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Sammanfattning 
 
 
Egenvård vid hjärtsvikt 
En enkätstudie om vilka egenvårdsåtgärder personer med hjärtsvikt säger sig 
använda i det dagliga livet 
 
Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som kräver livslång behandling och som ofta påverkar det 
dagliga livet. Egenvård är en betydelsefull del av behandlingen. Goda egenvårdsresurser ger 
förutsättning för personer med hjärtsvikt att genomföra livsstilsförändringar som många 
gånger är nödvändiga för att behålla eller förbättra nivån på sin hälsa. Egenvård innebär att 
personen ska ha kunskap om och själv lära sig att observera de symtom och tecken till 
försämring som förekommer vid hjärtsvikt, för att ha möjlighet att själv vidta lämpliga 
åtgärder- alternativt veta, när det är dags att söka professionell hjälp. Betydelsen av egenvård 
vid hjärtsvikt har ökat och kommer att öka ännu mer i framtiden, då en allt större uppföljning 
läggs på personen och dennes närstående. 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka egenvårdsåtgärder som personer med hjärtsvikt 
säger sig använda i det dagliga livet. En kvantitativ metod med enkätundersökning användes 
(Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt). Av 94 tillfrågade personer med 
hjärtsvikt, inskrivna på hjärtsviktsmottagning, besvarade 58 frågeformuläret. 
 
Resultatet visade att mer än 95 % av personerna med hjärtsvikt använde sig av den 
rekommenderade egenvårdsåtgärden att äta de mediciner, som läkaren ordinerat. Många av 
personerna använde sig också av egenvårdsåtgärderna  att vila en stund på dagen (83 %) och 
att ta det lugnt vid andfåddhet (78 %). Däremot användes  egenvårdsåtgärderna daglig 
viktkontroll av endast 41 %, daglig motion av  48 %  samt salt- och vätskerestriktion av 59 % 
av personerna med hjärtsvikt. Egenvårdsåtgärden att ta kontakt med läkare/sjuksköterska vid 
besvär/symtom på försämring användes endast av 36 % av personerna vid ökad andfåddhet 
och av 43 % av personerna vid ökad trötthet.  
 
Slutsatsen blir, att kunskap om och tilltro till egenvårdsbehandling måste förbättras hos 
personer med hjärtsvikt.  Detta kan åstadkommas genom att visa att symtomkontroller och 
åtgärder gjorda av denne i hemmet används i behandlingen och leder till ökad livskvalitet. 
 
 
Nyckelord: self-care, education, compliance, heart failure 
 
 
 



 
 
 
Summary/Abstract 
 
 
Self-care for heart failure  
A questionnaire study of self-care measures people with heart failure say they 
apply in everyday life 
 
Heart failure is an illness that requires life-long treatment and often affects everyday aspects 
of a person’s life. Self-care is a significant part of the treatment. Good self-care resources 
make it possible for people with heart failure to make the lifestyle changes they often need to 
maintain or improve their level of health. Self-care means having knowledge of and being 
able to recognize the symptoms and signs of deterioration that can occur with heart failure, so 
that the person can take appropriate measures – and it also means knowing when it is time to 
seek professional help. The significance of self-care for heart failure has increased and will 
increase even more in the future, when monitoring one’s condition will be left more and more 
to the people themselves and those who take care of them. 
 
The object of the study was to learn what self-care measures people with heart failure say they 
apply in everyday life. The quantitative method of a questionnaire study (The European Heart 
Failure Self-Care Behaviour Scale) was used. Of the 94 people registered at a heart failure 
unit who were asked to complete the questionnaire, 58 of them consented. 
 
The results showed that more than 95% of the people with heart failure applied the 
recommended self-care measure of taking the medicines prescribed by their doctor. Many also 
applied the self-care measures of taking a rest during the day (83%) and taking it easy when 
they felt out of breath (78%). On the other hand, the self-care measures of daily weight 
control were applied only by 41%, daily exercise by only 48% and salt and fluid restrictions 
by only 59%. The self-care measures of contacting a doctor/nurse when noticing problems or 
symptoms of deterioration were applied by only 36% of those who felt out of breath and by 
only 43% of those who felt increased fatigue.  
 
The conclusion is that there is a need to improve the knowledge about and confidence in self-
care treatment for people with heart failure. One way of achieving this is to show that people 
with heart failure check for symptoms and apply measures in their homes as part of the 
treatment and that this leads to an increased quality of life. 
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Introduktion 
 

Inledning 
Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd, som kräver livslång behandling och som ofta påverkar det 
dagliga livet. Betydelsen av egenvård vid hjärtsvikt har ökat och kommer att öka ännu mer i 
framtiden, då en allt större uppföljning läggs på personen med hjärtsvikt och dennes 
närstående. Goda egenvårdsresurser ger förutsättning för personen att genomföra 
livsstilsförändringar, som många gånger är nödvändiga för att behålla eller förbättra nivån på 
sin hälsa och livskvalitet. Brist på egenvårdsresurser kan leda till att denne blir beroende av 
hjälp från anhöriga och/eller vårdpersonal under längre eller kortare perioder (Dahlström, 
2002). 
 

Bakgrund och problemområde 
Det är vanligt att personer med hjärtsvikt blir inlagda igen kort tid efter utskrivning på grund 
av återfall i sin hjärtsvikt. Återinläggningsfrekvensen är mellan 30-40 % inom tre månader. 
Eftersom det är främst äldre personer, som drabbas av hjärtsvikt har de förutom sin 
hjärtsjukdom ofta fler kroniska sjukdomar. Ungefär 40 % av personerna med hjärtsvikt har 
mer än fem icke kardiella sjukdomar. Personer med hjärtsvikt har hög sjukvårdskonsumtion. 
Två tredjedelar av personerna med måttlig till svår hjärtsvikt har minst ett vårdtillfälle på 
grund av hjärtsvikt per år. Förklaringar till detta antas vara att personen inte är stabil i sitt 
tillstånd vid utskrivning, samt för kort vårdtid. Dessutom saknar personer med hjärtsvikt ofta 
kunskap om sitt tillstånd och känner inte igen tecken på försämring. Brist på kunskap liksom 
dåligt självförtroende kan vara en bidragande orsak till att personer med hjärtsvikt ofta väntar 
en vecka innan de söker vård. Ibland hinner de inte heller få ett återbesök. Strömberg (2005) 
påpekar att både forskning från Europa och USA har visat att hälften av 
sjukhusinläggningarna inte orsakas av den underliggande sjukdomen utan går att förebygga. 
Personer med hjärtsvikt följer inte läkemedelsordinationerna, livsstilsråd eller kostråd. 
(Strömberg ,2005). 
 

Följsamhet 
Fenomenet följsamhet har studerats sedan 1950 talet, utifrån medicin- omvårdnads- psykologi 
och hälsoekonomiområdet. Den bästa vården och omvårdnaden är värdelös om patienter 
väljer att inte följa givna råd eller rekommendationer. Brist på följsamhet är inte någon ny 
fråga. Redan på Hippokrates tid råddes läkarna att vara uppmärksamma på sådana brister hos 
patienterna som får dem att ljuga om att de följer ordinationerna. Ett problem som man stöter 
på när man studerar ordet följsamhet (compliance) i artiklar är att det finns ett flertal 
definitioner och termer för fenomenet. De flesta definitionerna relaterar dock till patientens 
egenvårdsansvar, patientens roll i behandlingsprocessen samt samarbete med 
omvårdnadspersonal. Den definition som har använts mest är en definition av Haynes (1978). 
Den har kritiserats, då den kan tolkas som paternalistisk och som att vårdpersonalen har rätt 
att bestämma över patientens huvud (Kyngäs, Duffy & Kroll, 2000). Definitionen lyder: ” 
Compliance is the extent to which a person`s behaviour (Taking medications, following a 
recommended diet or executing life-style changes) coincides with medical or health advice” 
(Kyngäs et al. 2000, sid 6). 
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Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt innebär att hjärtat på grund av sviktande hjärtmuskelfunktion inte förmår att pumpa 
tillräckligt med blod ut i kroppens vävnader. Blodtrycket stiger då i hjärtat och lungornas 
blodkärl, vilket kan leda till att vätska pressas ut i lungorna och ger andfåddhet. Vätska 
ansamlas även i andra delar av kroppen, framförallt i benen. Eftersom hjärtat inte förmår förse 
kroppen med tillräckligt mycket syrerikt blod, upplever personer med hjärtsvikt en stor 
trötthet. Andra vanliga symtom är illamående, dålig aptit och sömnproblem. Till detta 
kommer ofta oro och ångest. (Dahlström, 2002). 
 
Socialstyrelsen (2004) anger att omkring 200 000 personer i Sverige har hjärtsvikt på grund 
av högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Lika många tros ha en asymtomatisk nedsatt 
hjärtfunktion. Prevalensen stiger med åldern, 10 % av befolkningen ,som är mer än åttio år, 
beräknas ha hjärtsvikt. Personer med hjärtsvikt befinner sig i ett kroniskt sjukdomsförlopp, 
där förloppet varierar beroende på sjukdomens svårighetsgrad samt den underliggande 
orsaken till symtomen. Målen för behandling av hjärtsvikt är att reducera symtomen, förbättra 
livskvaliteten, förlänga överlevnadstiden och minska behovet av sjukhusinläggning. 
Det är viktigt att personer med hjärtsvikt snabbt och enkelt kan komma i kontakt med 
sjukvården. Ett väl utvecklat samarbete i sluten vård, primärvård och/eller kommunal vård är 
angeläget. Sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar med läkarstöd garanterar en 
effektivare läkemedelsanvändning och förbättrad egenvård samtidigt som de visat sig vara 
kostnadseffektiva på grund av minskat inläggningsbehov (Socialstyrelsen, 2004; Strömberg 
2005b). 
 
