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SAMMANFATTNING 

Hjärtsvikt är ett livslångt sjukdomstillstånd som påverkar det dagliga livet hos patienten. Trots 

att behandlingen vid hjärtsvikt har utvecklats och förbättrats de senaste åren, ökar antalet 

patienter som drabbas av hjärtsvikt. Egenvård har en betydande roll vid behandling av 

hjärtsvikt, vilket ställer höga krav på patientens följsamhet till egenvårdsåtgärder. Egenvård 

vid hjärtsvikt omfattar åtgärder för att bibehålla hälsa och välbefinnande trots kroniskt 

sjukdomstillstånd. Egenvårdsåtgärder innefattar följsamhet till medicinering, kost, motion 

samt monitorering av symtom som kan tyda på försämring av tillståndet. Bristande följsamhet 

till egenvård vid hjärtsvikt kan leda till nedsatt livskvalitet och ökad andel av återinläggningar 

på sjukhus.  

 

Syftet med studien var att undersöka patienters följsamhet till egenvårdsåtgärder vid 

hjärtsvikt, med frågeställningen att undersöka om det fanns någon statistisk skillnad mellan 

följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt och bakgrundsvariablerna kön, ålder, civilstatus samt 

antal år med diagnosen hjärtsvikt. 

 

En kvantitativ ansats tillämpades i studien och en enkätundersökning genomfördes med 

egenvårdsenkäten ”Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt”. 

Bakgrundsvariabler lades till i enkäten. Av totalt 72 tillfrågade patienter på utvald 

hjärtsviktsmottagning besvarade 55 patienter (76 %) enkäten.  

 

Resultatet visade att 53 (96 %) av patienterna med hjärtsvikt som deltog i studien hade hög 

följsamhet till sin läkemedelsbehandling. Resultatet visade även att följsamhet till begränsat 

dagligt vätskeintag var hög då 36 (65 %) av studiens deltagare var följsamma till påståendet. 

Endast 22 (40 %) av studiens deltagare hade hög följsamhet till regelbundet fysisk aktivitet. 

De manliga deltagarna motionerade regelbundet i statistisk signifikant högre grad än de 

kvinnliga deltagarna då 18 (53 %) av männen och fyra (19 %) av kvinnorna motionerade 

regelbundet (p<0,05).  

 

Patienter med hjärtsvikt har hög följsamhet till läkemedelsbehandling men låg följsamhet till 

de livsstilsförändringar som krävs. Att informera mer om betydelsen av den icke- 

farmakologiska behandlingen vid patientbesöken kan bidra till ökat intresse för egenvård och 

livsstilsförändringar hos patienten. Mer fokus bör läggas på betydelsen av fysisk aktivitet vid 

hjärtsvikt, särskilt hos den kvinnliga populationen med hjärtsvikt. Om begränsningar 

föreligger hos kvinnor med hjärtsvikt, i form av andra samtidiga sjukdomar och hög ålder, är 

det av stor vikt att vårdpersonalen identifierar dessa begränsningar. Detta för att hjälpa 

patienten att utöva någon form av fysisk aktivitet regelbundet.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, egenvård, följsamhet, patientutbildning.  
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ABSTRACT 

Heart failure is a lifelong condition that affects the daily life of the patient. Despite the fact 

that the treatment for heart failure have evolved and improved in recent years, the number of 

patient suffering from heart failure increases. Self-care has a major role in the treatment for 

heart failure which leads to high demands on the patient’s compliance to self-care actions. 

Self-care in heart failure includes actions to maintain health and well-being in spite of chronic 

medical condition. Self-care actions include compliance to medication, diet, exercise and 

monitoring of symptoms that may indicate deterioration of the condition. Lack of compliance 

to self-care actions for heart failure can lead to reduced quality of life and increased 

proportion of readmissions due to hospital care.  

 

The aim of the study was to investigate patients' compliance to self-care actions in heart 

failure, with the study specific question to investigate whether there was any statistical 

difference between compliance to self-care and the background variables gender, age, marital 

status and number of years with the diagnosis heart failure.  

 

A quantitative approach was applied in the study and a survey was conducted with the self-

care questionnaire “The European Heart Failure Self-care Behaviour scale”. Background 

variables were added to the survey. Of a total of 72 surveyed patients in the heart failure 

clinic, 55 patients (76 %) with heart failure answered the questionnaire.  

 

The results showed that 53 (96 %) of patients with heart failure who participated in the study 

had high compliance to their pharmacological treatment. The results also showed that 

compliance to limited daily fluid intake was high, 36 (65 %) of the study’s participants were 

compliant to the allegation. Only 22 (40 %) of the study participant had high compliance with 

regular physical exercise. The male participants exercised regularly in statistical significantly 

higher rate than female participants, 18 (53%) of the men and four (19%) of the women 

exercised regularly (p<0,05).  

 

Patients with heart failure have high compliance to the pharmacological treatment but low 

compliance to the lifestyle changes required. To inform about the importance of the non- 

pharmacological treatment during patient visits may contribute to the increased interest in 

self-care and lifestyle changes in the patient. More focus should be dedicated to raise 

awareness of the importance of physical exercise, especially in the female population with 

heart failure. If limitations exist in women with heart failure, in the form of other concurrent 

disease and old age, it is extremely important that healthcare staff identify those limitations. 

This is to help the patient to exert any kind of physical exercise regularly.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: heart failure, self-care, compliance, patient education.  
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INLEDNING 

Behandling och omhändertagande av patienter med hjärtsvikt har under de senaste 

decennierna strukturerats och förbättrats med positiva effekter på såväl sjuklighet som 

dödlighet. Antalet patienter som drabbas av hjärtsvikt ökar ständigt då behandling av andra 

hjärtsjukdomar förbättrats och medellivslängden i Sverige ökat (Mårtensson, 2012). 

Egenvård är en stor del av behandlingen vid hjärtsvikt och kräver betydande 

patientdelaktighet. Egenvård vid hjärtsvikt omfattar åtgärder för att bibehålla hälsa och 

välbefinnande trots kroniskt sjukdomstillstånd (Strömberg, 2005a). Bristande följsamhet 

till egenvård vid hjärtsvikt kan leda till nedsatt livskvalitet och ökad andel av 

återinläggningar på sjukhus. Dessutom kan mortaliteten påverkas negativt (McMurray et 

al., 2012).  

BAKGRUND 

Hjärtsvikt 

Definition 

Någon entydig och heltäckande definition av hjärtsvikt finns inte. I allmänhet definieras 

hjärtsvikt som ett tillstånd där hjärtat inte förmår att pumpa tillräckligt mycket blod för att 

förse kroppens organ med adekvat blodförsörjning (Dahlström, 2010; Wallentin & 

Lindahl, 2011). En mer modern definition betonar att hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom, ett 

symtom på bakomliggande hjärtsjukdom (Mårtensson, 2012; Wikström, 2014).  

 

Etiologi och epidemiologi  

I stort sätt kan alla hjärtsjukdomar leda till hjärtsvikt när det nått ett tillräckligt avancerat 

stadium. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni 

som tillsammans står för 75 procent. Andra orsaker är hjärtmuskelsjukdomar 

(kardiomyopati) och klaffsjukdomar. Hjärtsvikt kan även utvecklas sekundärt vid 

exempelvis infektion, diabetes och rytmrubbningar (McMurray et al., 2012). 

Prevalenssiffror vid hjärtsvikt bedöms till två-tre procent av den svenska befolkningen, det 

vill säga att omkring 180 000-300 000 personer i Sverige lider av symtomatisk hjärtsvikt. 

Minst lika många antas ha nedsatt pumpförmåga utan symtom. Varje år insjuknar cirka 

30 000 svenskar i symtomgivande hjärtsvikt (Dahlström, 2010; Wikström, 2014). 

Prevalensen stiger kraftigt efter 75 års ålder. Då medellivsåldern ökar sker fortfarande en 

viss ökning av antalet patienter med hjärtsvikt. Ytterligare en anledning till ökning av 

hjärtsvikt i befolkningen är att fler personer överlever en hjärtinfarkt. Män och kvinnor 

drabbas i lika hög utsträckning av hjärtsvikt. I yngre åldrar är hjärtsvikt vanligare hos män, 

eftersom den bakomliggande orsaken oftast är en kranskärlssjukdom. Män insjuknar 

tidigare i kranskärlssjukdom än kvinnor. Den totala förekomsten av hjärtsvikt är högre hos 

kvinnor än hos män efter 75 års ålder, eftersom kvinnor blir äldre än män (Wikström, 

2014).  

 

Symtom 

Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan orsaka många olika symtom. De vanligaste symtomen är 

trötthet, andfåddhet, nedsatt fysisk förmåga, andnöd i liggande ställning och svullna anklar 

(McMurray et al., 2012). Även yrsel, sömnsvårigheter, nattlig hosta, viktuppgång, 

nedstämdhet och aptitlöshet är några av de symtom som patienter med hjärtsvikt 

rapporterat att de lider av (Wikström, 2014).  
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Hälsoekonomi 

Att vårda patienter med hjärtsvikt är dyrt. I Sverige uppskattas kostnaderna för 

hjärtsviktsvården upp till sex miljarder kronor per år (Agvall, 2010), vilket i genomsnitt 

motsvarar två-tre procent av den totala sjukvårdsbudgeten i Sverige. Upp till 75 procent av 

denna kostnad utgörs av kostnader för sjukhusvård. Återinläggningsstatistiken för patienter 

med hjärtsvikt är hög. Varje år beräknas 20 procent av patienterna med hjärtsvikt bli 

återinlagda inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhus (Vasko, Jonsson, Dahlström, 

Hovland Tånneryd & Eriksson, 2014). Inom ett år efter utskrivning från sjukhus är risken 

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

 

New York Heart Association (NYHA) 

NYHA är ett subjektivt funktionsklassificeringssystem som används för att, i fyra olika 

funktionsklasser, gradera hjärtsviktens svårighetsgrad enligt följande: 

 NYHA I – Nedsatt hjärtfunktion utan symtom.  

 NYHA II – Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid endast fysisk aktivitet 

av måttlig grad.  

 NYHA III – Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan vid lätt till 

måttlig fysisk aktivitet.  

 NYHA IV – Svår hjärtsvikt med andfåddhet redan i vila, ökade symtom vid minsta 

aktivitet och patienten är ofta bunden till vilostol eller säng (McMurray et al., 

2012).  

Denna klassificering är ett grovt mått på patientens kapacitet i vardagslivet samt på dennes 

livskvalitet. Den är inte exakt men praktisk och är därför den mest använda (Dahlström, 

2010).  

 

Prognos vid hjärtsvikt 

Prognosen vid hjärtsvikt varierar beroende på vilken NYHA-klass patienten tillhör och är 

allvarlig oberoende av bakomliggande orsak. Ettårsmortaliteten mild hjärtsvikt (NYHA I-

II) beräknas till cirka fem procent. Vid svår hjärtsvikt (NYHA III-IV) beräknas 

ettårsmortaliteten till 40-50 procent (Dahlström, 2010). Prognosen kan förbättras vid tidig 

diagnostisering och behandling, trots detta antas att hälften av patienterna dör i sin 

hjärtsvikt sex år efter diagnos (Socialstyrelsen, 2014). 

