars- 

alternativ 2 

Svars- 

alternativ 3 

Svars- 

alternativ 4 

Svars- 

alternativ 

5 

Antal 

svar 

 

Medelvärde 

1. Jag väger mig varje 

dag N (%) 

9 (33) 2 (7) 6 (22) 1 (4) 9 (33) 27 2.96 

2. Om jag blir andfådd 

tar jag det lugnt  

N (%) 

14 (52) 7 (26) 5 (19) 0 (0) 0 (0) 26 1.59 

3. Vid ökad 

andfåddhet kontaktar 

jag min läkare eller 

sjuksköterska N (%) 

7 (26) 2 (7) 6 (22) 6 (22) 4 (15) 25 2.70 

4. Om minafötter/ben 

svullnar mer än vanligt 

kontaktar jag min 

läkare eller 

sjuksköterska N (%)  

10 (37) 5 (19) 3 (11) 2 (7) 7 (26) 27 2.67 

5. Om jag ökar två kilo 

i vikt på en vecka 

kontaktar jag min 

läkare eller 

sjuksköterska N (%)   

8 (30) 4 (15) 3 (11) 3 (11) 9 (33) 27 3.03 

6. Jag begränsar mitt 

vätskeintag (inte mer 

än 1,5-2 liter/dygn) N 

(%) 

13 (48) 2 (7) 6 (22) 1 (4) 5 (19) 27 2.37 

7. Jag vilar en stund på 

dagen N (%) 

13 (48) 5 (19) 3 (11) 4 (15) 2(7) 27 2.15 

8. Om jag upplever 

ökad trötthet kontaktar 

jag min läkare eller 

sjuksköterska N (%) 

3 (11) 6 (22) 6 (22) 4 (15) 7 (26) 26 3.11 

9. Jag äter en kost med 

lågt saltinnehåll N (%) 

6 (22) 7 (26) 8 (30) 3 (11) 2 (7) 26 2.44 

10. Jag äter mina 

mediciner som läkaren 

ordinerat N (%) 

26 (96) 0(0) 1 (4) 0 (0) 0(0) 27 1.07 

11. Jag tar 

influensavaccination 

varje år N (%) 

17 (63) 1 (4) 2 (7) 1 (4) 6 (22) 27 2.19 

12. Jag motionerar 

regelbundet N (%) 

9 (33) 7 (26) 4 (15) 1 (4)  5 (19) 26 2.37 

Skala svarsalternativ: 1= stämmer precis, 5 =stämmer inte alls. 0= Ej svarat. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att nästan alla patienter följde rådet att ta de mediciner som läkaren ordinerat 

(96 %). En stor grupp patienter tycks också tagit till sig rådet om årligt influensavaccin (63 

%). Övriga egenvårdsåtgärder visade sig betydligt färre deltagare använda sig av och de 

utfördes av mellan 11 och 53 procent. I studien framkom också att det inte fanns någon 

signifikant skillnad gällande män och kvinnors användande av de enskilda 

egenvårdsåtgärderna. Gällande den totala beräkningen av egenvårdsbeteende 
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(egenvårdsskalan)visade resultatet ett knappt men dock något lägre medelvärde hos kvinnor 

(30.0) jämfört med män (30.7). Deltagarna i studien hade en relativt stor spridning i resultatet 

gällande den totala beräkningen för egenvårdsbeteende (variationsbredd 14-46). Det talar för 

att vissa patienter har bra kontroll på egenvården och andra behöver få mer utbildning, 

information samt motivation. 

Positivt i denna studie var att nästan alla patienter (96 %) som deltog i studien använde sig av 

egenvårdsåtgärden att ta de mediciner som läkaren ordinerat och att hela sjutton patienter (63 

%) instämde med att de vaccinerade sig mot influensa årligen. Både låg följsamhet till 

ordinerad medicinering och allvarliga infektioner kan leda till försämrad hjärtsvikt. En av de 

vanligaste orsakerna till återinläggning på sjukhus för symtom relaterat till hjärtsvikt är enligt 

Lyngå, Rosenqvist & Langius-Eklöf (2011) låg följsamhet till ordinerad medicin.  