För att ange graden av hjärtsvikt används vanligen en subjektiv funktionsklassificering enligt 
New York Heart Association (NYHA) där svårighetsgraden indelas i fyra olika klasser. 
Denna klassificering är inte exakt men praktisk, då den ger ett mått på personens kapacitet i 
vardagslivet, samt dennes livskvalitè. 
NYHA   I: Hjärtsjukdom utan symtom. 
NYHA II: Lätt hjärtsvikt, vid uttalad grad av fysisk aktivitet får personen symtom som 
andfåddhet och trötthet (springa, klättra, tungt kroppsarbete). 
NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt, vid lätt – måttlig fysisk aktivitet får personen symtom som 
trötthet och andfåddhet. Denna grupp delas upp i klass 111a som utgör något lindrigare fall     
( kunna gå 200 meter på plan mark utan besvär) och i klass 111b som utgör något svårare fall. 
NYHA 1V: Svår hjärtsvikt, då personen redan i vila får symtom som andfåddhet och trötthet. 
Vid minsta aktivitet får personen ökade symtom och är ofta bunden till vilstol eller säng 
(Fridlund,  1998). 
 

Hur påverkas livssituationen för personer med hjärtsvikt 
Det är många faktorer som påverkar hur personer med hjärtsvikt upplever sin livssituation. 
Det kan vara uppfattning om livet, erfarenhet, kunskaper, kulturella och sociala förhållanden, 
flera samtida sjukdomar som också kan påverka minnesförmågan, depression, sjukdomens 
svårighetsgrad liksom förhållningssätt till motgångar ( coping) (Andersson, 2000). 
 
Personer som drabbas av hjärtsvikt, hamnar i ett nytt skede av livet. Samtidigt som personen 
är som mest känslig i detta skede, förväntas det av denne att förändra ett livslångt mönster-  
till exempel kostvanor, motionsvanor, alkoholvanor eller rökning. Det är vanligt att dessa 
personer drabbas av en mental kris och upplever känslor av såväl psykisk stress liksom ångest 
inför denna förändring (Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1997). Det som påverkar 
livssituationen mest för personer med hjärtsvikt har visat sig vara de kroppsliga 
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funktionsnedsättningarna, som följer med tillståndet. Personen sörjer sina tidigare förmågor 
och anser sig ha fått sämre självförtroende, eftersom den fysiska begränsningen minskar deras 
självständighet. För männen innebär begränsningen mest påverkan på det sociala livet och de 
fritidsaktiviteter de tidigare ägnat sig åt medan det är svårast för kvinnorna att acceptera att de 
inte längre kan sköta hushållet eller ge det stöd till sin omgivning som de skulle vilja 
(Strömberg & Mårtensson, 2003). 
 
Starkt bidragande orsak till den nedsatta fysiska funktionen är de två vanligaste symtomen vid 
hjärtsvikt- trötthet och andningsbesvär. Känslan och upplevelsen av att inte orka det som för 
inte så länge sedan var självklart, påverkar både kropp och själ. Orkeslöshet har beskrivits 
som ett av de tyngsta problemen att hantera. Den speciella orkeslöshet som personer med 
hjärtsvikt upplever, upplevs som en fysisk och mental utmattning, en oförmåga att fortsätta 
med något denne för stunden håller på med, liksom trötta muskler, en känsla av håglöshet och 
hjälplöshet och brist på ambition (Strömberg, 2005). 
 
Att vara beroende av läkemedel upplevs negativt av många personer med hjärtsvikt, samtidigt 
som medvetenheten finns att man inte skulle klara sig utan läkemedel, och att de verkligen 
fungerar. Ändå finns känslan av maktlöshet att inte få bestämma över sin kropp. Behandling 
med vätskedrivande läkemedel ger biverkningar i form av en ”instängd tillvaro” stundtals, 
med såväl fysisk som psykisk trötthet. Personer med hjärtsvikt känner sig ofta begränsade, 
och de flesta verkar känna att det fortfarande krävs av dem att de ska vara effektiva och som 
vanligt. Sexlivet blir lidande och personen drar sig undan sin partner (Strömberg & 
Mårtensson, 2003). 
 
Ett annat vanligt problem som följer med hjärtsvikt är att inte ha energi att umgås med vänner 
och anhöriga. Detta innebär att omgivningen blir mer tveksam till att engagera personer med 
hjärtsvikt, eftersom de vet att dessa blir trötta. Denna tveksamhet upplever personerna själva 
som mycket jobbigt (Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1998). Det verkar som om den energi, 
som personer med hjärtsvikt känner växlar från dag till dag. Den dag som energin är låg vill 
personen vara för sig själv och inte ha något med någon annan att göra. En trolig orsak till 
detta är deras känsla att vara som en börda för sin omgivning, eftersom de då behöver hjälp 
med dagliga aktiviteter. De känner att de orsakar oro hos andra. De ser sig själva som 
otillräckliga, värdelösa, sjukliga och behövande (Strömberg, 2005). 
 
Förlust av fysisk funktion och livsstil är faktorer som kan leda till en negativ syn på sig själv. 
Rädsla och oro finns hela tiden med i bakgrunden, att till exempel drabbas av en ny 
hjärtinfarkt. Personer med hjärtsvikt förväntar sig att svårigheterna ska hålla i sig, vilket gör 
att de ifrågasätter betydelsen av sin sociala roll i framtiden. Osäkerhet infinner sig om den 
egna identiteten och om livet som helhet. Den ger en känsla av att inte ha kontroll över sitt liv 
samt förlust av framtidstro. Tankar kan infinna sig att varken de själva eller någon annan kan 
påverka deras livssituation. Det finns en risk att personen vill ge upp (Strömberg & 
Mårtensson, 2003). 
 

Omvårdnad vid hjärtsvikt  
Förbättrande av livskvaliteten genom reducering av befintliga symtom ses, som ett av de 
främsta målen vid omvårdnad av hjärtsviktspatienter (Socialstyrelsen, 2004). Sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt går ut på att lära personer med hjärtsvikt hålla en balans 
mellan vila-aktivitet och vätskeintag-utsöndring. Om den fysiska funktionsnedsättningen vid 
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hjärtsvikt kan påverkas till det bättre för personen, resulterar detta i en förbättring även på det 
sociala, emotionella och existentiella området (Strömberg, 2005).  
Sjuksköterskan spelar i sin omvårdnad en stor roll genom att hjälpa hela familjen bli mer 
medvetna om sjukdomen, vad som förväntas av framtiden och på så sätt möjliggöra för dem 
att förbereda sig. Omvårdnaden ska vara inriktad på att tillföra kunskap, stärka 
hälsoresurserna, och ge både personen med hjärtsvikt och dennes närstående möjlighet till 
självtillit. Detta kan åstadkommas genom delaktighet, att sätta upp realistiska mål och 
förväntningar, och att det finns kontinuitet i omvårdnaden, samt att den är lätt tillgänglig, när 
behov uppstår. Omvårdnadsåtgärder kräver en holistisk tanke, att dels se och förstå personen 
utifrån dennes eget perspektiv omfattande make/maka, familj, fritid med mera och dels utifrån 
hälso och sjukvårdens perspektiv omfattande hela vårdkedjan (Kylberg, Lindell, 2002). För 
dessa personer betonas vikten av en individuell handlingsplan, som förutom 
läkemedelsbehandling också omfattar kostråd, rökstopp och instruktion om fysisk träning. 
Planen ska dessutom beskriva hur utbildning av personer med hjärtsvikt och deras anhöriga 
ska genomföras för att dessa lättare ska kunna anpassa sig till att leva med en kronisk 
sjukdom, delta i beslut kring vård och behandling och utföra egenvård (Socialstyrelsen, 2004). 
 
Stödet från närstående och vårdpersonal innebär att undvika såväl överbeskyddande agerande 
som negligerande av sjukdomen. Stödet kan innebära att personen med hjärtsvikt inser att det 
är viktigt att fortsätta med sina sociala aktiviteter och hålla relationen till vänner och bekanta 
vid liv. Information till personer med hjärtsvikt och deras närstående om Hjärt – Lungsjukas 
Riksförbund , kan hjälpa dessa att få kontakt med andra i liknande situation (Kylberg & 
Lindell, 2002). 
 