Behandling vid hjärtsvikt 

Att lindra symtom, förbättra livskvaliteten, förhindra progress, minska sjukdomskrävande 

vård och förbättra överlevanden är målsättningen vid behandling av hjärtsvikt. Genom 

optimal behandling av de bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt kan försämring av 

tillståndet förebyggas (Dahlström & Strömberg, 2005). Behandling vid hjärtsvikt utgörs av 

farmakologisk och icke- farmakologisk behandling samt kirurgisk behandling 

(Mårtensson, 2012).  

 

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen syftar till att normalisera de faktorer som styr hjärtats 

normala funktioner (Dahlström & Strömberg, 2005). Alla patienter med hjärtsvikt bör 

behandlas med ACE-hämmare och betablockad förutsatt att de tolererar behandlingen. 

Även diuretika används vid behandling av symtom på vätskeansamling vid hjärtsvikt 

(Dahlström, 2010; Mårtensson, 2012).  

 

Icke- farmakologisk behandling 

Den icke- farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt är ett viktigt komplement till den 
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farmakologiska behandlingen och innefattar individanpassad hjärtsviktsinformation och 

utbildning inriktad mot livsstilsförändringar och egenvård. De områden som omfattas är 

daglig viktkontroll, monitorering av symtom (trötthet, andfåddhet, ödem), diet (salt – och 

vätskerestriktion), måttlig alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, rökstopp och 

infektionsprofylax (influensavaccin). Även kirurgisk behandling tillhör den icke- 

farmakologiska behandlingen, och kan vid hjärtsvikt innebära klaffkirurgi, revaskulisering 

genom ballongvidgning eller kranskärlsoperation, resynkroniseringsterapi med speciell 

pacemaker samt hjärttransplantation (Dahlström & Strömberg, 2005). 

Patientutbildning vid hjärtsvikt 

Då behov av livsstilsförändring föreligger hos patienten är sjuksköterskans roll att genom 

patientundervisning skapa förutsättning för kunskapsinlärning och beteendeförändring. 

Faktorer som patientens vilja, motivation, tilltro till sig själv och förmåga att självständigt 

genomföra förändringar är grundläggande vid beteendeförändringar (Elfhang & Rössner, 

2010). Om patienten erbjuds individanpassad undervisning kan patienten utveckla 

egenvårdsbeteenden, och därmed ta större ansvar för sin egenvård med hög följsamhet till 

rekommenderade egenvårdsåtgärder som följd (Adib-Hajbaghery, Maghaminejad & 

Abbasi, 2013; Kelo, Martikainen & Eriksson, 2013).  

 

Sjuksköterskan ska i dialog med patienten erbjuda undervisning, stöd och vägledning 

(Socialstyrelsen, 2005) vilket bidrar till ökat engagemang i egenvården samt ökade 

kunskaper kring egenvårdens betydelse för sjukdomstillståndet (Adib-Hajbaghery et al., 

2013). Sjuksköterskans uppgift är att undervisa och informera patienten men också att 

försäkra sig om att patienten förstått och tagit till sig informationen (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Hos patienter med hjärtsvikt har sjuksköterskan en viktig undervisande och stödjande roll. 

Patientutbildningen bör vara riktad mot kunskap om tillståndet samt egenvårdens betydelse 

(Watts et al., 2009). Patientutbildning i egenvård vid hjärtsjukdomar har stor inverkan på 

patientens sätt att hantera hjärtsjukdomen. Sjuksköterskans undervisande insatser ökar 

patientens följsamhet till rekommenderade egenvårdsåtgärder och kan påverka patientens 

hälsa och livskvalitet positivt (Witter, 2005).  

 

Hjärtsviktsmottagning  

Sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning med utbildade sjuksköterskor inom hjärtsvikt 

har en viktig patientundervisande roll för att öka patientens kunskaper inom egenvård 

(Rydell-Karlsson et al., 2005). Syftet med hjärtsviktsmottagning är att erbjuda patienter 

med hjärtsvikt ett optimalt omhändertagande. Målet med sjuksköterskans 

patientundervisning på hjärtsviktsmottagningen är att stödja och förbättra patientens 

egenvårdsförmåga till att självständigt leva ett normalt liv trots hjärtsviktens begränsningar 

i det dagliga livet (Strömberg, 2005b).  

 

Patienter som följs upp via sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning är mer insatta i sitt 

tillstånd och motiverade till beteende- och livsstilsförändring. Detta kan bida till en 

förbättrad egenvård, hög följsamhet till behandling samt förbättrad livskvalitet och 

överlevnad. Uppföljning på sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning bidrar även till 

minskning av antalet återinläggningar på sjukhus (Adib-Hajbaghery et al., 2013).   

Att leva med hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd vars svårighetsgrad påverkar patientens liv. Därför bör 

sjukvårdspersonal ha förståelse för hur det är att leva med hjärtsvikt för att kunna erbjuda 

patienten bra vård (Strömberg, 2005a). För patienter med hjärtsvikt är det den fysiska 
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funktionsnedsättningen som följer med tillståndet det som påverkar livssituationen mest 

(Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). 

Funktionsnedsättningen som oftast beror på trötthet och andfåddhet är starkt korrelerat 

med oro och depression, men påverkar också patientens framtidstro och fritidsaktiviteter. 

Detta leder till minskad självständighet vilket i sin tur leder till nedsatt självkänsla hos 

patienten (Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006). 

 

Funktionsnedsättningen leder även till nedsatt ork och varierande dagsform, vilket gör att 

patienten inte orkar umgås med familj och vänner som tidigare. Vid nedsatt ork upplever 

patienten sig själv som en belastning för omgivningen och väljer då att hålla sig borta 

(Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Ryan & Farrelly, 2009). Känslor som patienten brottas 

med då är otillräcklighet, värdelöshet men även upplevelser av ökad sjukdomskänsla och 

beroendeställning (Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 2009; Thornhill, Lyons, 

Nouwen & Lip, 2008).  

 

Enligt Mårtensson (2005) beskrivs individens välbefinnande och livssituation ofta med 

begreppet livskvalitet. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar livskvalitet enligt 

följande: 

…the individuals’ perception of their position in life in the context of the 

culture and value system and in the relation to their goals, expectations, 

standards and concerns. It incorporates in a complex way individuals’ 

physical health, psychological state, level of independence, social 

relationships, personal beliefs and their relationships to salient features of 

the environment (World Health Organization, 1997, pp. 1).  

 

Inom sjukvården är det hälsorelaterad livskvalitet som är av intresse. För hälsorelaterad 

livskvalitet finns ingen allmän definition men det brukar beskrivas som ”…individens 

uppfattning av sitt hälsostatus jämfört med vad han/hon hade önskat eller förväntat sig att 

det skulle vara” (Mårtensson, 2005, ss. 117).  

 

Den sänkta fysiska funktionen som uppstår vid hjärtsvikt leder till upplevelsen av nedsatt 

livskvalitet hos patienten. Det som gör att patienter med hjärtsvikt upplever god 

livskvalitet är deltagande i fysiska och sociala aktiviteter samt fullkomlig närvaro i 

relationer med familj och vänner (Heo et al., 2009).  

 

Symtom speglar inte bara de fysiska aspekterna av en sjukdom utan påverkar också 

patientens livsstil, upplevelse av livskvalitet samt kan leda till oro, ångest och depression 

(Smith, Denollet, Schiffer, Kupper & Gidron, 2009). Sambandet mellan patientens 

hjärtfunktionsnedsättning och upplevda symtom är ofta låg vilket innebär att symtomen till 

stor del är patientens egna subjektiva upplevelser (Mårtensson, 2012). Patienter med 

hjärtsvikt lider oftast av samma symtom men påverkas på olika sätt. Vissa patienter 

upplever tröttheten och andfåddheten som ett stort hinder i deras dagliga liv, medans andra 

patienter anser att symtomen är en del av vardagen och besväras inte av dem i lika hög 

grad (Goode, Nabb, Cleland & Clark, 2008). Patientens individuella upplevelser är 

värdefulla och bör alltid beaktas vid bedömningen av symtomen (Farkas, Nabb, Zaletel-

Kragelj, Cleland & Lainscak, 2009). 

Dorothea Orems egenvårdsteori  

Dorothea Orem (2001) definierar egenvård som de handlingar individen utför på eget 

initiativ för att bevara och upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Hälsa är enligt Orem 

ett tillstånd som uppnås när individen upplever helhet, friskhet samt normal psykisk och 
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fysisk funktionsförmåga. Hälsa, välbefinnande och livskvalitet kan uppnås trots sjukdom 

då Orem anser att individens välbefinnande är förenat med upplevelsen av hela 

livssituationen. Människan är självständig och ansvarstagande och föds med förmågan att 

främja hälsa, normal funktion och välbefinnande. Alla individer har basala och individuella 

egenvårdsbehov. De basala egenvårdsbehoven är universella såsom luft, vatten, mat och 

sömn. Individuella egenvårdsbehov kan uppstå vid exempelvis sjukdom.  

 

Egenvårdens mål är hälsa, normal funktion och utveckling. Orems egenvårdsteori är en 

balansmodell där individens egenvårdskrav och resurser skapar balans eller obalans. 

Obalans i egenvården uppstår vid ökade krav och bristande resurser vilket leder till ett 

omvårdnadsbehov. Centralt i Orems egenvårdsteori är individens förmåga att självständigt 

utföra egenvård men också sjuksköterskans förmåga att genom omvårdnad främja 

individens förmåga till egenvård. Omvårdnadens mål är att hjälpa patienten att så långt 

som möjligt självständigt tillgodose sina egenvårdsbehov. Sjuksköterskan ses som ett stöd i 

patientens egenvård. Vidare beskriver Orem olika hjälpmedel som sjuksköterskan kan 

använda sig av för att hjälpa patienten att tillgodose sina egenvårdsbehov. Det hjälpmedlet 

som Orem fokuserar mest på är patientundervisning. Genom att handleda patienten skapas 

en miljö som främjar patientens inlärning och utveckling. En terapeutisk inlärningsmiljö är 

viktig när sjuksköterskan undervisar i patientens egenvård, för att patientens ska tillägna 

sig nya kunskaper och på så sätt tillgodose sina egenvårdsbehov (Orem, 2001).  

Egenvård vid hjärtsvikt 

Upp till hälften av alla återinläggningar på sjukhus hos patienter med hjärtsvikt går att 

förebygga. Det som kan förebyggas är försämringar som drabbar patienten på grund av 

bristfällig egenvård (Owen & Cox, 2001; Remes, Miettinen, Reunanen & Pyörälä, 1991; 

Schenk-Gustavsson, Kanter & Mårtensson, 2005; Strömberg, 2005a). Egenvård är en del 

av behandlingen vid hjärtsvikt. Adekvata egenvårdsbeteenden vid hjärtsvikt återspeglar de 

åtgärder som patienten utför för att upprätthålla normal funktion och välbefinnande. 