Negativt i denna studie däremot var att resultatet visade att ett betydligt mindre antal patienter 

använde sig av övriga egenvårdsåtgärder såsom begränsat salt- och vätskeintag och daglig 

vikt. Tretton patienter (48 %) använde sig av åtgärden vätskerestriktion. Enbart sex patienter 

(22 %) åt kost med lågt saltinnehåll och daglig vikt utfördes enbart av nio patienter (33 %). 

Aspekten att samtliga patienter vårdats på en avdelning där både begränsat vätskeintag och 

daglig vikt ingår i behandlingen kan kanske vid första åtanke kännas anmärkningsvärt. I en 

studie (Loyd, Williams, Beaton & Goldstein, 2005) visade resultatet att trots att 

sjuksköterskor själva uppfattade att de gett både bra utbildning och information i egenvård 

kom inte patienterna ihåg att de fått information om vare sig daglig vikt, vätskeintag eller 

saltmängd.  

Negativt likaså i denna studie var att patienterna i studien inte i så hög omfattning kontaktade 

hälso- och sjukvård vid försämring då tidig kontakt med sjukvård minskar risken för 

återinläggning (Mårtensson, 2012). Vanligaste orsaken till kontakt med läkare eller 

sjuksköterska i denna studie visade sig vara ben- och fot svullnad (37 %) följt av viktuppgång 

på mer än två kilo på en vecka (30 %), ökad andfåddhet (26 %) och ökad trötthet (11 %). 

Mer än hälften av patienterna höll med om att de tog det lugnt om de fick ökade besvär av 

andfåddhet. Det kan delvis förklaras med att symtomen i sig begränsar fortsatt ansträngning 

och behöver inte betyda att de tagit till sig råden. Denna hypotes förstärks också av att det 

endast var 26 procent som instämde i att de kontaktade läkare/sjuksköterska vid ökad 

andfåddhet.  
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Att det endast var 33 procent av patienterna som motionerade regelbundet kan bero på rädsla 

för att anstränga sig och brist på kunskap om motionens positiva inverkan på hjärtat. Enligt 

Jacksson, Leclerc & Erskine (2005) är det inte så många patienter som deltar i gruppträning 

inom hjärtrehabilitering. Fysisk träning har visat sig öka både livskvalitet och fysisk förmåga 

hos patienter med hjärtsvikt (Pihl, Cider & Strömberg, 2011). Enligt läkemedelsverket (2006) 

bör råd om regelbunden fysisk träning och deltagande i anpassad träning erbjudas alla 

patienter med hjärtsvikt i NYHA klass 2 till 3. Det har visat sig att konditionsträning i 

kombination med styrketräning ger bra effekt (Pihl, Cider & Strömberg, 2011).  

Eftersom egenvård vid hjärtsvikt är nödvändigt för att både läkemedels- och 

apparatbehandling ska bli optimal vid hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 2006) och genom att 

egenvård både kan förbättra livskvalitet och minska sjukhusinläggningar bör hälso- och 

sjukvården anstränga sig till att hjälpa patienterna i egenvård.  

Denna studie visade att förutom följsamhet till läkemedelsbehandling utfördes inte 

egenvårdsåtgärder till så stor del av patienterna. Enligt Hansson Scherman (2013) är det 

vanligt att människor som får råd inom hälso- och sjukvården inte följer dem och ovan 

nämnda menar att uteblivna beteendeförändringar oftast inte med vaken uteblivet förnuft eller 

kognitiv förmåga utan beror på att hälso- och sjukvårdspersonal inte lyckats få patienten att 

förstå på ett visst sätt (Hansson Scherman, 2013).   

I ett flertal studier är det påvisat att patienter med hjärtsvikt inte alltid kunnat tillgodogöra sig 

information. I studien Strömberg (2003) visade resultatet att 40 procent av patienterna hade 

liten eller ingen kunskap om hjärtsvikt trots att det dokumenterats att patienterna fått 

information. Enligt Strömberg (2003) kan en orsak vara att patienter är i alltför dåligt skick 

när de skrivs ut och av den anledningen kan ha svårt att ta till sig information. Enligt 

läkemedelsverket (2006) ges patientutbildning ofta initialt vid diagnostisering och även vid 

akut försämring som kräver sjukhusvård, men behöver upprepas och fördjupas när patienten 

kommit in i ett mer stabilt tillstånd. 