Omvårdnadsteoretiker Dorothea Orem ser omvårdnad som en balansmodell, där krav och 
resurser i dagligt liv behöver vara i balans. Vid bristande resurser, eller ökade krav, skapas en 
obalans, som innebär att personen kanske inte förmår hantera egenvården. Då uppstår ett 
omvårdnadsbehov. Orem betonar att omvårdnadens mål är att så långt som möjligt hjälpa 
personen till självständighet i dessa aktiviteter. I sin omvårdnadsteori om egenvårdsbalans har 
hon vidareutvecklat tankarna om vilka aktiviteter, som är nödvändiga för främjande av 
funktion och hälsa, och har pekat på problem, som kan uppstå när man tillvaratar dessa 
aktiviteter. Teorin om egenvårdsbrist är också knuten till egenvårdsbegränsning, det vill säga 
begränsning i personens egenvårdskapacitet. Orem nämner tre typer av begränsningar: 
begränsade kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut samt begränsad 
förmåga att utföra handlingar, som ger resultat. Hon har också beskrivit omvårdnadsåtgärder 
(omvårdnadssystem), som är nödvändiga i samband med olika grader av egenvårdsbrist 
(Orem,2001). När sjuksköterskan ser att en person behöver hjälp med egenvården, gör hon en 
bedömning om vilket omvårdnadssystem som behöver sättas in. Hon kan välja mellan det 
fullständigt kompenserade omvårdnadssystemet, det delvis kompenserande 
omvårdnadssystemet eller det stödjande och undervisande omvårdnadssystemet (Kirkevold, 
2000). 
 
Ofta utförs omvårdnad till personer med hjärtsvikt, som inte har så lätt att få fram sina 
resurser. Hur uppnår då personer med hjärtsvikt balans mellan krav och resurser? Kylberg och 
Lindell (2002) skriver att många personer med hjärtsvikt önskar bli vårdade på grund av sin 
enorma trötthet. Författarna reflekterar över hur detta rimmar med att personerna ska bli 
oberoende i det dagliga livet. De antyder, att personer med hjärtsvikt kanske behöver vara 
beroende en tid tills upptrappningen av läkemedel har fått effekt. Vissa personer har på grund 
av sin trötthet inte någon önskan att bli oberoende, då all deras energi går åt till att andas och 
då kanske en sjukpensionering skulle innebära en stor lättnad. Kylberg och Lindell skriver 
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vidare, om sjuksköterskan ger omvårdnad utifrån att kraven i det dagliga livet ska vara i 
balans med de resurser som personer med hjärtsvikt har och att målet för omvårdnaden är 
deras upplevelse av hälsa, så kan detta för en del personer innebära en önskan om att bli 
omhändertagna.. Om personen med hjärtsvikt vill tillbringa dagen i sängen på grund av 
trötthet och om detta för denne innebär någon form av välbefinnande så bör sjuksköterskan se 
till att han/hon kan hantera sitt dagliga liv från sängen. Så länge personen vet vad han väljer 
och kanske framförallt vet vad han väljer bort och förstår konsekvenserna av detta genom 
sjuksköterskans stöd, är det personens syn på vad som är hälsa, som styr sjuksköterskans val 
av omvårdnadsåtgärder (Kylberg & Lindell, 2002).  
  

Egenvård  
Egenvård brukar definieras som de handlingar en person påbörjar och genomför för sin egen 
skull i syfte att upprätthålla liv och hälsa, personlig utveckling och välbefinnande. Egenvård 
innebär, att personen ska ha kunskap om och själv lära sig att observera de symtom och 
tecken till försämring, som förekommer vid hjärtsvikt, för att ha möjlighet att själv vidta 
lämpliga åtgärder, alternativt veta när det är dags att söka professionell hjälp (Fridlund, 1998). 
Utifrån inre resurser (arv, mognad, inlärning) och yttre resurser (miljön) formas en persons 
egenvårdsresurser. Egenvård kräver betydande delaktighet från personens sida. För att bedriva 
egenvård krävs att personen har fysisk och psykisk kapacitet, kunskap om och motivation till 
att använda rekommenderade åtgärder, så att stabiliteten kan bibehållas (Strömberg, 2005). 
 

Egenvård och hälsa 
Egenvården påverkas av hur personen ser på sjukdom och hälsa, när denne drabbats av 
hjärtsvikt. Personer med hjärtsvikt beskriver ibland enligt Strömberg (2005) hur de på olika 
sätt har anpassat sig till sitt kroniska tillstånd på grund av ordinerad behandling eller nedsatt 
fysisk förmåga. Hos vissa personer ligger fokus på sjukdomen, förlusten och lidandet medan 
hälsa och välbefinnande finns i bakgrunden. Dessa personer anser, att det som händer med 
deras hjärta inte kan påverkas, och därför är inte egenvård viktig. En del personer intar en 
undvikande ställning och låter hjärtsviktens symtom styra hur dagens aktiviteter läggs upp. 
Andra personer ser kronisk hjärtsvikt som en utmaning, något man måste anpassa sig till och 
klara av. De låter sig inte styras av sjukdomen utan omvärderar sin självbild och är måna om 
att bibehålla så mycket som möjligt av det liv de tidigare levt och själva få bestämma över sin 
vardag. Dessa personer anser att det är varje persons ansvar att bedriva egenvård och på så 
sätt uppleva hälsa och välbefinnande, eftersom det är det enda att göra för att förbättra 
situationen (Strömberg, 2005). 
Många personer med hjärtsvikt vill inte eller kan inte förstå att sjukdomen inte kan botas och 
att sjukvården inte kan göra dem friska igen. De vill inte inse, att de har ett eget ansvar för sitt 
hälsotillstånd. Det kanske kan ses som en psykologisk försvarsmekanism, för så länge 
hjärtsvikten innebär lättare symtom och personen inte känner sig speciellt sjuk utan kan 
fortsätta arbeta som vanligt, då är man frisk och innehar hälsa (Kylberg & Lindell, 2002). 
 
Personlig livsstil består inte bara av enkla val utifrån all information, som ges, om vad som är 
nyttigt och bra. Ibland väljer människor, det som inte alls är bra för hälsan. Det kommer alltid 
att finnas personer, som har kunskap och förståelse för hjärtsvikt, men väljer ändå att inte 
bedriva egenvård eller utesluter vissa delar av egenvården. Personen har då gjort ett val, som 
måste accepteras och sjukvårdens roll kan då vara att erbjuda stöd. Ibland utför personer med 
hjärtsvikt egenvård utan att veta varför och vidtar då inga speciella åtgärder vid försämring. 
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En del personer med hjärtsvikt saknar kunskap och bedriver därför ingen egenvård alls 
(Strömberg, 2005). 
 
Det finns olika teorier om hur en person påverkas att bedriva egenvård eller inte. Med ”Health 
Belief Model”, utvecklad på 1950-talet av socialpsykologerna Hochbaum, Rosenstock och 
Kegels i U.S.A. (Leventhal & Cameron,1987) kan man förutsäga och förklara hälsobeteenden 
på så sätt att ju större personens upplevelse är av hot och sårbarhet av hälsotillståndet och ju 
större konsekvenserna blir av det, desto större är sannolikheten att personen följer 
egenvårdsbehandlingen. Sjukdomens risker och egenvårdens vinster vägs mot de uppoffringar 
och det lidande som egenvården kan innebära. Om hindren upplevs som små och nyttan som 
stor ökar beredskapen att följa regimen (Leventhal & Cameron, 1987). 
I den ”Självreglerande systemmodellen” betraktas personen som en aktiv problemlösande 
individ som förlitar sig på kognitiv förmåga och känslomässiga erfarenheter. Modellen består 
av tre steg: upplevelse av ett hälsohot, en plan för agerande samt en värdering av agerandet. I 
upplevelsen av ett hälsohot inbegrips kognition, till exempel tolkning av symtom och tidigare 
erfarenheter av liknande symtom och hur man känslomässigt reagerar i situationen (Leventhal 
& Cameron, 1987).  
 
I andra teorier som ”Biomedicinska modellen” och ”Kommunikationsmodellen” ses personen 
som en novis, en passiv mottagare som söker experthjälp från sjukvården och som, utan att 
själv reflektera eller ifrågasätta ska ”lyda” och följa egenvårdsbehandlingen. Dessa teorier 
lägger ingen vikt vid personens föreställning om sin egen hälsa, vikten av socialt stöd eller 
betydelsen av kontakt mellan person och sjukvårdspersonal (Leventhal & Cameron, 1987). 
 

Utbildning i egenvård 
Utbildning i egenvård vid hjärtsvikt startas redan under personens vistelse på sjukhuset och 
måste sedan upprepas, följas upp och fördjupas, när personen med hjärtsvikt kommit hem och 
befinner sig i ett mer stabilt tillstånd. Strömberg (2005) skriver att ”patientutbildning kan 
definieras som en process, där kunskaper förmedlas och färdigheter övas för att påverka 
attityder och beteende för att bibehålla eller förbättra hälsa” (sid 207). Utbildning bör ske 
både muntligt och skriftligt (Kylberg & Lindell, 2002). Cunningham och Mayet (2002) menar 
att undervisning om egenvårdsbehandling är idag lika viktig som läkemedelsbehandling vid 
kronisk hjärtsvikt. 
Tillgång till datorbaserad utbildning för personer med hjärtsvikt har ökat och det finns numera 
CD-ROM program och Internetsidor med information om sjukdomstillståndet 
(Strömberg,2005). 
 