Egenvård vid hjärtsvikt innefattar följsamhet till medicinering, kost, motion och 

monitorering av symtom. Monitorering av symtom handlar om att patienten snabbt känner 

igen symtom som kan tyda på försämring av hjärtsvikt, för att tidigt kontakta sjukvården 

när det behövs (Lainscak et al., 2011). Patienter som är delaktiga i sin egenvård och följer 

rekommenderad farmakologisk och icke- farmakologisk behandling upplever högre grad 

av välbefinnande, livskvalitet samt visar bättre överlevnadsstatistik än patienter som har 

bristande följsamhet till behandling vid hjärtsvikt (van der Wal, van Veldhuisen, Veeger, 

Rutten & Jaarsma, 2010).  

 

Läkemedelsbehandling 

Patienten bör ha kunskaper om sin läkemedelsbehandling, vilka läkemedel som är 

ordinerade, effekterna av dessa samt beskrivning och förklaring av biverkningar. 

Patienternas inställning och syn på läkemedelsbehandling är olika och det är därför viktigt 

att vårdpersonal tar hänsyn till hela patientens livssituation, val och prioriteringar.  

Baserat på symtom och vätskebalans kan många patienter flexibelt sköta sin 

diuretikabehandling, förutsatt att patienten fått noggrann ordination om hur och när 

patienten ska ändra sitt intag av diuretika (Dahlstöm & Strömberg, 2005).   

 

Monitorering av symtom 

Patienter och vårdpersonal ska ha förståelse för att symtom vid hjärtsvikt oftast tyder på 

försämring av tillståndet, av varierande svårighetsgrad. Symtom på försämring av 

hjärtsvikt är snabb oväntad viktökning, ökad andfåddhet både vid vila och fysisk 

ansträngning, tillkomst av nattlig hosta, ökad trötthet och ödemansamling i underben, buk 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Py%C3%B6r%C3%A4l%C3%A4%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2040313
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samt pleuravätska. Patienten bör informeras om dessa symtom för att lära sig att snabbt 

upptäcka och känna igen varningssymtom för att vidta lämpliga åtgärder (McMurray et al., 

2012).   

 

Regelbunden viktmätning för att upptäcka eventuell vätskeansamling rekommenderas vid 

hjärtsvikt. Patienten bör även vara uppmärksam på symtom som tyder på försämring av 

hjärtsvikt enligt ovan. Vid en viktökning på mer än två kilo under tre dygn, ökad 

andfåddhet både vid vila och ansträngning, tillkomst av nattlig hosta, ökad trötthet och 

orkeslöshet samt tillkomst av ödem och svullnad i buk och underben bör patienten 

uppmuntras att ta extra diuretika. Vid utebliven effekt bör patienten kontakta sjukvården 

för vidare vård (McMurray et al., 2012).  

 

Salt- och vätskerestriktion 

Att bibehålla en normal vätskebalans är ett av huvudproblemen vid hjärtsvikt. 

Övervätskning leder till en ökad volymbelastning på den redan nedsatta hjärtfunktionen 

vilket i sin tur leder till ökade symtom av tillståndet. För att återställa vätskebalansen till 

det normala krävs ofta sjukhusvård med behandling av intravenös diuretika samt salt- och 

vätskerestriktion (Lainscak et al., 2011). Natrium bestämmer vätskevolymen i kroppen och 

saltrestriktion är betydande framförallt vid svår hjärtsvikt (Beich & Yancy, 2008). Högt 

saltintag kan orsaka vätskeansamling i kroppen (Wikström, 2014). De europeiska 

riktlinjerna för hjärtsviktsvård anger inget rekommenderat saltintag (McMurray et al., 

2012). I Sverige ges en allmän rekommendation att undvika saltrik mat samt undvika att 

salta extra på maten (Dahlström & Strömberg, 2005). Vätskerestriktion rekommenderas 

vid måttlig till svår hjärtsvikt. Lämpligt vätskeintag anses vara en och en halv till två liter 

vätska per dag (McMurray et al., 2012). Bristande följsamhet till vätskerestriktion hos 

patienter med hjärtsvikt beror ofta på upplevelsen av törst. Det är viktigt att patienterna får 

råd om hur vätskeintaget kan fördelas på dygnet. Även råd om vad som kan lindra 

upplevelsen av törst är värdefulla (Lainscak et al., 2011), som exempelvis att suga på 

frusen frukt, isbitar eller salivstimulerande sugtabletter (Dahlström & Strömberg, 2005).  

 

Fysisk aktivitet 

Regelbunden måttlig daglig fysisk aktivitet rekommenderas alla patienter med hjärtsvikt 

(McMurray et al., 2012). De vanligaste symtomen vid hjärtsvikt (andfåddhet och trötthet) 

kan leda till begränsning av fysisk kapacitet hos patienterna. Forskning har visat att 

regelbunden fysisk aktivitet av måttlig grad är till fördel för alla patienter med hjärtsvikt, 

om de inte har andra begränsade symtom eller sjukdomar. Fördelarna med regelbunden 

fysisk aktivitet vid hjärtsvikt är ökad arbetsförmåga och fysisk kapacitet, minskning av 

symtom såsom andfåddhet och trötthet samt förbättrad livskvalitet. Regelbunden fysisk 

aktivitet förbättrar överlevnaden och minskar antalet återinläggningar på sjukhus (Davies 

et al., 2010).                                                                   

Följsamhet vid hjärtsvikt  

Följsamhet är en term som ofta används inom omvårdnadsforskning. Graden av följsamhet 

anger i vilken utsträckning patienten följer rekommenderad behandling såsom 

läkemedelsintag, diet samt beteende- och livsstilsförändringar (Evangelista & Dracup, 

2000). Relationen mellan vårdpersonal och patient är betydelsefull för hur den 

farmakologiska och icke- farmakologiska behandlingen följs. Men även anhörigas attityder 

och stöd har inverkan på patientens följsamhet till ordinerad behandling. Anhöriga bör vara 

delaktiga i och informerade om beslut kring patientens behandling (Dahlström & 

Strömberg, 2005). Bristande följsamhet till rekommenderad behandling kan leda till 
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nedsatt livskvalitet och ökad andel av återinläggningar på sjukhus. Dessutom kan 

mortaliteten påverkas negativt (McMurray et al., 2012).  

 

Följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt  

Patienter tillämpar egenvårdsåtgärder i varierande grad, allt mellan 10-90 procent. Det är 

därför svårt att uppskatta omfattningen av i vilken grad patienter med hjärtsvikt tillämpar 

egenvårdsåtgärder (Strömberg, 2006). De flesta studier visar dock att 50-60 procent av 

patienter med hjärtsvikt alltid följer rekommenderade egenvårdsåtgärder medan endast 

fem-tio procent inte alls följer rekommendationerna. De övriga patienterna följer delar av 

de rekommenderade egenvårdsåtgärderna (Ho, Caughey & Shakib, 2014; Mieuwenhuis, 

Jaarsma, van Veldhuisen, Postmus & van der Wal, 2012; van der Wal et al., 2006). 

Forskare har hittat skillnader mellan kön och kunskap om hjärtsvikt hos patienter med 

hjärtsvikt (González et al., 2004). Ingen skillnad har setts mellan kön och ålder gällande 

följsamhet till behandling och egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt (González et al., 2006). 

 

Följsamhet till rekommenderad läkemedelsbehandling brukar vara hög, mellan 94 – 99 

procent (Ho et al., 2014; van der Wal et al., 2006). Följsamhet till salt – och 

vätskerestriktion brukar vara lägre. Cirka 79 procent av patienter med hjärtsvikt uppger att 

de följer rekommendationer om minskat dagligt saltintag och cirka 73 procent av 

patienterna med hjärtsvikt upplever att de följer rekommendationer om begränsat dagligt 

vätskeintag. Följsamhet till regelbunden fysisk aktivitet är relativt låg hos patienter med 

hjärtsvikt, 39 – 48 procent (Mieuwenhuis et al., 2012; van der Wal et al., 2006). Mellan 34-

36 procent av patienterna kontrollerar vikten regelbundet (minst tre gånger i veckan) (Ho 

et al., 2014; Mieuwenhuis et al., 2012; van der Wal et al., 2006). Faktorer som påverkar 

patientens förmåga till följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt är kunskap, andra samtida 

sjukdomar, sjukdomens påverkan på individens vardag, svårigheter att bemästra 

behandlingen, socialt stöd från omgivningen, motivering till livsstilsförändring samt 

förtroendet till vårdpersonal (Ho et al., 2014; Mieuwenhuis et al., 2012).   

Problemformulering 

Egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt är en stor del i behandlingen av tillståndet. Bristfällig 

följsamhet till egenvård kan leda till försämring av hjärtsvikt som gör att patienten behöver 

sjukhusvård. En stor del av återinläggningar av patienter med hjärtsvikt går att förebygga. 

Det som kan förebyggas är försämringar som drabbar patienten på grund av brister i 

egenvården. Bristande egenvård leder inte bara till hög vårdkonsumtion utan även till stort 

lidande hos patienten. För att kunna anpassa och utbilda samt följa upp patienter med 

hjärtsvikt är det viktigt att känna till patientens följsamhet till rekommenderade 

egenvårdsåtgärder.  

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka patienters följsamhet till egenvårdsåtgärder vid 

hjärtsvikt.     

Frågeställning 

Vilka statistiska skillnader fanns mellan följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt och 

bakgrundsvariablerna kön, ålder, civilstatus samt antal år med diagnosen hjärtsvikt?  
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METOD 

Ansats 

Då syftet med studien var att undersöka vilka egenvårdsåtgärder som tillämpas av en 

specifik patientgrupp tillämpas en kvantitativ ansats. Den kvantitativa forskningen används 

när ett stort urval är önskvärt med ett ofta stort svarsomfång. Den kvantitativa forskningen 

syftar till att beskriva och förklara hur de genomförda mätningarna utfallit. Metoden kan 

utifrån urvalet säga något om den grupp urvalet gäller. En kvantitativ tvärsnittsstudie kan 

användas för att få en bild över en population vid en viss tidpunkt eller under ett kort 

tidsintervall (Polit & Beck, 2012). 

Design 

Studien är en deskriptiv icke-experimentell tvärsnittsstudie i enlighet med Polit & Beck 

(2012) då den är en beskrivande studie med en enkät som skickats ut vid ett tillfälle där 

deltagaren besvarade påståenden kring vilka egenvårdsåtgärder som tillämpas. 

Urval 

Studiens population utgjordes av patienter som under januari 2015 besökt en 

hjärtsviktsmottagning i Mellansverige. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var 

patienter med huvuddiagnosen hjärtsvikt på utvald hjärtsviktsmottagning. Patienten skulle 

även ha skriv- och läskunnigheter i det svenska språket. Patienter med diagnostiserad 

demens exkluderades från studien. Den utvalda hjärtsviktsmottagningen har i genomsnitt 

900 patientbesök årligen varav 300 nybesök varje år. Varje månad besöker cirka 100 

patienter hjärtsviktsmottagningen. Hjärtsviktsmottagningen har stängt cirka tre månader 

under sommaren. Nybesök för patienter med hjärtsvikt sker vanligtvis 14 dagar efter 

utskrivning från sjukhus. Patienten följs upp med återbesök på hjärtsviktsmottagningen var 

annan vecka tills adekvat läkemedelsbehandling är uppnådd. Därefter erbjuds patienten ett 

läkarbesök och beslut tas då om patienten ska fortsätta sin uppföljning på 

hjärtsviktsmottagningen eller via sin vårdcentral. Ett icke slumpmässigt konsekutivt urval 

tillämpas i studien vilket innebär att alla individer som uppfyller inklusionskriterier väljs. 