Enligt Hansson Scherman (2001) har det också visat sig att traditionellt sätt att förmedla 

kunskap inte ger så bra resultat. Nya metoder för informationsöverföring och utbildning kan 

därför behövas användas. Socialstyrelsen (2011) lyfter fram kvalificerad rådgivning som en 

kommunikationsmetod som kan vara till hjälp för att minska patienters ohälsosamma 

levnadsvanor. Motiverade samtal (MI) är en sådan metod och MI skulle kunna vara en teknik 

för sjuksköterskan att använda vid inlärning av egenvård för patienter med hjärtsvikt.      
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I en studie (Kessing, Pelle & Kupper, 2014) har det också visat sig att människor som har 

depression och saknar livsglädje utför sämre egenvård.  I en annan studie (Gallanger, 2008) 

visade resultatet att människor med låg KASAM har lägre egenvårdsförmåga och i ytterligare 

en studie (Antonovsky, 1993) visade resultatet att det fanns ett samband mellan subjektivt 

mått på livskvalitet och välbefinnande samt hög poäng av KASAM. Enligt Langius Eklöf 

(2013) kan det vara betydelsefullt att utveckla interventioner som lär ut och stödjer den 

salotogena modellen då människors förmåga att hantera samt anpassa sig till ett tillstånd är 

betydelsefullt för sjukdomsförloppet. Sjuksköterskan kan hjälpa patienter bryta de negativa 

känslor av begränsning som kan uppkomma vid hjärtsvikt genom att öka både patientens och 

dennes närståendes kunskap om både hjärtsviktssymtom och egenvård. Sjuksköterskan kan 

förmedla vilka möjligheter egenvård kan leda till vilket kan bidra till både en känsla av 

kontroll, självförtroende och självkänsla samt ge hopp (Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 

1997).   

Enligt Orem (2001) kan egenvård också vara inlärt, mer eller mindre reflekterat eller utföras 

som medvetna handlingar och för att uppnå medvetenhet behövs också handlingar utföras 

kontinuerligt.  Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig roll i att redan under vårdtiden på 

sjukhuset kontinuerligt lära in egenvård till patienterna för att få fördjupad kunskap hos 

hjärtsviktssjuksköterska.  

Både sjuksköterskor och läkare har en viktig roll både när det gäller att informera, utbilda och 

motivera hjärtsviktspatienter till att utföra egenvård och på vilket sätt patienterna ska utbildas, 

informeras och motiveras till att utföra egenvård kan därför behöva optimeras. Nya metoder 

för information och utbildning behöver tillkomma.  

Metoddiskussion 

Att använda enkät som metod för datainsamling anses både ha för- och nackdelar. Fördelar 

med att använda enkät vid insamling av data beskrivs vara både vara låg materialkostnad, att 

metoden inte är tidskrävande och att metoden ger resultat som är lätta att tolka. Dessutom 

minskas intervjueffekten (Ejlertson, 2014). Nackdelar med enkät som datainsamlingsmetod är 

avsaknaden av möjlighet att ställa frågor, vilket skulle kunna leda till fördjupning (Ejlertsson, 

2014). Enligt Ejlertsson (2014) kan svar också grunda sig i missuppfattningar från den 

deltagande om den inte har möjlighet att ställa kompletterande frågor. Ytterligare en nackdel 

med enkät som datainsamlingsmetod är att personer med läs- och skrivsvårigheter, 

språksvårigheter eller som har svårt att fylla i ett formulär hamnar i en bortfallsgrupp. 
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Patienter med språksvårigheter, grav hörsel- och synnedsättning uteslöts i denna studie, men 

denna grupp patienter kan ha varit intressantare att studera för att optimera sättet att ge 

information och utbildning.   

Enkäten som använts i denna studie är validitets och reliabilitetsprövad (Jaarsma, Strömberg 

& Mårtensson, 2003) och är utformad för att mäta hur egenvårdsbeteende hos 

hjärtsviktspatienter förändras efter utbildning och information i egenvård vid 

hjärtsviktsmottagningar hos patienter med hjärtsvikt. I detta fall har undersökningen enbart 

genomförts vid ett tillfälle, vilket gör att det inte går att mäta förändring av 

egenvårdsbeteende. Avsikten med studien var dock inte att mäta en förändring utan enbart att 

mäta vilka egenvårdsåtgärder patienter med hjärtsvikt använder sig av och följsamhet till 

egenvård. Egenvårdsskalan kan ge en indikation på om följsamheten är bättre eller sämre hos 

patienterna.    