Aron Antonovsky, medicinsk professor i sociologi, ser på hälsa ur ett salutogenetiskt 
perspektiv som fokuserar på hälsans ursprung och pekar på att livet är fullt av påfrestningar, 
som på olika sätt influerar individen. Vissa personer klarar sig bra i livet, trots stora 
prövningar och enligt honom ligger hemligheten i den motkraft KASAM (känsla av 
sammanhang), som varje person har. För att förstå en uppkommen situation måste 
begriplighet infinna sig. Detta sker genom kunskap som finns till förfogande, samt hur den 
upplevs. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna ge kunskap och skapa en trygghet hos 
personen med hjärtsvikt, så att denne kan fortsätta sitt dagliga liv även med sin diagnos. Om 
det finns en begriplighet blir det lättare att hantera situationer i vardagen och samtidigt lättare 
att känna meningsfullhet, även om beredskap måste finnas för att något kan hända (Klang 
Söderkvist, 2001). 
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I både nationella och europeiska riktlinjer beskrivs vilka områden som ska ingå i 
egenvårdsutbildning för personer med hjärtsvikt. I riktlinjerna anges vilka ämnen som bör 
ingå i utbildningen och i korta ordalag nämns hur, av vem och när utbildning ska ges. En 
viktig del av den icke-farmakologiska behandlingen är att ge information om faktorer, som 
kan påverka hjärtsvikten. Det kan vara faktorer som stress, rökning, alkoholkonsumtion och 
övervikt/undervikt. Fysisk träning och motion bör ske, med hänsyn till vilken svårighetsgrad 
av hjärtsvikt personen har. Samtidigt bör personer med hjärtsvikt vila emellanåt för att minska 
ansträngningen på hjärtat. Likaså är rådgivning om kost en viktig del, där restriktioner och råd 
rörande konsumtion av salt och vatten är av stor vikt. I riktlinjerna ingår också råd om 
vaccinationer (Socialstyrelsen 2004). 
Evidensen för en del icke-farmakologiska råd och rekommendationer kan ifrågasättas och 
forskning pågår om bland annat saltrestriktion i maten (Strömberg,2005). Ovanstående 
författare berättar att det finns inga randomiserade studier som visat, om det är bättre ur 
hjärtsviktsynpunkt att äta 2g salt/dygn eller 10g salt/dygn. Därför är det svårt att ge 
evidensbaserade råd. Detsamma gäller vätskeintaget.   
 
I den farmakologiska behandlingen av hjärtsvikt ingår råd om läkemedel. Diuretika är en 
läkemedelsgrupp som används i stor utsträckning för att minska överskottet av vätska i 
kroppen och därmed minska tendensen att utveckla ödem. Ofta rekommenderas personer med 
hjärtsvikt att själva i viss utsträckning justera doseringen vid tecken på försämring och/eller i 
tid kontakta sjukvården vid ökad andfåddhet, svullnad, viktuppgång, nedsatt aptit, illamående 
med mera (Dahlström, 2002). 
Det är viktigt att finna en balans mellan den terapeutiska nyttan av de råd och restriktioner, 
som rekommenderas, och den börda som dessa restriktioner kan innebära för personer med 
hjärtsvikt och deras närstående (Fridlund, 1998). 
 
Den traditionella modellen för inlärning bygger på att utbildning ökar kunskap, och att ökad 
kunskap leder till förbättrad egenvård. Denna modell måste utvidgas så att den tar hänsyn till 
att inlärning kräver förmåga till reflektion och analys, och att personens upplevda kontroll och 
självständighet påverkar inlärningen (Strömberg,2005). Vårdpersonalen måste försöka att 
skapa en öppen och tillåtande miljö som underlättar för personens medbestämmande och 
engagemang (Wehby & Brenner, 1999). Vårdpersonalen måste också reflektera över och 
analysera sitt eget förhållningssätt, synen på människan och på kunskap. För någon som levt 
ett långt liv är det inte så lätt att förändra sin livsstil. Något sjuksköterskan troligtvis inte 
lyckas med genom att bara förklara fysiologiska processer i kroppen eller nyttan av 
mediciner. Livsstilsförändringar kräver mycket arbete, tålamod och envishet både från 
personer med hjärtsvikt och sjuksköterska. Det krävs en rollförändring av vårdpersonalen, 
från enbart inriktat mot att bota-till ett tankesätt inriktat på att vårda, stödja, underlätta och 
undervisa  baserat på personens subjektiva besvär. Sjuksköterskan agerar då mer som en 
ledsagare för denne. En person med hjärtsvikt skall leva med sjukdomen i många år, och 
därför är det viktigt att personen hittar och kan utnyttja sina egna resurser för att uppnå 
välbefinnande. Även om det finns risk för motgångar emellanåt, måste sjuksköterskan 
fortsätta att undervisa och tro på personens styrka (Mårtensson et al, 1997). 
 
Det är inte alltid som vårdpersonalen och personer med hjärtsvikt är överens om vilken 
information kring hjärtsvikt, som är viktigast. I en studie (Wehby & Brenner, 1999) 
utvärderades personernas behov av utbildning och sedan jämfördes deras svar mot vad 
sjuksköterskan trodde var viktig information för dem. Personerna med hjärtsvikt tyckte att all 
information var viktig, och att det var realistiskt, att de skulle kunna lära sig det de behövde. 
Sjuksköterskorna skattade lägre både vad gällde information, och om de trodde, att personen 
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skulle lära sig den. Mediciner och tecken på försämring tyckte både personerna med hjärtsvikt 
och sjuksköterskorna var det viktigaste att lära sig. Största skillnaden i skattning var att 
sjuksköterskorna skattade dietråd högre än personer med hjärtsvikt. Detta berodde troligtvis  
på att sjuksköterskor har mer kunskap om dietens betydelse vid hjärtsvikt (Wehby & Brenner, 
1999). 
 

Användning av egenvårdsåtgärder  
Strömberg (2006) skriver att det är svårt att uppskatta/värdera omfattningen av i vilken grad 
personer med hjärtsvikt använder egenvårdsåtgärder, eftersom studier visar att personernas 
användande av egenvårdsåtgärder kan pendla mellan väldigt låga siffror upp till mer än 90 %. 
De flesta studier visar dock att det bara är en minoritet, 5-10 % av personerna med hjärtsvikt 
som inte alls använder rekommenderade egenvårdsåtgärder, 50-60% av personerna följer 
alltid egenvårdsbehandlingen, medan övriga personer med hjärtsvikt följer delar av den. 
Rekommendationen att ta de mediciner som läkaren ordinerat följs ofta, mer än 90% av 
personer med hjärtsvikt använder denna egenvårdsåtgärd (Evangelista, Berg & Dracup, 2001; 
Jaarsma, Strömberg, Mårtensson & Dracup, 2003;  Gonzalez, Lupon, Herreros, Urruita, 
Altimir, Coll, Prats & Valle 2005; van der Wal, Jaarsma, Moser, Veeger, van Gilst & van 
Veldhuisen, 2006). Användande av rekommenderad vätske- och kostrestriktion däremot, 
brukar vara lägre, 71 % ( Evangelista et al. 2001); 59 % (Gonzalez et al. 2005) och 83 % 
respektive 73 % (van der Wal et al. 2006). Rekommendationen att motionera regelbundet 
användes av 53 %  (Evangelista et al. 2001),  47 % (Carlson, Riegel & Moser, 2001), 39 % 
(van der Wal et al.2006) och 72 % (promenader) (Gonzalez et al. 2006). Rekommendationen 
daglig viktkontroll användes endast hos 35 % av personerna med hjärtsvikt i van der Wal et 
al. (2006) och Jaarsma et al. (2003).  
 
Som tidigare nämnts är det många faktorer som påverkar patientens förmåga till egenvård 
Nedan följer en sammanfattning av några orsaker som visat sig påverka förmågan att besluta 
om behovet och att utföra egenvård. 
 
Kunskap 
Patientutbildning sågs som en viktig del i omvårdnaden av personer med hjärtsvikt. Kunskap 
om hjärtsvikt var dålig hos många personer , vilket ledde till flera missförstånd. Personer med 
hjärtsvikt behöver förbättra sin förmåga till att använda rekommenderade livsstilsförändringar 
samt upptäcka och känna igen symtom, för att tidigt kunna genomföra egenvårdsåtgärder 
(Strömberg, Brorström, Dahlström & Fridlund, 1999; Carlson, Riegel & Moser, 2001; 
Evangelista, Berg & Dracup,2001; Chriss, Sheposh, Carlson & Riegel, 2004; Gonzalez et al. 
2005;, van der Wal et al.2006). 
 
Personer med hjärtsvikt, som fått ”extra” undervisning via telefonrådgivning med jämna 
mellanrum, var mer motiverade till att klara egenvården själva och hade lättare att se tecken 
på försämring. Personer som haft hjärtsvikt längre tid var bättre på egenvård än de som 
nyligen fått sin diagnos, även om de också hade svårt att känna igen vissa symtom. 
Undervisning om hjärtsvikt från erfarna personer med sjukdomen till nydiagnostiserade 
personer  fungerade inte så bra. Mentorskapet visade sig fungera sämre än inom andra 
sjukdomsområden  (Carlson, Riegel och Moser, 2001). 
 
Äldre manliga personer med hjärtsvikt med högre formell utbildning var mer intresserade av 
att skaffa sig kunskap om hjärtsvikt och var mer engagerade i sin egenvård än yngre manliga 
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personer med lägre utbildning (Rockwell & Riegel, 2001; Evangelista, Doering, Dracup, 
Westlake, Hamilton & Fonarow, 2003; Chriss et al, 2004).   
 
Många personer med hjärtsvikt hade trots upprepade undervisningstillfällen svårt att förstå 
sambandet mellan sjukdomen och egenvård. Likaså svårt att komma ihåg namnen på sina 
mediciner, hur de verkade eller biverkningar av dem. Detta kunde dock förklaras med att 
hjärtsvikt medicineras med många olika läkemedel  (Evangelista et al. 2003; Gonzalez et al. 
2005). 
 