När forskaren har ett fördefinierat tidsintervall för datainsamling bör alla individer i 

studiepopulationen tillfrågas om deltagande för att minimera risken för bias (Polit & Beck, 

2012). Totalt identifierades 75 patienter med hjärtsvikt som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Tre patienter exkluderades från deltagande i studien då de inte 

behärskade det svenska språket vare sig muntligt eller skriftligt. 

Genomförande 

Kontakt togs med verksamhetschef och vårdenhetschef som skriftligen godkände 

genomförandet av studien på klinikens hjärtsviktsmottagning. Därefter kontaktades 

hjärtsviktsmottagningens sjuksköterskor som via sin tidbok identifierade 

studiepopulationen. De 72 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna för deltagande i 

studien tilldelades ett enskilt kodnummer. Enkäten som skickades hem till patienten var 

märkt med samma kodnummer. Detta för att möjliggöra borttagning av svarsdata om 

patienten skulle välja att avbryta sitt deltagande i studien samt möjliggör eventuella utskick 

av påminnelser. Hjärtsviktsmottagningens vårdadministratör hämtade deltagarnas 

hemadresser via mottagningens journalsystem. Enkäten skickades till patienterna postledes 

tillsammans med forskningspersonsinformation (Bilaga I) samt ett frankerat svarskuvert. 

Om inte svarsfrekvensen överstigit 70 procent efter 14 dagar var tanken att en påminnelse 

skulle skickas postledes till alla patienter som inte besvarat enkäten. Detta då det enligt 

Polit & Beck (2012) är liten risk för bias och resultatet anses vara representativt för 

populationen om svarsfrekvensen överstiger 65 procent vid en enkätstudie.  
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Mätinstrument 

Enkäten som används i studien (Bilaga II) ”Europeiska beteendeskalan för egenvård vid 

hjärtsvikt reviderad till nio påståenden” (EHFScB-9) är en skala som innehåller nio 

påståenden om egenvårdsbeteenden vid hjärtsvikt (Jaarsma, Fransén Årestedt, Mårtensson, 

Dracup & Strömberg, 2009). EHFScB-9 är skapad utifrån originalenkäten ”Europeiska 

beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt” (EHFScB-12) som består av 12 påståenden. 

Den egenvård som skalan innehåller är baserad på hjärtsviktsvårdens internationella 

riktlinjer. Instrumenten utvecklades i första hand för att utvärdera om egenvårdsbeteenden 

hos patienter med hjärtsvikt förbättrades efter undervisning på en sjuksköterskebaserad 

hjärtsviktsmottagning (Jaarsma, Strömberg, Mårtensson & Dracup, 2003).  

 

Kvantitativa forskare använder flera kriterier för att bedöma kvaliteten på en studie eller ett 

mätinstrument. Två särskilt viktiga kriterier är validitet och reliabilitet. Validitet är ett 

kvalitetskriterium som anger i vilken grad ett instrument mäter vad det är avsett att mäta. 

Reliabilitet är ett kvalitetskriterium som anger graden av överenskommelser mellan 

mätningar med samma verktyg (Polit & Beck, 2012). EHFScB-12 validitet och reliabilitet 

skattas som hög (Jaarsma, Strömberg, Mårtensson & Dracup, 2003). 

 

Som ett resultat av Jaarsma et al. (2009) studie togs tre påståenden bort från enkäten då 

patienter med hjärtsvikt inte ansåg påståendena tillhöra egenvård vid hjärtsvikt, utan mer 

åtgärder som påtvingats relaterat till deras försämrade tillstånd eller symtom. De 

påståenden som togs bort från enkäten var ”Om jag blir andfådd tar jag det lugnt”, ”Jag 

vilar en stund på dagen” samt ”Jag tar en influensavaccination varje år”. EHFScB-9 består 

av en femgradig likertskala där egenvårdsbeteenden skattas mellan ytterligheterna stämmer 

precis (1) och stämmer inte alls (5). Enkäten besvaras genom inringning av den siffra som 

stämmer bäst överrens med individens egen uppfattning kring påståendet. Om osäkerhet 

kring påståendet uppstår sker inringning av den siffra som känns mest rätt för individen. 

En totalsumma beräknas genom summering av poäng för varje påstående. Om mer än tre 

svarsalternativ saknas kan ingen totalsumma erhållas. Om tre eller färre svar saknas ersätts 

de med värdet tre (Jaarsma et al., 2003, Jaarsma et al., 2009). Totalt erhålls en summa 

mellan nio-fyrtiofem. En låg totalsumma indikerar ett bättre egenvårdsbeteende (Jaarsma 

et al., 2009). För att mäta patientens följsamhet till ett enskild egenvårdsbeteende 

omvandlas den femgradiga likertskalan till två kategorier. Kategori ett motsvarar hög 

följsamhet (siffrorna 1- 2 på likertskalan) och kategori två motsvara låg följsamhet 

(siffrorna 3- 5 på likertskalan) (Jaarsma et al., 2013). Enkäten är praktisk och användbar 

som ett verktyg för att mäta effektiviteten av vårdinsatser och utbildningsprogram hos 

patienter med hjärtsvikt. EHFScB-9 validitet och reliabilitet är noggrann testad och 

uppskattas vara hög. Testerna visar även att EHFScB-9 validitet och reliabilitet är högre än 

originalversionen EHFScB-12. EHFScB-9 är översatt till flera europeiska språk vilka har 

testats och visats sig vara valida och reliabla enkäter för att mäta egenvårdsbeteenden och 

utvärdera följsamhet till egenvårdsåtgärder hos patienter med hjärtsvikt i Europa (Jaarsma 

et al., 2009).  

Bakgrundsvariabler som kön, ålder, antal år med hjärtsvikt samt civilstatus har lagts till i 

enkäten för att besvara studiens frågeställning.     

Databearbetning 

Vid användning av en likertskala i kvantitativa studier ombeds respondenterna att ange i 

vilken utsträckning de instämmer eller inte instämmer med ett påstående. När respondenten 

slutfört och fyllt i likertskalan tilldelas de en slutsumma beroende på svaren de angett. En 

respondents totala poäng uträknas genom att addera poängen för varje enskilt påstående 

(Polit & Beck, 2012). Den information som insamlats via enkäten i författarens studie 
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omvandlades till siffror och matades in i Excel för deskriptiva statistiska analyser av 

materialet (antal, procentsats, Range, medelvärde, medianvärde och standardavvikelse). 

Förutom detta redovisas även deltagarnas följsamhet till de olika påståendena i EHFScB-9. 

Den femgradiga likertskalan omvandlades till två kategorier, hög följsamhet och låg 

följsamhet enligt beskrivning ovan. För statistisk bearbetning av svarsdata användes 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 22.0 i 

enlighet med Wahlgren (2012). Svarsdata matades in och Chi2-test användes för att 

analysera om det fanns någon statistisk skillnad mellan följsamhet till egenvård och 

bakgrundsvariablerna kön, ålder, civilstatus och antal år med diagnosen hjärtsvikt. 

Bakgrundsvariabeln ålder delades upp i två kategorier, vuxna och äldre enligt 

Socialstyrelsen (2013). Åldersgruppen mellan 18-64 år kategoriserades som vuxna och 

åldersgruppen 65 år och äldre kategoriserades som äldre. Bakgrundsvariabeln civilstatus 

delades upp i två kategorier, gift och ogift (änka/änkling alternativt ensamboende). Även 

bakgrundsvariabeln antal år med diagnosen hjärtsvikt delades upp i två kategorier, 

patienter med diagnosen <6 månader och patienter med diagnosen > 6 månader i enlighet 

med Vasko et al. (2014). Som gräns för statistisk signifikans antogs p < 0.05. 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska principer har tillämpats enligt Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer. Forskningen ska inriktas på väsentliga frågor, hålla hög kvalitet och 

målet ska vara att få fram ny kunskap eller bekräfta tidigare fynd, när så behövs. Vilket 

innebär att forskningen inte enbart redovisar det som stödjer forskarens hypotes. Hänsyn 

måste tas till individskyddskravet, som innebär att kunskapstillskottet av forskningen ska 

vara tillräcklig stort för att kompensera eventuella negativa konsekvenser, som 

enkätundersökningen kan ha orsakat hos patienter med hjärtsvikt. Hänsyn måste även tas 

till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskrav uppfylldes då forskningspersonsinformation om studiens syfte och 

förfarande skickades hem till deltagarna tillsammans med enkäten. Samtyckeskravet 

uppfylldes då det var frivilligt att delta i studien och besvara enkäten. Deltagarna ombads 

att ge sitt medgivande till deltagande i studien skriftligen i samband med besvarandet av 

enkäten. Konfidentialitetskravet uppfylldes då alla uppgifter behandlades strikt 

konfidentiellt. Personuppgifter samt besvarade enkäter förvarades så att inga obehöriga 

hade tillgång till materialet. Alla deltagare i studien förblev anonyma. Nyttjandekravet 

uppfylldes då det insamlade materialet användes till aktuell forskning och inget annat. Allt 

insamlat material kommer att förstöras då arbetet är godkänt.  

RESULTAT 

Studiens resultat presenteras med hjälp av deskriptiv statistik, tabeller och figurer. Endast 

deltagare med hög följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt presenteras i resultatet. 

Av totalt 72 utsända enkäter besvarades 55 enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 76 

procent. Av deltagarna i studien var 34 män mellan åldrarna 19-84 år och 21 kvinnor 

mellan åldrarna 35-92 år. Av studiens 55 deltagare var 41 gifta, 45 hade haft diagnosen 

hjärtsvikt i 6 månader eller längre och 33 av deltagarna i studien var 65 år eller äldre.  

 

I Tabell 1 beskrivs studiens population med redovisning av totalt antal deltagare, 

fördelning mellan män och kvinnor i antal och procent samt deltagarnas medianålder och 

Range. Tabell 1 redovisar även i antal och procent studiens gifta deltagare 

(ogift=änka/änkling alternativt ensamboende), deltagare som haft diagnosen hjärtsvikt i 6 

månader eller längre samt studiens äldre deltagare (åldersgruppen 65 år och äldre).    
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Tabell 1. Beskrivning av studiens population.  

  Totalt Män Kvinnor 

Deltagare (%) 55 (100) 34 (62) 21 (38) 

Medianålder (Range) 66 (19-92) 65 (19-84) 71 (35-92) 

Antal gifta (%) 41 (75) 28 (82) 13 (62) 

Antal med hjärtsviktsdiagnos >6 mån (%) 45 (82) 28 (82) 17 (81) 

Antal Äldre (%) 33 (60) 19 (56) 14 (67) 

Egenvård 

Den genomsnittliga totalsumman på EHFScB-9 hos patienterna i studien var 23 +8 poäng 

(Range 9-39 poäng, medianpoäng 22). Hos den manliga respektive kvinnliga populationen 

var den genomsnittliga totalsumman 23 +8,3 (Range 9-38 poäng, medianpoäng 22) 

respektive 22 +7,7 (Range 12-39 poäng, medianpoäng 21). 