Enkäten som användes saknade viktiga egenvårdsåtgärder och livsstilsförändringar som 

förordas vid hjärtsvikt såsom rökavvänjning, anpassat näringsintag, god sömn och 

alkoholkonsumtion vilket är en brist.  

En etisk aspekt i sammanhanget skulle kunna vara att deltagarna efter att lämnat in enkäten 

skulle kunna uppleva osäkerhet hur vida deras anonymitet är skyddad eller inte gällande deras 

enkätsvar. Istället för muntligt samtycke kan därför skriftligt samtycke till deltagande i 

studien varit mer optimalt.    

Det är svårt att svara på frågan om en upprepad undersökning skulle ge samma resultat. Om 

studien genomförs på ett annat sjukhus kan resultatet blir annorlunda, faktorer såsom hur 

utbildning och information lärs ut till patienterna kan påverka. Att patienter från både 

hjärtsviktsmottagningen och vårdavdelningen deltog kan också påverka resultatet skevt 

eftersom patienter vid hjärtsviktsmottagningen, fått utbildning och information om egenvård 

av hjärtsviktssjuksköterska. Detsamma gäller metoden för urval som till en början var tänkt 

att vara konsekutivt men istället blev ett slags bekvämlighetsurval genom att inte alla patienter 

tillfrågades. Gemensamt för de patienter som deltog i studien var dock att de fått diagnosen 

hjärtsvikt och befann sig i NYHA stadium 2 till 3 vid undersökningstillfället. Ytterligare en 

gemensam faktor var att deltagarna vårdats på sjukhus för sin hjärtsvikt. Resultatet kan inte 

användas till att dra en generell slutsats för alla patienter med diagnosen hjärtsvikt i NYHA 2 

till 3, inte heller för hjärtsviktspatienter i samma kategori som vårdats på sjukhus eller som 

har kontakt med hjärtsviktsmottagning, det skulle kräva en betydligt större mängd patienter 
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(Eljertsson, 2012). Däremot kan studien visa hur det var för de patienter som deltog vid 

tillfället då studien genomfördes.  Resultatet kan beskrivas spegla en ögonblicksbild, ett 

tvärsnitt.                                                                                                                                                                                           

Slutsats 

För att målet med behandlingen vid hjärtsvikt ska uppnås gällande symtomlindring, ökad 

livskvalitet, förlängd överlevnad, förhindrad progress och minskat behov av sjukhusvård 

(Hedner, 2010) är det viktigt att patienten utför egenvård.  Resultatet i denna studie visade att 

en del patienter har bra kontroll på egenvården och att andra behöver mer information, 

utbildning och motivation. Sjuksköterskor har en viktig roll i att informera, utbilda och 

motivera patienter i egenvård och på vilket sätt sjuksköterskan informerar, utbildar och 

motiverar patienten bör därför optimeras.    
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Bilaga 

Tabell 1: ”Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt” (EHFScBS) Jaarsma, 

Strömberg, Mårtensson & Dracup (2003). 

      Frågor Stämmer 

precis 

                       Stämmer  

                      Inte alls  

1. Jag väger mig varje dag     1         2         3         4         5 

      2. Om jag blir andfådd tar jag det lugnt     1         2         3         4         5 

      3. Vid ökad andfåddhet kontaktar jag  

           läkare eller sjuksköterska 

    1         2         3         4         5 

     4. Om mina fötter/ ben svullnar mer än vanligt 

         kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska 

    1         2         3         4         5 

     5. Om jag ökar två kilo i vikt på en vecka  

         kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska  

    1         2         3         4         5 

     6. Jag begränsar mitt vätskeintag 

        (inte mer än 1,5-2 liter/dygn) 

    1         2         3         4         5 

     7. Jag vilar en stund på dagen     1         2         3         4         5 

     8. Om jag upplever en ökad trötthet kontaktar jag 

         min läkare eller sjuksköterska 

    1         2         3         4         5 

     9. Jag äter en kost med lågt saltinnehåll     1         2         3         4          5 

    10. Jag tar mina mediciner som läkaren  

          Ordinerat 

    1         2         3         4          5 

    11. Jag tar influensavaccination varje år      1         2         3         4          5 

    12. Jag motionerar regelbundet     1         2         3         4           5 
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