Flera studier har  påpekat vikten av att ha kunskap och självförtroende för att kunna klara 
egenvården på bästa sätt. Extra uppmärksamhet måste ägnas åt personer med hjärtsvikt som 
drabbats av depression (Evangelista et al. 2003; van der Wal et al., 2006; Black, Davis, 
Heathcotte, Mitchell & Sanderson, 2006).  
Hjärtsviktstillståndet är komplext och personer med hjärtsvikt kan försämras trots god 
egenvård. Tilltro till den rekommenderade behandlingen och till sin egen förmåga att klara av 
egenvårdsåtgärderna liksom märkbara förbättringar hos personerna med hjärtsvikt hade 
betydelse för hur de följde råden. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att i undervisningen 
identifiera personens egna tankar och tilltro till behandlingen (Strömberg, 2006).  
 
 
Påverkan på vardagen 
Psykologiskt pendlade många personer med hjärtsvikt mellan hopp och förtvivlan. Hjärtsvikt 
kunde vara ytterligare en stressfaktor i en redan svår livssituation. Trötthet och bristen på 
energi gjorde att kraften varken räckte till att ta hand om sig själv, utföra vanliga 
arbetsuppgifter i hemmet eller stötta och besöka sjuka anhöriga. Detta ledde till stress, oro, 
rädsla och frustration. Begränsningen i arbetskapacitet resulterade i en känsla av värdelöshet, 
vad gällde den egna förmågan, och de uppfattade sig själva som en belastning för 
omgivningen. Många av personerna med hjärtsvikt försökte anpassa sig till de fysiska 
begränsningarna i vardagen genom att göra förändringar i hemmet och använda hjälpmedel, 
som förbättrade deras arbetsförmåga. Många tvingades sluta arbeta, vilket försatte dem i en 
svår ekonomisk situation (Riegel & Carlson, 2002). Flera av personerna upplevde 
medicinkostnader som en svår ekonomisk belastning  (Strömberg et al. 1999). 
 
När personer med hjärtsvikt tyckte att behandlingen påverkade det sociala livet, vid till 
exempel resor, möten eller andra aktiviteter, ändrade de ibland ordinationen på 
vätskedrivande medicin och restriktionerna vid vätska och kost. Sömnstörning angavs också 
som en orsak till att ändra ordinationer  (Strömberg et al. 1999; Riegel & Carlsonl, 2002,). 
 
En annan faktor, som visade sig påverka personer med hjärtsvikt i vardagen, var väderleken. 
Hjärtsvikten försämrades för en del personer, när de var ute i varmt väder, när det blåste eller 
när det var kallt ute  (Strömberg et al. 1999). 
 
Känna igen symtom 
Det första steget mot genomförande av egenvård är att känna igen tecken och symtom på 
förändring av sjukdomen. Om personer med hjärtsvikt inte kunde upptäcka förändringar var 
det inte realistiskt att tro, att de skulle kunna agera mot symtomen  (Carlson et al. 2001). Att 
söka efter utmärkande symtom och tecken kräver både kunskap och uppmärksamhet. En 
mindre viktökning upptäcks snabbt vid regelbunden vägning och kan innebära en bättre 
uppföljning och kontroll på sjukdomen och eventuellt mindre antal sjukhusinläggningar. 
Upprepad undervisning visade sig förbättra egenvården, dock ej angående observation av 
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svullnad och daglig viktkontroll (Gonzalez et al. 2005). Flera personer hade svårt att känna 
igen symtomen vid hjärtsvikt och relatera dem till sjukdomen. Plötslig viktuppgång, svullna 
ben och trötthet kunde ju också vara symtom vid andra sjukdomar (Riegel & Carlson, 2002). 
 
Svårigheter bemästra behandlingen 
Att alltid strikt hålla sig till föreskrifter och råd vid hjärtsvikt kändes ibland svårt, speciellt om 
råden inte uppfattades vara så viktiga i sammanhanget. Likaså var det svårt att förändra sin 
livsstil. Det var inte alltid kunskap som fattades om vikten av egenvård- utan också viljan –
inställningen – motivationen till att göra en förändring - bristande ork och energi - låg 
självkänsla och bristande självförtroende  (Evangelista Berg & Dracup, 2001; Evangelista et 
al. 2003;, van der Wal et al. 2006). Om egenvårdsåtgärderna gjordes till en vana var det 
lättare att följa behandlingsföreskrifterna (Strömberg et al. 1999). 
 
van der Wal, Jaarsma och van Veldhuisen (2005) menade i sin studie att inte bara 
sammanfatta grad av följsamhet till behandling sett från olika aspekter utan verkligen granska 
den rekommenderade behandlingen om många personer med hjärtsvikt hade svårigheter med 
att följa den. 
Black et al. (2006) studerade om det fanns något samband mellan andlighet, i bemärkelsen att 
ha en religiös livssyn, och bra egenvårdsresurser. Något sådant samband fanns inte, men 
andlighet kunde ibland ses som ett bra copingredskap. 
 
Andra personer med hjärtsvikt höll sig strikt till egenvårdsrekommendationerna av rädsla för 
att bli inlagda på sjukhuset igen. De visade respekt för situationen (Strömberg et al. 1999; 
Riegel & Carlson, 2002). 
 
Socialt stöd 
Förhållandet till familj och vänner liksom stöd från andra personer, som stod personen med 
hjärtsvikt, nära gjorde det lättare för denne att ändra sin livsstil och fullfölja den föreskrivna 
behandlingen. Makar och barn uppmuntrade och påminde personen om att ta sina mediciner 
och att följa vätske – och kostrestriktionerna. Grannar hjälpte till med trädgårdsarbeten och 
annat tungt arbete  (Strömberg et al. 1999; Riegel & Carlson, 2002; Chriss et al. 2004). 
 
 
Andra samtida sjukdomar 
Många personer med hjärtsvikt led av multisjukdom, vilket försvårade egenvårdsituationen. 
Diabetes mellitus var den mest förekommande sjukdomen men även andra sjukdomar och 
hjärtproblem förekom - astma, bröstsmärtor, arthrit, förmaksflimmer och högt blodtryck med 
mera. Då vissa av sjukdomarna kunde ge liknande symtom var det ibland svårt att veta vilken 
egenvårdsbehandling, som skulle användas. Innebar andfåddhet att använda en extra 
vätskedrivande tablett eller att inhalera astmamedicinen lite tätare ? Likaså att vätske – och 
kostrestriktionerna kunde vara olika vid olika sjukdomar (Riegel & Carlson, 2002; Chriss et 
al. 2004). 
Andra sjukdomsymtom som kunde påverka egenvården var – koncentrationssvårigheter, 
dåligt minne, försämrad uppmärksamhet, smärta och dålig balans (Riegel & Carlson, 2002). 
Också funktionshinder som nedsatt syn och hörsel kunde vara ett hinder för inlärning 
(Strömberg,2005). 
 
Förtroende för vårdpersonal 
Bemötande och attityder från vårdpersonal kunde ha både negativa och positiva effekter på 
egenvårdsförmågan hos patienter med hjärtsvikt. Likgiltighet från läkaren och sjuksköterskan 
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vid behandlingen, liksom när läkaren ifrågasatte personens trovärdighet eller när 
vårdpersonalen uppträdde stressat fick negativa effekter på egenvårdsförmågan  (Strömberg et 
al. 1999). 
 
De flesta personer med hjärtsvikt uppfattade dock att de fått bra information och stöd av 
läkaren, och att denne var hjälpsam och lätt att prata med. Ett flertal av personerna berättade 
att de tog sin medicin som föreskrivet eftersom läkaren sagt så. Förmågan till egenvård ökade 
genom förtroende och tillit till vårdpersonalen  (Strömberg et al. 1999; Riegel & Carlson, 
2002). 
 
Kunskap är svårt att mäta. De mätinstrument som finns mäter oftast den ”ytliga” kunskapen 
och har svårt att få med personens förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen, samt om 
denna leder till en ökad livskvalitet. Det är dock av stor vikt att veta vilka egenvårdsåtgärder  
som personer med hjärtsvikt använder. Detta för att kunna kartlägga och testa vilken sorts 
utbildning och uppföljning som behövs för att hjälpa personer med hjärtsvikt och deras 
närstående (Strömberg, 2005. Gonzalez et al. 2005). 
Wehby och Brenner (1999) menar att det förekommer en skillnad mellan vad som personer 
med hjärtsvikt upplever är viktigt att lära sig, och vad sjuksköterskorna har för 
rekommendationer och föreskrifter att följa vid utbildningen i egenvård. 
 
Nyttan med denna studie är att utveckla omvårdnaden och undervisningen för personer med 
hjärtsvikt, så att den anpassas efter dennes behov på ett sätt som gör att personen bättre kan 
utnyttja sina egna resurser och därigenom få möjlighet att förbättra hälsan och livsvillkoren. 
Brister i personens egenvård kan innebära att det personliga lidandet, som en försämring 
innebär, och att den redan dåliga prognosen som personer med hjärtsvikt har, ytterligare blir 
försämrad. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal behöver mer förståelse och kunskap om 
vilka egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt, som personen tycker är viktiga att använda i vardagen. 
 
 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka vilka egenvårdsåtgärder personer med hjärtsvikt säger 
sig använda i det dagliga livet? 
  