 

Egenvård och bakgrundsvariabler 

Ingen statistisk signifikant skillnad fanns mellan följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt och 

variablerna ålder, civilstatus samt antal år med hjärtsvikt. Signifikant skillnad fanns mellan 

följsamhet till påståendet Jag motionerar regelbundet och kön, där männen i studien 

motionerar regelbundet i signifikant högre utsträckning än kvinnorna i studien (p=0,013). 

Ingen ytterligare signifikant skillnad fanns mellan följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt 

och kön (Tabell 2).   

 

I Tabell 2 beskrivs resultatet för varje enskilt påstående. Tabellen visar hur stort antal och 

hur många procent av deltagarna som hade hög följsamhet till varje enskilt 

egenvårdsbeteende samt skillnader mellan män och kvinnor.  
 

Tabell 2. Beskrivning av hög följsamhet hos deltagarna.  

   

   

 

Påstående 

Totalt  

n=55 

Antal (%) 

Män  

n=34 

Antal (%) 

Kvinnor 

 n=21 

Antal (%) 

p-värde * 

1 Jag väger mig varje dag 20 (36) 12 (35) 8 (38) 0,834 

2 Vid ökad andfåddhet kontaktar jag min läkare  

eller sjuksköterska 

25 (45) 14 (41) 11 (52) 0,418 

3 Om mina fötter/ben svullnar mer än vanligt kontaktar 

jag min läkare eller sjuksköterska 

31 (56) 18 (53) 13 (62) 0,515 

4 Om jag ökar två kilo i vikt på en vecka kontaktar jag 

min läkare eller sjuksköterska 

28 (51) 16 (47) 12 (57) 0,467 

5 Jag begränsar mitt vätskeintag (inte mer än 1,5-2 

liter/dygn) 

36 (65) 22 (65) 14 (67) 0,882 

6 Om jag upplever en ökad trötthet kontaktar jag  

min läkare eller sjuksköterska 

30 (54) 18 (53) 12 (57) 0,389 

7 Jag äter en kost med lågt saltinnehåll 16 (29) 8 (24) 8 (38) 0,091 

8 Jag äter mina mediciner som läkaren ordinerat 53 (96) 32 (94) 21 (100) 0,258 

9 Jag motionerar regelbundet 22 (40) 18 (53) 4 (19) 0,013 
n= antal i studien 

Hög följsamhet = siffrorna 1 och 2 på likertskalan.  

* statistisk skillnad mellan män och kvinnor. 

 

    

Följsamhet till läkemedelsbehandling (påstående 8) 

Följsamheten till påståendet Jag äter mina mediciner som läkaren ordinerat var hög bland 

studiens deltagare och totalt angav 53 av studiens deltagare (96 %) att de hade hög 
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följsamhet till läkemedelsbehandlingen (Tabell 2). Av totalt 53 deltagare med hög 

följsamhet till läkemedelsbehandling var 33 äldre (62 %), 43 gifta (81 %) och 41 hade haft 

diagnosen hjärtsvikt i sex månader eller längre (77 %) (Figur 1, 2 och 3).  

 

Följsamhet till monitorering av symtom (påstående 1,2, 3, 4 och 6) 

Totalt 20 av studiens deltagare (36 %) var följsamma till påståendet Jag väger mig varje 

dag (Tabell 2). Av totalt 20 deltagare med hög följsamhet till viktmonitorering var 12 äldre 

(60 %), 16 gifta (80 %) och 17 hade haft diagnosen hjärtsvikt i sex månader eller längre 

(85 %) (Figur 1, 2 och 3). Cirka hälften av studiens deltagare kontaktar sin läkare eller 

sjuksköterska vid ökade besvär med andfåddhet och trötthet samt vid symtom på ökad 

vätskeansamling i kroppen som viktökning eller bensvullnad (Tabell 2). Av totalt 25 

deltagare (45 %) med hög följsamhet till påståendet Vid ökad andfåddhet kontaktar jag 

min läkare eller sjuksköterska var 19 äldre (76 %), 22 gifta (88 %) och 20 hade haft 

diagnosen hjärtsvikt i sex månader eller längre (80 %). Av totalt 31 deltagare (56 %) med 

hög följsamhet till påståendet Om mina fötter svullnar mer än vanligt kontaktar jag min 

läkare eller sjuksköterska var 21 äldre (68 %), 27 gifta (87 %) och 25 hade haft sin 

hjärtsviktdiagnos i sex månader eller längre (81 %). Av totalt 28 deltagare (51 %) med hög 

följsamhet till påståendet Om jag ökar två kilo i vikt på en vecka kontaktar jag min läkare 

eller sjuksköterska var 20 äldre (71 %), 23 gifta (82 %) och 22 hade haft diagnosen 

hjärtsvikt i sex månader eller längre (79 %) (Figur 1, 2 och 3). Av totalt 30 deltagare (54 

%) med hög följsamhet till påståendet Om jag upplever en ökad trötthet kontaktar jag min 

läkare eller sjuksköterska var 18 äldre (60 %), 27 gifta (90 %) och 25 hade haft diagnosen 

hjärtsvikt i sex månader eller längre (83 %) (Figur 1, 2 och 3). 

 

Följsamhet till salt- och vätskerestriktion (påstående 5 och 7) 

Totalt 16 av studiens deltagare (29 %) uppgav att de äter en kost med lågt saltinnehåll. Av 

totalt 16 deltagare med hög följsamhet till påståendet var 13 äldre (81 %), 13 gifta (81 %) 

och 13 hade haft diagnosen hjärtsvikt i sex månader eller längre (81 %) (Figur 1, 2 och 3). 

Följsamheten till påståendet Jag begränsar mitt vätskeintag (inte mer än 1,5- 2 liter/dygn) 

var högre då 36 av studiens deltagare (65 %) angav att de förhåller sig till rekommenderat 

vätskeintag vid hjärtsvikt (Tabell 2). Av totalt 36 deltagare med hög följsamhet till 

påståendet var 22 äldre (61 %), 30 gifta (83 %) och 28 hade haft diagnosen hjärtsvikt i sex 

månader eller längre (78 %) (Figur 1, 2 och 3).  

 

Följsamhet till fysisk aktivitet (påstående 9) 

Av studiens deltagare uppgav 22 (40 %) att de motionerar regelbundet, män i statistisk 

signifikant högre utsträckning än kvinnor (Tabell 2). Av totalt 22 deltagare med hög 

följsamhet till påståendet var 12 äldre (55 %), 19 gifta (86 %) och 16 hade haft diagnosen 

hjärtsvikt i sex månader eller längre (72 %) (Figur 1, 2 och 3).  

 

I Figur 1, 2 och 3 redovisas bakgrundsvariabler hos deltagarna med hög följsamhet 

(siffrorna 1 och 2 på likertskalan) till varje enskilt påstående. Det fanns inga statistiska 

skillnader mellan variablerna, p >0,05.  
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Figur 1: Antal deltagare med hög följsamhet inom variablen Ålder.  
Vuxen= 18-64 år. 

Äldre= 65 år och äldre. 

 

 
Figur 2. Antal deltagare med hög följsamhet inom variablen Civilstatus.  
Ogift= änka/änkling alternativt ensamboende. 

 

 
Figur 3. Antal deltagare med hög följsamhet inom variablen Antal år med diagnosen 

hjärtsvikt.  
Påstående1: Jag väger mig varje dag. 

Påstående 2: Vid ökad andfåddhet kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska. 

Påstående 3: Om mina fötter/ben svullnar mer än vanligt kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska. 

Påstående 4: Om jag ökar två kilo i vikt på en vecka kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska. 

Påstående 5: Jag begränsar mitt vätskeintag (inte mer än 1,5-2 liter/dygn). 

Påstående 6: Om jag upplever en ökad trötthet kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska. 

Påstående 7: Jag äter en kost med lågt saltinnehåll. 

Påstående 8: Jag äter mina mediciner som läkaren ordinerat. 

Påstående 9: Jag motionerar regelbundet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställning tillämpades en kvantitativ 

enkätundersökning i enlighet med Polit och Beck (2012). Vid tillämpning av en kvalitativ 

intervjustudie skulle författaren få en djupare förstående för patientens upplevelser av 

egenvård, egenvårdsbeteenden och utförande av egenvård vid hjärtsvikt. Men det är inte 

säkert att följsamheten till ett egenvårdsbeteende skulle kunna mätas på samma sätt som 

vid en kvantitativ ansats. En litteraturstudie skulle kunna besvara studiens syfte då 

författaren skulle granskat och använt andra forskares studieresultat inom ämnet. Dock 

eftersträvade författaren att undersöka egenvårdsbeteenden hos en specifik patientgrupp 

inom mottagningsverksamhet, vilket skulle kunna begränsa antalet resultatartiklar kraftigt. 

Den kvantitativa forskningsansatsen ger forskaren möjlighet att få ett stort svarsomfång 

samt kunna generalisera sitt resultat. Den kvantitativa metoden är utvecklad för att mäta 

olika variabler så noggrant som möjligt, och då med ett mätinstrument som mäter det som 

ska mätas på ett tillförlitligt sätt (Polit & Beck, 2012). Den svenska versionen av enkäten 

som används i denna studie är både validitetstestad och reliabilitetstestad samt använd i 

vetenskapliga egenvårdsstudier (Jaarsma et al., 2009; Jaarsma et al. 2013) vilket 

underlättade författarens val av egenvårdsenkät. Enkäten finns i två olika versioner enligt 

tidigare beskrivning. Valet att använda EHFScB-9 var enkelt då mätinstrumentet hade 

högre validitet och reliabilitet än EHFScB-12. Detta då tre påståenden togs bort från 

EHFScB-9 eftersom patienter med hjärtsvikt inte ansåg att de tillhörde egenvårdsbeteenden 

vid hjärtsvikt (Jaarsma et al., 2009). Då denna studie är relativt liten och utfördes under en 

begränsad tidsperiod var det viktigt för författaren att använda ett mätinstrument med så 

hög validitet och reliabilitet som möjligt. Vid val av enkät spelade även enkätens storlek in 

och enkäten som används i studien innehåller endast nio olika påståenden och beräknas ta 

mindre än 10 minuter att besvara. Detta ansåg författaren som positivt då patienten kan 

uppleva att besvarandet av en enkät med få påståenden är mindre påfrestande, vilket kan 

bidra till högre svarsfrekvens. Författaren ser även nackdelar med valet att använda 

EHFScB-9 då den inte är lika flitigt använd i vetenskapliga studier som EHFScB-12. 

Därmed minskas antalet studier att jämföra författarens eget resultat med. Dock anser 

Jaarsma et al. (2013) att resultaten mellan studier som använt de olika versionerna av 

EHFScB kan jämföras då enskilda påståenden i enkäten inte har ändrats. Författaren tror 

att fler studier i framtiden kommer att använda sig av egenvårdsenkäten EHFScB-9 då det 

är den senaste versionen av enkäten samt mäter det som patienterna själva klassar som 

egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt.   

 

Enkäten innehåller en femgradig likertskala där patienten får skatta sina 

egenvårdsbeteenden mellan ytterligheterna stämmer precis (1) och stämmer inte alls (5). 

För att beräkna om patienten har hög eller låg följsamhet till ett egenvårdsbeteende 

omvandlas den femgradiga likertskalan till två kategorier enligt Jaarsma et al. (2013). 

Kategori ett motsvarar hög följsamhet (siffrorna 1 och 2 på likertskalan) och kategori två 

motsvarar låg följsamhet (siffrorna 3,4 och 5 på likertskalan). Denna uppdelning gör det 

enkelt för forskaren att analysera insamlad data och mäta om deltagaren har hög eller låg 

följsamhet till ett egenvårdsbeteende. Att mäta egenvården på detta sätt är bra vid 

uppföljning och utvärdering av egenvårdsbeteenden hos patienten. Nackdelen med denna 

kategorisering kan även diskuteras. Författaren undrar hur forskarna gått till väga när de 

beslutat att enbart siffrorna 1 och 2 på likertskalan motsvarar hög följsamhet till ett 

egenvårdsbeteende. Vad säger att siffran 3 på likertskalan skulle motsvara att patienten har 

låg följsamhet till ett egenvårdsbeteende. Vid exempelvis påståendet Jag väger mig varje 



                      BILAGA I 

15 

 

dag skulle inringning av siffran 3 på likertskalan kunna betyda att patienten väger sig fem 

dagar i veckan istället för sju dagar i veckan.  

 

För att undersöka studiepopulationen ytterligare lades bakgrundsvariabler till i enkäten. 

Kön valdes för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan följsamhet till egenvård 

och kön. Variabeln ålder lades till för att undersöka om åldersgrupper kan ha någon 

inverkan på patientens följsamhet till egenvård. För att undersöka om tiden med diagnosen 

hjärtsvikt hade någon inverkan på följsamheten valde författaren att lägga till variabeln 

antal år med diagnosen hjärtsvikt. Författaren ville undersöka om patienter som levt med 

hjärtsvikt en längre tid hade högre följsamhet till egenvård eller om relativt 

nydiagnostiserade patienter med hjärtsvikt var mer följsamma till egenvården. Variabeln 

civilstatus lades till i enkäten för att undersöka om samboende patienter hade högre 

följsamhet till egenvården hos studiens population.    

 

När en enkät skickas hem till patienterna postledes kan författaren aldrig vara säker på att 

det är just patienten själv som svarat på enkäten (Polit & Beck, 2012). Vissa patienter kan 

behöva hjälp av närstående med att besvara enkäten på grund av synnedsättning och 

skrivsvårigheter. Men om det då är patientens upplevelser av sin följsamhet till 

egenvårdsbeteenden som framförs i enkäten eller de närståendes upplevelser av patientens 

följsamhet till egenvården kan författaren inte veta. Men precis som i de flesta kvantitativa 

enkätstudier kan författaren inget annat än att anta att det är just patienten som enkäten är 

avsedd för som svarat på enkäten (Polit & Beck, 2012), och att patientens egna upplevelser 

av sin följsamhet till de olika egenvårdsbeteendena framförts i enkäten. Patienterna som 

deltog i studien besvarande enkäten på övervägande likartat sett. Dock är det inte lika 

säkert att alla patienter tolkat påståendena på samma sätt. Patienterna har via enkäten 

besvarat påståenden kring egenvårdsbeteenden men det innebär inte nödvändigtvis att 

patienterna faktiskt utför egenvården. Enligt van der Wal et al. (2006) angav deltagarna att 

de kände till vikten av egenvårdsåtgärderna men ändå inte använde kunskaperna.  

För att få så stort svarsomfång som möjligt valde författaren att vända sig till en 

hjärtsviktsmottagning där vald urvalsgrupp fanns lättillänglig. Ett icke slupmässigt 

konsekutivt urval tillämpades i enlighet med Polit och Beck (2012). En svaghet med denna 

urvalsmetod kan vara att det kan finnas en tidseffekt, något fenomen som verkar just under 

den tidsperiod som undersökningen pågått och därmed påverkat resultatet (Polit & Beck, 

2012). Författaren valde att begränsa sig till besökande på hjärtsviktsmottagningen under 

januari månad 2015, vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan vara en bias att samtliga 

deltagare kommer från samma hjärtsviktsmottagning på samma sjukhus. Det kan innebära 

att studiens resultat endast är representativt för denna hjärtmottagning och inte 

representativt för hela riket. Valet av metod grundar sig i den tids- och 

kostandsbegränsning som detta självständiga arbete inneburit. Författaren motiverar sitt val 

av urvalsmetod med att det hade varit praktiskt omöjligt att använda stickprov från alla 

sjukhus med hjärtsviktsmottagningar runt om i landet.  

 

Studiens urval utgörs av väluppföljda patienter som regelbundet besöker sin 

hjärtsviktsmottagning, som kan ses som ett selekterat urval. Dessa patienter förväntas ha 

högre följsamhet till egenvårdsåtgärder i jämförelse med patienter som inte följs upp via en 

hjärtsviktsmottagning (Adib-Hajbaghery et al., 2013; Rydell-Karlsson et al., 2005). Om 

studien genomförs på patienter med hjärtsvikt som inte följs upp via en 

hjärtsviktsmottagning finns risken att deltagarna har lägre följsamhet till egenvården. 

Författaren fick hjälp av hjärtsviktsmottagningens sjuksköterskor att identifiera 

studiepopulationen och exkludera de som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Detta 
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resulterade i att författaren inte behövde gå in i och läsa patienternas journaler för att hämta 

hemadresser. Enkäten besvarades anonymt vilket kan leda till att patienten svarar på 

frågorna på ett sanningsenligt sätt. Dock kan författaren inte helt säkert veta att alla 

patienter som fått en enkät hemskickad uppfyller inklusionskriterierna för deltagande i 

studien utan får förlita sig helt på att hjärtsviktssjuksköterskorna inkluderat rätt patienter. 

Ingen patient som var inskriven på aktuell hjärtsviktsmottagning under januari månad hade 

diagnosen demens. Diagnosen demens valdes som exklusionskriterie då författaren ansåg 

att enkätundersökningen skulle kunna innebära en negativ belastning och ge upphov till 

negativ stress hos patienter med diagnostiserad demens. Då hjärtsvikt påverkar kroppens 

cirkulation i hög grad och därmed kan leda till nedsatt perfusion i hjärnan (Dahlström, 

2010) kan även patienter som deltagit i studien lida av kognitiv nedsättning utan 

författarens vetskap. Tre patienter exkluderades från deltagande i studien då de inte 

behärskade det svenska språket vare sig muntligt eller skriftligt.  

 

Analysering av svarsdata gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Då författaren 

inte arbetat med SPSS tidigare användes Wahlgren (2012) som vägledning vid användning 

av programmet. I enlighet med Polit och Beck (2012) valdes analysering med Chi-2 test då 

skillnader inom studiegruppen skulle analyseras och variablerna som testats var på 

nominalskalenivå. p <0,05 valdes då det är den mest accepterade gränsen för statistisk 

signifikans enligt Polit & Beck (2012).  

 

Av totalt 72 utsända enkäter besvarades 55 enkäter. Svarsfrekvensen uppsteg till 76 

procent 16 dagar efter utskick, vilket överträffade författarens förhoppningar. Författaren 

önskade att svarsfrekvensen skulle överstiga 70 procent. Vid en svarsfrekvens över 65 

procent är risken för bias liten och resultatet anses då vara representativt för populationen 

(Polit & Beck, 2012). Inga påminnelser behövde skickas ut. Kodnumret som patienterna 

tilldelades behövdes därför aldrig användas och deltagarna förblev helt anonyma. 

Studiepopulationen bestod av fler män (62 %) än kvinnor (38 %), vilket även kan ses i 

liknande studier (González et al., 2006; Jaarsma et al., 2013). Anledningen till att fler män 

deltagit i denna studie tror författaren beror på att enkäten skickades ut till fler män än 

kvinnor då populationen på hjärtsviktsmottagningen bestod av fler män. Detta kan ha varit 

en tillfällighet då endast patienter som besökt hjärtsviktsmottagningen under januari månad 

år 2015 inkluderades i studien. Men författaren förmodar även att det kan bero på att 

kvinnor utremiteras snabbare till vårdcentral för fortsatt uppföljning. Detta då kvinnor med 

hjärtsvikt är generellt äldre än män med hjärtsvikt (Dahlström, 2010). Varje fråga 

besvarades med endast ett alternativ och det förekom inga bortfall av enskilda 

svarsalternativ. Förhoppningarna var att minst 50 enkäter skulle skickas ut och att minst 70 

procent av utskickade enkäter skulle återvända besvarade, vilket uppfylldes. Detta för att få 

en god reliabilitet av enkätstudien och minska risken för bias. Reliabilitet anger graden av 

sammanstämlighet och pålitlighet av ett mätinstrument (Polit & Beck, 2012) Det är svårt 

att veta hur representativa patienterna som besvarat enkäten är. Om studien gjorts om på 

hjärtsviktsmottagen med betydligt fler deltagare är det inte säkert att resultatet skulle bli 

detsamma. Genom att utföra studier på flera olika hjärtsviktsmottagningar runt om i landet 

med stort antal deltagare kan generaliseringsbarheten höjas.  

 

Det finns många olika orsaker till bortfall vid enkätstudier. Det kan vara för att patienten 

inte ser nyttan med besvarandet av enkäten, att ämnet inte intresserar patienten eller för att 

patienten fått många enkäter hemskickade och att de då inte orkar besvara enkäten. Även 

otydliga syften, otydliga frågor och svarsalternativ kan bidra till tolkningssvårigheter och 

därmed bortfall vid enkätstudier (Patel & Davidson, 2003). Den största anledningen till 
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bortfall i denna studie tror författaren beror på att studiepopulationen mestadels bestod av 

äldre patienter som av olika omständigheter, så som synnedsättning, skrivsvårigheter eller 

andra samtidiga sjukdomar, hade svårigheter med att besvara enkäten.  

 

Forskningsetiska riktlinjer följdes enligt Vetenskapsrådet (2002) genom att 

verksamhetschef och vårdenhetschef skriftligen godkände genomförandet av studien på 

aktuell arbetsplats. Alla deltagare som ville delta i studien fick skriftligen intyga att de 

förstått studiens syfte och förfarande. Forskningspersonsinformationen som skickades ut 

till patienterna innehöll information om att alla uppgifter behandlas strikt konfidentiellt och 

att all information som insamlats under studiens gång förvaras så att obehöriga inte hade 

tillgång till materialet. Patienterna informerades om att materialet enbart används i aktuell 

studie. Patienterna meddelades även om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

studien, vilket ingen av deltagarna gjorde. Hänsyn har även tagits till att påståenden i 

enkäten kan uppfattas som känsliga för patienten att svara på, vilket även påpekats i 

forskningspersonsinformationen som skickats hem till patienterna.  