 

Frågeställning 
Vilka egenvårdsåtgärder säger sig personer med hjärtsvikt använda i det dagliga livet? 
Vilka samband finns det mellan olika egenvårdsåtgärder som förordas vid hjärtsvikt? 
 

Metod 

Design 
Uppsatsen har en deskriptiv design med en kvantitativ enkät. 
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Urval 
Populationen utgjordes av personer med hjärtsvikt som under en sex-månadersperiod runt 
årsskiftet 2007 besökte en hjärtsviktsmottagning. Normalt kommer personen med hjärtsvikt 
sju-tio dagar efter utskrivning från sjukhuset och sedan varannan vecka i cirka tre månader 
tills läkemedelsbehandlingen är optimal. Därefter görs en bedömning av läkare om eventuell 
fortsatt uppföljning. Ungefär 2/3 av personerna inskrivna på mottagningen var män. 
Mottagningen hade drygt 800 besök/år varav 200 var nybesök. Totalt tillfrågades nittiofyra 
personer (tjugonio kvinnor och sextiofem män) varav femtioåtta av dem besvarade 
frågeformuläret. De flesta av personerna med hjärtsvikt som tillfrågades var mellan sjuttio – 
åttiofem år (medelålder sjuttiosex år) och fanns inom hjärtsviktsklass II – IIIb  enligt NYHA- 
klassificering.   
Personerna med hjärtsvikt identifierades i sjuksköterskornas tidböcker på mottagningen 
genom att osystematiskt peka på några namn varje vecka. Därefter hämtades deras adresser 
via födelsedata ur mottagningens journalsystem. Det visade sig att några av personerna vars 
namn jag pekat på i böckerna, var avlidna. Deras namn och födelsedata användes inte i 
studien.  

Mätinstrument 
 ”Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt” ( EHFScBS, utvecklat av Jaarsma, 
Strömberg, Mårtensson & Dracup,2003) är en enkät bestående av en skala med tolv 
påståenden som mäter egenvårdsbeteende relaterat till hjärtsvikt. Olika egenvårdsbeteenden 
skattas på en femgradig Likertskala från 1 (stämmer precis) till 5  (stämmer inte alls). Enkäten 
besvaras genom att personen med hjärtsvikt sätter en ring runt den siffra som stämmer bäst 
överens med dennes uppfattning på påståendet. Om osäkerhet förekommer ska den siffra 
ringas in som känns mest rätt. En totalsumma beräknas genom att summera poängen för varje 
fråga. Om mer än tre svarsalternativ saknas kan ingen totalsumma erhållas. Om tre eller färre 
svar saknas ersätts de med värdet tre. Totalt kan tolv-sextio poäng erhållas. Lägre poäng 
indikerar ett bättre egenvårdsbeteende ( Jaarsma, Strömberg, Mårtensson & Dracup, 2003), 
(se tabell 1). 
 
Den egenvård som ingår i skalan har valts utifrån riktlinjer för hjärtsviktsvård (Jaarsma, 
Strömberg, Mårtensson, Dracup, 2003). Dessa riktlinjer kommer att redovisas i resultatet i 
egenvårdsområden som handlar om: 1. Balans mellan vätska, kost och vikt, där påståendena 
Jag väger mig varje dag, Jag begränsar mitt vätskeintag (inte mer än 1,5-2l/dygn),och Jag 
äter en kost med lågt saltinnehåll ingår. 2. Medicinering, där påståendena Jag äter mina 
mediciner som läkaren ordinerat och Jag tar en influensavaccination varje år ingår. 3. 
Kontakt tas med läkare/sjuksköterska vid besvär/symtom på försämring, där påståendena Vid 
ökad andfåddhet kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska, Om mina fötter/ben svullnar 
mer än vanligt kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska, Om jag ökar 2 kg i vikt på en 
vecka kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska och Om jag upplever en ökad trötthet 
kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska ingår.4. Balans mellan aktivitet och vila där 
påståendena, Om jag blir andfådd tar jag det lugnt, Jag vilar en stund på dagen och Jag 
motionerar regelbundet ingår. 
EHFScBS utvecklades  från tre mätinstrument  som använts tidigare, för att mäta vissa delar 
av egenvård vid hjärtsvikt (The Beliefs about Medication Compliance Scale, The Beliefs 
about Dietary Compliance Scale och Self-management of Heart Failure Scale). 
Mätinstrumentet togs i första hand fram för att undersöka hur egenvårdsförmågan hos 
personer med hjärtsvikt förändrades efter utbildning- och uppföljningsprogram på 
sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar. Dessa utbildningsprogram hade tidigare blivit 
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utvärderade enbart på kostnadseffekt, antal återinläggningar per person med hjärtsvikt samt 
personens livskvalitè.   
Mätinstrumentet testades och utvecklades i olika skeden. Pilotstudier gjordes vid flera 
tillfällen i Sverige, Nederländerna och Italien, från personens utskrivning från sjukhuset och 
en, tre och nio månader därefter. Påståendena och faktorerna analyserades noga och 
granskades mot svarsalternativen.  Dessutom önskades personernas åsikter om frågorna. 
Dessa tyckte att de ville ha en differentierad skala - som Likertskalan. Det var svårt att bara 
svara ja eller nej på påståendena. Att svara aldrig, ofta eller alltid ansågs vara alldeles för 
osäkert, då just de svarsalternativen inte alltid tolkades på samma sätt av personerna med 
hjärtsvikt (Jaarsma et al.2003).  
Skalan finns översatt till elva språk, framförallt i Europa, och flera översättningar är på gång. 
Den används både i klinisk verksamhet och forskning, bland annat i Spanien (Gonzalez et al. 
2005, Gonzalez, Lupon, Parajón, Urruita, Herreros & Valle, 2006). Mätinstrumentet 
EHFScBS användes  i ovanstående studier. 
Mätinstrumentet är reliabilitets- och validitetstestat. Reliabiliteten skattades med hjälp av 
Chronbach`s alpha ( finns det samstämmighet i utfallet mellan olika delar i en enkät som tar 
upp samma fenomen?) som var 0,81(0-1) och Pearson`s korrelation  (beskriver sambandet 
mellan olika variablar, -1.0 maximal negativ korrelation - + 1,0 maximal positiv korrelation)  
som visade bland annat att påstående nr 1 ” jag väger mig varje dag” var starkt korrelerad till 
påstående nr 5 ”om jag ökar 2 kg i vikt på en vecka kontaktar jag min läkare eller 
sjuksköterska” (r=0,52). Testning av skalan gjordes vid flera tillfällen och på samma sätt i de 
olika länderna. Resultatet stämde väl överens. 
(Jaarsma, Strömberg, Mårtensson & Dracup,2003). 
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Tabell 1. Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt (Jaarsma, Strömberg, 
Mårtensson, Dracup, 2003). 
                                                                                   Stämmer                                              Stämmer 
                                                                                     precis                                                  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 min 
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 äter mina mediciner som läkaren 
ordinerat 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11. Jag tar en influensavaccination varje år  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12. Jag motionerar regelbundet 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 

Tillvägagångssätt 
Jag kontaktade avdelningschefen för hjärtenheten och en sjuksköterska på 
hjärtsviktsmottagningen för att fråga, om jag kunde få komma på studiebesök under några 
dagar och därefter göra min studie om egenvård vid hjärtsvikt med de personer, som var 
inskrivna på hjärtsviktsmottagningen. Detta godkändes. Under tre dagar följde jag 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete med patientutbildning, uppföljning och 
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läkemedelsupptitrering enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsviktsvård. Jag ville inför min 
studie se, hur omhändertagandet av en person med hjärtsvikt  gick till på mottagningen. 
Personerna med hjärtsvikt fick  frågeformuläret/enkäten, informationsbrev (bilaga 1) om 
syftet med studien, samt ett frankerat svarskuvert hemskickat till sig. När tidsmarginalen gått 
ut (10- 12 dagar efter utskick) och tillräckligt många svar inte erhållits för att syftet med 
studien skulle kunna uppnås, hämtades fler namn från hjärtsviktsmottagningens tidböcker. 
Efter att ha  inväntat svar i ytterligare fjorton dagar ansågs datainsamlingen vara avslutad.  
 

Forskningsetiska aspekter 
Frågeformuläret/enkäten, som skickades till personen med hjärtsvikt innehåller påståenden 
om egenvård vid hjärtsvikt. Respekten för dennes integritet och autonomi kunde hotas genom 
att besvarandet kunde bli känsligt för personen, genom att visa att denne inte förstått/anammat 
informationen, som getts om möjligheter att själv påverka sin situation. Detta kunde kanske i 
förlängningen leda till osäkerhet och dåligt självförtroende med försämrad egenvård som 
följd. Dessutom kunde personen med hjärtsvikt känna rädsla för att undersökningen vändes 
mot denne, så att det påverkade hans vård, då personerna via informationsbrevet förstått, att 
jag varit på hjärtsviktsmottagningen och informerat om min studie. Personerna med hjärtsvikt 
kunde också känna rädsla för att utomstående kom åt uppgifterna.  
Ansökan om att få utföra studien skickades därför till Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna för forskningsetisk granskning. Efter en del förtydliganden och ändringar 
i informationsbrevet till personerna med hjärtsvikt godkändes studiens uppläggning och 
genomförande. 
Studien godkändes av verksamhetschefen på hjärtkliniken. 
 