Resultatdiskussion 

Studiens huvudfynd visar att följsamheten till Jag äter mina mediciner som läkaren 

ordinerat var det egenvårdsbeteende som flest deltagare i studien hade hög följsamhet till. 

Ytterligare ett huvudfynd var att det fanns en statistisk skillnad mellan de manliga och 

kvinnliga deltagarna beträffande fysisk aktivitet vid hjärtsvikt, trots att följsamheten till 

påståendet Jag motionerar regelbundet var låg bland studiens deltagare. Männen 

motionerar regelbundet i signifikant högre grad än kvinnorna i studien. Följsamheten bland 

studiens deltagare var även hög till egenvårdsbeteendet Jag begränsar mitt vätskeintag 

(inte mer än 1,5-2 liter/dygn). Följsamheten var lägre till resterande egenvårdsbeteenden 

som att ta kontakt med sin läkare/sjuksköterska vid symtom som kan tyda på försämring av 

hjärtsvikten samt daglig viktkontroll och lågt saltintag.  

 

Den genomsnittliga poängen på egenvårdsenkäten hos studiens deltagare var 23+8 poäng 

vilket kan jämföras med González et al. (2006) som visar liknade siffror med 24,2 +7,7 i 

deras studie. Hos den manliga respektive kvinnliga populationen i författarens studie var 

den genomsnittliga totalsumman 23 +8,3 respektive 22 +7,7. Liknande resultat sågs även i 

González et al. (2006) då totalsumman hos de manliga deltagarna var 23,8+7,6 och hos de 

kvinnliga deltagarna 25,4 +7,9. Dock har Gonzáles et al. (2006) används sig av 

egenvårdsskalan EHFScB-12.  

 

Fysisk träning är en viktig del inom hjärtsviktsvården. Regelbunden fysisk motion vid 

hjärtsvikt bidrar till ökad arbetsförmåga och fysisk kapacitet, minskad upplevelse av 

andfåddhet och trötthet samt minskad risk för återinläggning på sjukhus och förbättrad 

överlevnad (Davies et al., 2010). Trots detta är följsamheten till påståendet Jag motionerar 

regelbundet låg hos studiens deltagare då endast 22 av deltagarna (40 %) hade hög 

följsamhet till påståendet. I andra studier ses liknande resultat, mellan 39-48 procent av 

patienter med hjärtsvikt motionerar regelbundet (Jaarsma et al., 2013; Mieuwenhuis et al., 

2012; van der Wal et al., 2006). Det fanns en statistisk skillnad mellan följsamhet till 

regelbunden motion och kön då männen i studien motionerar i statistiskt högre grad än de 

kvinnliga deltagarna i studien. De manliga deltagarna var yngre än de kvinnliga deltagarna 

i denna studie vilket kan ha bidragit till den stora skillnaden mellan fysisk aktivitet i 

grupperna. Då de kvinnliga deltagarna är äldre finns möjligheten att de lider av fler 

samtidiga sjukdomar vilket enligt Davies et al. (2010) kan försvåra utförandet av 

regelbunden aktivitet vid hjärtsvikt. Gonzáles et al. (2004) har hittat skillnad mellan 
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kunskap om hjärtsvikt och kön. Gällande följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt och kön 

har ingen statistisk skillnad sätts tidigare (González et al., 2006).  

 

Det är möjligt att påståendet missuppfattats hos deltagarna då det är svårt att veta vad som 

är regelbunden fysisk aktivitet. För vissa kanske det innebär hård fysisk träning och för 

andra dagliga promenader. Enligt van der Wal et al. (2006) är vanliga orsaker till låg 

följsamhet till regelbunden fysisk aktivitet vid hjärtsvikt funktionsnedsättning, trötthet, 

brist på energi, psykiska besvär och vätskeansamling i nedre extremiteter, vilket inte 

undersöktes i denna studie. Många patienter slutar träna när de får diagnosen hjärtsvikt då 

de är rädda för att motionen ska utlösa ytterligare andfåddhet och trötthet. Patienter med 

hjärtsvikt har även svårt att hitta balansgången mellan rekommenderad vila och aktivitet 

(Riegel & Carlsson, 2002).  

 

Som nämnts ovan var följsamheten till ordinerad läkemedelsbehandling (påstående 8) 

högst bland studiens deltagare. Av studiens deltagare hade 53 (96 %) hög följsamhet till 

ordinerad läkemedelsbehandling. Resultatet kan jämföras med Ho et al. (2014) då 94 

procent av patienter med hjärtsvikt hade hög följsamhet till läkemedelsbehandling. I van 

der Wal et al. (2006) angav 99 procent av patienter med hjärtsvikt att de följer ordinerad 

läkemedelsbehandling.  

 

En av de viktigare orsakerna till att patienter med hjärtsvikt följer ordinerad 

läkemedelsbehandling är rädslan för att bli återinlagd på sjukhus (Riegel & Carlsson, 

2002). Oftast spelar även tilltron till läkarens roll in då uppfattningen bland patienterna är 

att läkaren vet bäst (Jaarsma et al., 2013). En annan anledning till att så många patienter 

med hjärtsvikt har hög följsamhet till läkemedelsbehandlingen kan vara för att nyttan med 

egenvårdsåtgärden, det vill säga att ta sina läkemedel, anses vara stor, och att patienten mår 

bättre när egenvårdsåtgärden utförs. Detta leder enligt Orem (2001) till ett bättre 

egenvårdsbeteende med hög följsamhet till egenvården som resultat. Trots att andelen 

patienter med hjärtsvikt som följer läkarens läkemedelsordinationer är hög krävs mer 

patientutbildning och stöd inom området (Jaarsma et al., 2013). Detta enligt Jaarsma et al. 

(2013) då många äldre patienter med hjärtsvikt använder receptfria läkemedel som kan 

integrera med hjärtsviktsläkemedel samt glömmer bort att ta sina läkemedel.  

 

Då egenvårdsmätningen på detta sätt är en ”självrapport” kanske svaren inte alltid stämmer 

överrens med verkligheten. Trots att detta är patienternas självrapporterade följsamhet är 

det intressant att följsamheten till ordinerad läkemedelsbehandling procentuellt är i samma 

nivå i författarens studie och i de olika studierna nämnda ovan (Ho et al., 2014; van der 

Wal et al., 2006). Att läkarens ordinationer inte alltid följs kan vara svårt för patienten att 

erkänna, både för sig själv och för andra. En orsak till missvisande självrapportering kan 

vara att patienterna missuppfattat ordinationen och tror att de följer läkarens ordinationer 

medan de i själva verket inte gör det (van der Wal et al., 2006).  
 

Följsamheten till påståendet Jag väger mig varje dag var låg hos studiens deltagare. Endast 

20 av patienterna (36 %) hade hög följsamhet till egenvårdsåtgärden. Den låga 

följsamheten till egenvårdsbeteendet har även setts i Ho et al. (2014), Jaarsma et al. (2013), 

Mieuwenhuis et al. (2012) och van der Wal et al. (2006). Den största anledningen till den 

låga följsamheten till viktkontroll tros vara att patienten inte förstått varför det är viktigt att 

kontrollera kroppsvikten (Jaarsma et al., 2013). Vissa patienter tror att viktkontrollen utförs 

för att kontrollera fettvävnad och att åtgärden då uppfattades som fåfänga. Andra orsaker 

kan vara att patienten inte har någon våg hemma, glömska och svårigheter att självständigt 
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stå på vågen på grund av balanssvårigheter (van der Wal et al., 2006). Det är av stor vikt 

att patienter med hjärtsvikt kontrollerar sin kroppsvikt regelbundet samt att patienten 

antecknar sina symtomkontroller. Detta leder till att patienten får bättre uppföljning och 

kontroll på sitt sjukdomsförlopp och sin egenvård. Vilket kan leda till färre 

sjukhusinläggningar samt längre livslängd (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Studiens resultat visar att cirka hälften av studiens deltagare kontaktar sin läkare eller 

sjuksköterska vid symtom som kan tyda på försämring av hjärtsvikten, som vid ökad 

andfåddhet och trötthet samt vid tecken på vätskeansamling i kroppen. Liknade resultat har 

även förekommit i andra vetenskapliga egenvårdsstudier (Jaarsma et al., 2013; van der Wal 

et al., 2006). Hos den kvinnliga populationen tar procentuellt sett fler kontakt med 

läkare/sjuksköterska vid symtom som kan tyda på försämring av hjärtsvikt än hos den 

manliga populationen i författarens studien. Syftet med sjuksköterskebaserad 

hjärtsviktsmottagning är att erbjuda patienten optimalt omhändertagande och stöd 

(Strömberg, 2005) samt att öka patientens kunskaper om egenvård. Syftet är även att 

patienterna ska lära sig när de bör kontakta sjukvården (Rydell-Karlsson et al., 2005). 

Patienter som är anslutna till en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning är mer insatta i 

sitt tillstånd, har hög kunskapsnivå samt hög följsamhet till behandling och egenvård 

(Adib-Hajbaghery et al., 2013).  

 

Det finns många orsaker till att patienter inte söker vård hos läkare eller sjuksköterska vid 

ökade besvär. Hos patienterna ansågs inte den ökade andfåddheten och tröttheten vara 

symtom för just hjärtsvikten, vilket gjorde att de inte ville störa läkaren med sina frågor. 

Patienterna vill inte upplevas som en belastning eller beklagande med sina symtom och 

väljer då att inte kontakta sin läkare då de ändå inte tror att symtomen kan lindras. Rädslan 

för risken att bli inlagd på sjukhus finns hos patienterna vilket gör att de avvaktar och 

hoppas att symtomen ska försvinna (Jaarsma, Abu-Saad, Dracup & Halfens, 2000).  

 

Orsaker till att patienter inte använder egenvårdsåtgärder som rekommenderat och inte 

söker vård vid försämring kan enligt Orem (2001) förklaras med egenvårdsteorin om 

egenvårdsbrist med begränsning i patientens egenvårdskapacitet. Patientens begränsade 

kunskap om hjärtsvikt och därmed begränsade förmåga till att bedöma och fatta beslut i sin 

egenvård, kan leda till egenvårdsbrist och nedsatt egenvårdskapacitet. Detta då patienten 

inte vet hur informationen som vårdgivare lämnat ska används i egenvården. 

Sjuksköterskans roll är att assistera och hjälpa patienten att självständigt inse vilka 

begränsningar som föreligger i egenvården. För att höja patientens kunskapsnivå om 

tillståndet krävs individanpassad patientutbildning i egenvård och hjärtsvikt. Detta för att 

patienten självständigt ska kunna fatta beslut om vad som krävs för att tillgodose 

egenvårdsbehoven som föreligger och därmed utföra egenvårdsåtgärder samt vid behov ta 

beslut om att kontakta sjukvården. 

 

Följsamheten till påståendet Jag äter en kost med lågt saltinnehåll var låg. Endast 16  

av studiens deltagare (29 %) hade hög följsamhet till påståendet. I van der Wal et al. 

(2006) var denna siffra betydligt högre då 79 procent av deltagarna angav att de åt en kost 

med lågt saltinnehåll. En av anledningarna till detta kan vara att olika länder är olika strikta 

till saltrestriktion. I Sverige betonas inte vikten av detta särskilt mycket men i exempelvis 

Amerika betonas vikten av saltrestriktion strikt, och ett begränsat dagligt intag på två – tre 

gram natrium rekommenderas till alla patienter med hjärtsvikt (Lainscak et al., 2011; 

McMurray et al., 2012). 
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Av patienterna i studien hade 36 deltagare (65 %) hög följsamhet till påståendet Jag 

begränsar mitt vätskeintag (inte mer än 1,5-2liter/dygn). Liknade resultat ses i van der Wal 

et al. (2006) där 73 procent av patienterna var följsamma till vätskerestriktion.  

 

Enligt van der Wal et al. (2006) är det svårt för patienter att följa diet- och 

vätskerestriktion, särskilt om de samtidigt lider av andra sjukdomar men också på grund av 

avsaknad av motivation. Svårigheter kan även uppstå när patienterna blir bortbjudna på 

middag eller vid restaurangbesök. Anledningen till att patienter inte följer 

vätskerestriktioner är dels för att de inte känner till att det föreligger någon restriktion, dels 

för att de inte förstår vikten av att hålla vätskerestriktionen. Många patienter tycker att 

upplevelsen av törst är för svår att stå emot. Anledningen till att en kost med låg 

saltinnehåll inte följs är för att patienterna inte vet om att det föreligger saltrestriktion, men 

också för att maten inte smakar lika gott om patienten minskar på saltet i kosten.  

 

Det är av stor vikt att patienterna informeras om betydelsen av salt- och vätskerestriktion. 

Vid hjärtsvikt kan förändrade kostvanor leda till minskad risk för försämring av tillståndet 

(Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskan har en viktig stödjande och undervisande roll. 

Genom att handleda patienten i egenvård skapas en främjande inlärningsmiljö vilket skapar 

goda förutsättningar för att patienten ska tillägna sig nya kunskaper och på så sätt 

tillgodose sina egenvårdsbehov (Orem, 2001).  

 

En anledning till att patienterna med hjärtsvikt ofta har högre följsamhet till 

läkemedelsbehandling än till livsstilsförändringar kan vara för att livsstilsförändringar 

kräver mer tid och ansträngning men också förståelse hos patienten. En annan anledning 

kan vara att läkemedelsbehandlingen dokumenteras noggrant medan livsstilsförändringar 

inte dokumenteras lika väl. Livsstilsförändringar kan heller inte mätas och utvärderas på 

samma sätt som läkemedelsbehandling kan och görs (Ho et al., 2014).  

 

Utöver statistisk skillnad mellan män och kvinnor gällande fysisk aktivitet, fanns ingen 

statistisk skillnad mellan bakgrundsvariablerna (kön, ålder, antal år med hjärtsvikt och 

civilstatus) och följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt. Hypotesen innan genomförandet av 

studien var att ingen statistisk skillnad skulle hittas, förutom mellan civilstatus och 

följsamhet till egenvård. Detta då det i tidigare studier visat att anhöriga har en mycket 

viktig roll för att öka patientens följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt (Dunbar, Clark, 

Quinn, Gary & Kaslow, 2008; Luttik, Jaarsma, Moser, Sanderman & van Veldhuisen, 

2005). Författaren har inte lyckats hitta vetenskapliga studier som visat på statistisk 

skillnad mellan kön, ålder, civilstatus eller antal år med hjärtsvikt gällande följsamhet till 

egenvård vid hjärtsvikt.  

Slutsats 

Patienter med hjärtsvikt har hög följsamhet till läkemedelsbehandling men låg följsamhet 

till de livsstilsförändringar som krävs. Att informera mer om betydelsen av den icke- 

farmakologiska behandlingen vid patientbesöken kan bidra till ökat intresse för egenvård 

och livsstilsförändringar hos patienten. Mer fokus bör läggas på betydelsen av fysisk 

aktivitet vid hjärtsvikt, särskilt hos den kvinnliga populationen med hjärtsvikt. Om 

begränsningar föreligger hos kvinnor med hjärtsvikt, i form av andra samtidiga sjukdomar 

och hög ålder, är det av stor vikt att vårdpersonalen identifierar dessa begränsningar. Detta 

för att hjälpa patienten att utöva någon form av fysisk aktivitet regelbundet.  
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Klinisk tillämpbarhet 

För att belysa egenvårdens betydelse ytterligare under patientbesök hos patienter med 

hjärtsvikt, kan egenvårdsenkäten som används i studien med fördel även användas som ett 

mätinstrument på hjärtsviktsmottagning. Patienter med hjärtsvikt har låg följsamhet till de 

livsstilsförändringar som rekommenderas, vilket bland annat beror på att denna del av 

egenvården inte mäts och utvärderas på samma sätt som läkemedelsbehandlingen gör. 

Enkäten innehåller påståenden kring de livsstilsförändringar som rekommenderas vid 

hjärtsvikt. Genom att använda sig av enkäten under patientbesöken belyses egenvården 

mer, detta då sjuksköterska och patient ägnar mer tid till att diskutera kring de 

egenvårdsbeteenden som enkäten innehåller. Patienter kan redan vid första besöket på 

hjärtsviktsmottagningen fylla i och besvara enkäten. Den besvarade enkäten kan då 

användas som utgångspunkt för individanpassad information och utbildning med inriktning 

på livsstilsförändringar och egenvård. Enkäten innehåller nio påståenden kring patientens 

livsstil. Det kan vara svårt för patienten att förändra hela sin livsstil på en gång. Patienten 

kan då med stöd av sjuksköterskan fokusera på ett egenvårdsbeteende i taget. Under varje 

patientbesök fyller patienten i en ny enkät och på detta sätt kan patientens följsamhet till 

egenvårdsåtgärder mätas och utvärderas. Detta bidrar till att både patient och sjuksköterska 

kan följa patientens utveckling och följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt. Att 

belysa, mäta, anpassa och utvärdera egenvården på detta sätt kan bidra till högre 

kunskapsnivå om och bättre följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt, och därmed 

öka patientens upplevelse av hälsa, välbefinnande och livskvalitet. 
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Bilaga I  

 
FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

 

Följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt 

Bakgrund och syfte 

Hjärtsvikt är ett tillstånd då hjärtats pumpförmåga är nedsatt och egenvård vid hjärtsvikt syftar 

till att minska upplevelsen av symtom och sjukdomskänsla och öka upplevelsen av 

livskvalitet. Därför är syftet med denna studie att undersöka vilka egenvårdsåtgärder som 

tillämpas av patienter med hjärtsvikt.  

 

Deltagande 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du har när som helst, utan särskild förklaring, rätt att 

avbryta. Du behöver inte förklara något om du väljer att inte delta i studien. För frågor eller 

mer information kontakta ansvariga för studien, se nedan. Patienter som väljer att delta i 

studien ombeds att i samband med besvarande av enkäten skriva under ett samtyckeformulär.  

 

Studiens genomförande 

Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom studien vänder sig till patienter som är 

inskrivna på hjärtsviktsmottagningen på Xxxxxxxxxx. Studien är godkänd av ansvariga för 

den utvalda hjärtsviktsmottagningen. Du ombeds besvara en enkät konstruerad för att 

kartlägga patientens egenvård vid hjärtsvikt. Enkäten distribueras med detta informationsbrev 

och tar cirka fem-tio minuter att besvara. Den besvarande enkäten lämnas i det bifogade 

förfrankerade svarskuvertet och skickas till författaren inom 14 dagar. 

 

Hantering av personuppgifter 

Den besvarade enkäten är kodad och endast ansvariga för studien har tillgång till kodnyckeln. 

Alla uppgifter som samlats in i denna studie angående dig och din hälsa kommer hanteras 

strikt konfidentiellt och regleras av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Resultatet kommer 

sammanställas, analyseras och redovisas så att det inte går att identifiera vare sig vald 

hjärtsviktsmottagning eller enskild individ.  

 

Finns det några risker? 

Författaren ser inte att studien medför några risker för Dig. Möjligen kan det uppfattas 

känsligt att svara på frågor som relaterar till din egenvård vid hjärtsvikt.  

 

Information om studiens resultat 

Studien är del av magisteruppsats och redovisar i uppsatsform vid Sophiahemmet Högskola. 

Deltagare som önskar ta del av studieresultatet kan få arbetet sig tillsänt efter förfrågan.   

 

Med vänliga hälsningar 

 

Nina Cicek    Caroline Löfvenmark 

Forskningsansvarig   Handledare 
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INFORMERAT SAMTYCKE  

 

Följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt 

 

 

Undertecknad har tagit del av forskningspersoninformation avseende studien om egenvård vid 

hjärtsvikt och samtycker till att delta samt i förekommande fall till att personuppgifter 

hanteras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag har möjlighet att avbryta 

mitt deltagande närhelst jag så önskar utan vidare förklarig och utan att det påverkar min 

fortsatta behandling eller omhändertagande på kliniken.  

 

 

 

 

_________________________ _____________________________ 

Ort och datum   Underskrift Forskningsperson   

 

    _____________________________ 

Namnförtydligande 

       

 

 

_________________________ ____________________________ 

Ort och datum   Underskrift Forskningsansvarig 

 

    _____________________________ 

Namnförtydligande 

     

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Nina Cicek    Caroline Löfvenmark 

Forskningsansvarig   Handledare 
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Bilaga II 

 

EGENVÅRD VID HJÄRTSVIKT 
Detta formulär innehåller påståenden om egenvård vid hjärtsvikt. Besvara varje 

påstående genom att sätta en ring runt den siffra som Du tycker stämmer bäst in på 

Dig. Notera att svarsalternativen beskriver en skala mellan ytterligheterna stämmer 

precis (1) och stämmer inte alls (5). Om Du är osäker, ringa ändå in den siffra som 

känns mest rätt för Dig. 

Man □ 

Kvinna □ 

Ålder ______________ 

Antal år med diagnosen hjärtsvikt______________ 

Civilstatus__________________  

               Stämmer                                   Stämmer         

                                       precis         inte alls   

 

 

 

                                                     Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt 

                                                                                           (Jaarsma et al., 2009) 

 

 
1. Jag väger mig varje dag 

 
1 

  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
2. Vid ökad andfåddhet kontaktar jag min läkare 

      eller sjuksköterska   

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
3. Om mina fötter/ben svullnar mer än vanligt 

      kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska   

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
4. Om jag ökar två kilo i vikt på en vecka kontaktar 

      jag min läkare eller sjuksköterska   

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
5. Jag begränsar mitt vätskeintag 

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

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
6. Om jag upplever en ökad trötthet kontaktar jag 

      min läkare eller sjuksköterska   

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
7. Jag äter en kost med lågt saltinnehåll 

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
8. Jag äter mina mediciner som läkaren ordinerat 

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
9. Jag motionerar regelbundet 

 
1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 