Undersökningen måste följa Medicinska forskningsrådets etiska principer (2000) som innebär 
att forskning ska inriktas på väsentliga frågor, hålla hög kvalitet och där målet ska vara att få 
fram ny kunskap eller bekräfta tidigare fynd, när så behövs. Hänsyn måste tas till 
individsskyddskravet, som innebär att kunskapstillskottet av enkätstudien är tillräckligt stort 
för att kompensera eventuella negativa konsekvenser, som enkätundersökningen kan få för 
personen med hjärtsvikt. Hänsyn måste också tas till informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet tillgodosågs genom att ett 
informationsbrev om studien bifogades enkäten. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att det 
var frivilligt att svara på enkäten. Samtycke ansågs ha lämnats, när enkäten returnerades 
ifylld. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att alla uppgifter på enkäten behandlades 
anonymt, lades in på data och omvandlades till siffror, som sedan analyserades. Uppgifterna 
förvarades inlåsta i mitt kassaskåp så att inga obehöriga kunde ta del av dem. Personerna med 
hjärtsvikt stod inte i beroendeförhållande till forskaren. Slutligen tillgodosågs nyttjandekravet 
genom att materialet användes till den forskning den var avsedd för. 
 

Databearbetning 
Från enkäten omvandlades den fakta, som insamlats till siffror och matades in i en Excelfil för 
bearbetning och analys- en deskriptiv statistisk analys (antal, procentsats medianvärde, 
medelvärde, standardavvikelse, typvärde, och Pearson`s korrelation). 
I denna studie har den femgradiga skalan slagits ihop så att en tregradig skala har bildats. 
Svarsalternativen ”stämmer precis” och ”stämmer ganska bra” har slagits ihop och presenteras 
i resultatet som en kategori benämnd: ”stämmer”. Kategorin ”stämmer inte” har skapats 
genom att svarsalternativen ”stämmer inte särskilt bra” och ”stämmer inte alls” har slagits 
samman. 
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Resultat  
Av de 94 enkäter som skickats ut har 58 besvarats (62 % svarsfrekvens). 
Den genomsnittliga poängen på egenvårdskalan var 27,9 ( ± 9,25); Range 12-48 poäng). 
Resultatet redovisas utifrån riktlinjer för hjärtsviktsvård i egenvårdsområden som handlar om: 
balans mellan vätska, kost och vikt, medicinering, kontakt tas med läkare/sjuksköterska vid 
besvär/symtom på försämring samt balans mellan aktivitet och vila. 
 
Balans mellan vätska ,kost och vikt 
I detta egenvårdsområde ingår påståendena: Jag väger mig varje dag, Jag begränsar mitt 
vätskeintag och Jag äter en kost med lågt saltinnehåll. 
Svaren från personerna med hjärtsvikt på påstående 1 Jag väger mig varje dag var ganska 
jämt fördelade över skalan med de olika svarsalternativen, med ett medelvärde på 2,8 (± 
1,56). 
På påståendena  Jag begränsar mitt vätskeintag (påstående 6) och Jag äter en kost med lågt 
saltinnehåll (påstående 9) fördelade sig svaren ungefär likadant mellan de olika påståendena. 
Medelvärde för påståendena var 2,3 (± 1,44) respektive 2,4 ( ± 1,24). (Tabell 3). 
 
Medicinering 
I detta egenvårdsområde ingår påståendena: Jag äter mina mediciner som läkaren ordinerat 
och Jag tar en influensavaccination varje år. 
Nästan alla personerna med hjärtsvikt använde sig av egenvårdsåtgärden Jag äter mina 
mediciner som läkaren ordinerat (påstående 10), 97 % instämde i påståendet, 3 % angav att 
påståendet stämde ganska bra.  
Majoriteten av personerna instämde i påstående 11 Jag tar en influensavaccination, 28 % 
menade att påståendet inte stämde, medan endast 2 % (n=1) svarade stämmer varken bra eller 
dåligt. (Tabell 2). 
  
Kontakt tas med läkare/sjuksköterska vid besvär/symtom på försämring 
I detta egenvårdsområde ingår påståendena: Vid ökad andfåddhet kontaktar jag min läkare 
eller sjuksköterska, Om mina fötter/ben svullnar mer än vanligt kontaktar jag min läkare eller 
sjuksköterska, Om jag ökar 2 kg i vikt på en vecka kontaktar jag min läkare eller 
sjuksköterska och Om jag upplever en ökad trötthet kontaktar jag min läkare eller 
sjuksköterska. 
Personerna med hjärtsvikt använde rekommendationerna att ta kontakt med vården Om mina 
fötter/ben svullnar mer än vanligt (påstående 4) och Om jag ökar 2 kg i vikt på en vecka. 
(påstående 5) mest. Där svarade lite mer än hälften av personerna att påståendena stämde. 
Medelvärdet på de fyra påståendena låg mellan 2,6 (± 1,68) och 2,9 (± 1,64). 
  
Balans mellan aktivitet och vila 
I detta egenvårdsområde ingår: Jag vilar en stund på dagen, Om jag blir andfådd tar jag det 
lugnt och Jag motionerar regelbundet. 
Två av påståendena i egenvårdsområdet, påstående 7 Jag vilar en stund på dagen samt 
påstående  2 Om jag blir andfådd tar jag det lugnt tillhör de tre påståenden i hela enkäten där 
flest personer med hjärtsvikt använde sig av rekommenderade egenvårdsåtgärder, 83 % 
respektive 78 % av personerna  svarade att påståendena stämde. 
Knappt hälften av personerna med hjärtsvikt instämde i påstående 12 Jag motionerar 
regelbundet. Medianvärde och typvärde för påståendet var båda 3. 
 
Medelvärdet på samtliga påståenden inom de fyra egenvårdsområdena visade att 60 % (n=35) 
instämde i påståendena ,17 % (n=10) svarade stämmer varken bra eller dåligt och 23 % 
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(n=13) menade att påståendena inte stämde. (Tabell 2) Medelvärdet visade 2,3 (± 1,33) 
(Tabell 3). 
 
 
 
Tabell 2.Antal (av 58) samt % (av 100%) på de olika svarsalternativen samt medelvärdet av 
dessa på samtliga påståenden (Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt) 

stämmer  stämmer varken 
bra eller dåligt 

stämmer inte   Påstående 

n % n % n % 
1 Jag väger mig varje dag 24 41 % 15 26 % 19 33 % 
2 Om jag blir andfådd tar jag det 

lugnt 
 

45 
 

78 % 
 

10 
 

17 % 
 
3 

 
5 % 

3 Vid ökad andfåddhet kontaktar 
jag min läkare eller 
sjuksköterska 

 
 

21 

 
 

36 % 

 
 

16 

 
 

28 % 

 
 

21 

 
 

36 % 
4 Om mina fötter/ben svullnar 

mer än vanligt kontakter jag 
min läkare eller 
sjuksköterska 

 
 
 

32 

 
 
 

55 % 

 
 
 
5 

 
 
 

9 % 

 
 
 

21 

 
 
 

36 % 
5 Om jag ökar 2 kg i vikt på en 

vecka 
kontaktar jag min läkare eller 
sjuksköterska 

 
 
 

31 

 
 
 

53 % 

 
 
 
8 

 
 
 

14 % 

 
 
 

19 

 
 
 

33 % 
6 Jag begränsar mitt vätskeintag  

(inte mer än 1,5-2 l/dygn) 
 

34 
 

59 % 
 

14 
 

23 % 
 

10 
 

18 % 
7 Jag vilar en stund på dagen 48 83 % 5 9 % 5 8 % 
8 Om jag upplever en ökad 

trötthet kontaktar jag min 
läkare eller sjuksköterska 

 
 

25 

 
 

43 % 

 
 

15 

 
 

26 % 

 
 

18 

 
 

31 % 
9 Jag äter kost med lågt 

saltinnehåll 
 

34 
 

59 % 
 

13 
 

22 % 
 

11 
 

19 % 
10 Jag äter mina mediciner som 

läkaren ordinerat 
 

58 
 

100 % 
 
0 

 
0 % 

 
0 

 
0 % 

11 Jag tar en influensavaccination 
varje år 

 
41 

 
70 % 

 
1 

 
2 % 

 
16 

 
28 % 

12 Jag motionerar regelbundet 28 48 % 16 28 % 14 24 % 
       
 Medelvärde på antal och % på 

samtliga påståenden 
 

35 
 

60 % 
 

10 
 

17 % 
 

13 
 

23 % 
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Tabell 3. Medianvärde, medelvärde (1-5), standardavvikelse, typvärde på 
egenvårdsaktiviteterna i Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt 

 Påstående Median-
värde 

Medel- 
värde 

SD Typ-
värde 

1 Jag väger mig varje dag 3 2,8 ±1,56 1 
2 Om jag blir andfådd tar jag det lugnt 2 1,8 ±0,91 1 
3 Vid ökad andfåddhet kontaktar jag min läkare 

eller sjuksköterska 
 
3 

 
2,9 

 
±1,64 

 
1 

4 Om mina fötter/ben svullnar mer än vanligt 
kontakter jag min läkare eller 
sjuksköterska 

 
 
2 

 
 

2,6 

 
 

±1,68 

 
 
1 

5 Om jag ökar 2 kg i vikt på en vecka 
kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska 

 
2 

 
2,6 

 
±1,73 

 
1 

6 Jag begränsar mitt vätskeintag  
(inte mer än 1,5-2 l/dygn) 

 
2 

 
2,3 

 
±1,44 

 
1 

7 Jag vilar en stund på dagen 1 1,7 ±1,06 1 
8 Om jag upplever en ökad trötthet 

kontaktar jag min läkare eller sjuksköterska 
 
3 

 
2,7 

 
±1,48 

 
1 

9 Jag äter kost med lågt saltinnehåll 2 2,4 ±1,24 2 
10 Jag äter mina mediciner som läkaren ordinerat 1 1,0 ±0,18 1 
11 Jag tar en influensavaccination varje år 1 2,1 ±1,77 1 
12 Jag motionerar regelbundet 3 2,6 ±1,30 3 

     
 Medelvärde av samtliga påståenden 2,08 2,3 ±1,33 1,25 

 
 
 
 
 
 
Samband mellan olika påståenden 
Pearson`s korrelation mellan alla tolv påståenden på enkäten visade att påstående 1 (daglig 
vägning) hade ett starkt samband (r=0,56) med påstående 6 (jag begränsar mitt vätskeintag). 
Mellan påstående 3,4,5,och 8 som handlade om kontakt tas med läkare/sjuksköterska vid ökad 
andfåddhet, svullnad av fötter/ben, viktökning 2kg på en vecka och ökad trötthet fanns ett 
mycket starkt samband, framförallt mellan påståendena om kontakt  med doktor/sjuksköterska 
vid ökad andfåddhet och svullnad av fötter/ben (r=0,83). Till påstående 6 (jag begränsar mitt 
vätskeintag) finns förutom till påstående 1(daglig vägning) också samband  till påstående 9 
(jag äter kost med lågt saltinnehåll). (Tabell 4). 
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Tabell 4 Pearson`s korrelation mellan alla påståenden 
 

Påstående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       Pearsons korrelation 0,56 0,42 0,83 0,81 0,75 0,59 0,36 0,66 0,48 0,31 0,38 0,34

             
1: Jag väger mig varje dag  

1,00 0,23 0,25 0,23 0,30 0,56 0,32 0,11 0,40 0,01 0,25 -0,11
2: Jag tar det lugnt om jag blir andfådd  

0,23 1,00 0,31 0,33 0,27 0,29 0,14 0,05 0,27 0,04 -0,03 0,11
3: Jag kontaktar  vården vid ökad andfåddhet 

0,25 0,31 1,00 0,83 0,64 0,33 0,23 0,66 0,29 ,24 0,17 0,37
4:  Jag  kontaktar vården om mina ben 
svullnar  

0,23 0,33 0,83 1,00 0,70 0,25 0,14 0,71 0,25 0,21 0,16 0,28
5: Jag kontaktar vården om jag ökar 2 kg i   
vikt  på en vecka    

0,30 0,27 0,64 0,70 1,00 0,25 0,10 0,59 0,22 0,14 0,24 0,11
6: Jag begränsar mitt vätskeintag 

0,56 0,29 0,33 0,25 0,25 1,00 0,23 0,14 0,51 0,22 0,07 0,17
7: Jag vilar en stund på dagen 

0,32 0,14 0,23 0,14 0,10 0,23 1,00 0,01 0,05 -0,13 0,26 -0,05
8: Jag kontaktar vården vid ökad trötthet  

0,11 0,05 0,66 0,71 0,59 0,14 0,01 1,00 0,10 0,29 0,09 0,39
9: Jag äter kost med lågt saltinnehåll 

0,40 0,27 0,29 0,25 0,22 0,51 0,05 0,10 1,00 0,17 0,02 0,01
10: Jag tar mediciner så som läkaren 
ordinerat 0,01 0,04 0,24 0,21 0,14 0,22 -0,13 0,29 0,17 1,00 0,31 0,21
11: Jag tar influensavaccin årligen 

0,25 -0,03 0,17 0,16 0,24 0,07 0,26 0,09 0,02 0,31 1,00 -0,11
12: Jag motionerar regelbundet 

-0,11 0,11 0,37 0,28 0,11 0,17 -0,05 0,39 0,01 0,21 -0,11 1,00
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Denna studie visar att de flesta personerna med hjärtsvikt använde sig av egenvårdsåtgärden  
”jag äter mina mediciner som läkaren ordinerat”. Många av personerna med hjärtsvikt 
använde sig också av egenvårdsåtgärderna ” jag tar det lugnt vid andfåddhet” samt ”jag vilar 
en stund på dagen”. Emellertid användes inte rekommenderade egenvårdsåtgärder som 
vätske- och dietrestiktion, motion, daglig viktkontroll samt att ta kontakt med 
läkare/sjuksköterska, vid framförallt ökad andfåddhet och ökad trötthet så mycket. 
Resultatet av samtliga påståenden visade att 60 % av personerna med hjärtsvikt instämde i 
påståendena. Denna siffra var lägre än van der Wal (2006) där 72% av personerna med 
hjärtsvikt instämde i påståendena medan hela 85% instämde i påståendena i Evangelista, Berg 
och Dracup studie (2001). Den genomsnittliga poängen på egenvårdsskalan var 27,9 (± 9,25), 
att jämföra med Gonzalez et al. (2006) där den genomsnittliga poängen var 24,2 (± 7,7) och 
Jaarsma et al. (2003) där medelpoängen visade 29,6 (± 9,0). 
 
Balans mellan vätska, kost och vikt 
Studien visar att personer med hjärtsvikt inte använder sig av den rekommenderade 
egenvårdsåtgärden daglig viktkontroll (påstående1) så mycket. En trolig orsak till detta kan 
vara att personer med hjärtsvikt inte uppfattat informationen, om hur viktigt det är med 
regelbunden vägning vid hjärtsvikt. Evangelista, Berg och Dracup (2001) liksom van der Wal 
et al. (2006) menade att en del personer  trodde att vägningen hade som syfte att påvisa 
viktförändringar relaterade till fettvävnaden och inte till vätskeretentionen. Andra personer 
med hjärtsvikt uppfattade vägningen som ett fåfängt beteende. Glömska, försämrad syn, 
svårighet att stå ensam på vågen samt att personerna inte ägde någon våg var andra orsaker till 
att inte väga sig. Socialstyrelsen (2004) uppmärksammar vikten av egenvård där personer med 
hjärtsvikt bör rekommenderas att använda en ”hjärtbok” - en slags dagbok för att registrera 
viktiga faktorer som daglig vikt- och symtomkontroll. Regelmässig vägning är sammanlänkad 
med bättre uppföljning och kontroll på sjukdomsförloppet, mindre antal sjukhusinläggningar 
och längre livslängd. 
Så strikt kontroll som daglig viktkontroll är kanske inte nödvändigt hos alla personer med 
hjärtsvikt. Gonzalez et al. (2005) fann att vägning en gång per vecka ledde till mindre risk för 
återinläggning på sjukhus. 
 
Personer med hjärtsvikt har i tidigare studier beskrivit olika orsaker till varför inte 
egenvårdsåtgärderna används, och dessa orsaker kan kanske härröras till Orems teori om 
egenvårdsbrist med begränsning i personens egenvårdskapacitet. Orem menar att begränsad 
kunskap liksom begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut kan innebära att personerna 
säger att de till exempel inte fått information om att väga sig dagligen. De tyckte inte, det var 
nödvändigt att väga sig så ofta, och visste inte heller vad de skulle göra med informationen. 
Likaså kan också förmågan att utföra handlingen begränsas, då vågen inte kan användas om 
man inte ser och samtidigt har svårt att få hjälp. 
Daglig viktkontroll kan tyckas ha ett samband med påstående 5 ” om jag ökar 2 kg i vikt på en 
vecka”. I Jaarsma et al. (2003) var korrelationen stark mellan dessa påståenden, men i denna 
studie var korrelationen svag (0,30).  
 
Lite mer än hälften av personerna med hjärtsvikt (59%) instämde i påståendena ”jag begränsar 
mitt vätskeintag” (påstående 6) och ” jag äter en kost med lågt saltinnehåll” (påstående 9). 
Denna siffra var betydligt lägre än Evangelista et al. studie (2001) där 71 % av personerna 
med hjärtsvikt instämde i påståendena och van der Wal et al.( 2006) där 83% respektive 73 % 
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av personerna använde sig av de rekommenderade egenvårdsåtgärderna. Däremot hade 
Gonzalez et al. (2005) och Jaarsma et al. (2003) liknande resultat. van der Wal et al. (2006) 
menade att resultaten kan vara svåra att jämföra, eftersom tidigare mätinstrument har visat att 
vätskerestriktionen inte varit så sträng som nu. 
Det var många personer med hjärtsvikt, som inte instämde i dessa båda påståenden (20 %). 
Diet- och vätskerestriktion kan vara svårt att följa om personen med hjärtsvikt har andra 
sjukdomar, där råden avviker från varandra. Riegel och Carlsson (2002) fann att personer med 
hjärtsvikt tyckte det var svårt att veta, vilket råd som var viktigast om de hade flera sjukdomar 
samtidigt: minska eller öka vätskeintaget? Dessutom var det svårt att hålla kontroll på och 
skriva upp all dryck samtidigt, som det var svårt att hitta mat utan salt. Visserligen hade de 
fått råd om att leta i kokböcker, men det var inte så lätt. Dessutom kunde personalen ge olika 
direktiv, om vad som var bra och inte bra att äta. 
Andra orsaker till att inte rekommenderade kostrestriktioner användes var, att personerna med 
hjärtsvikt saknade motivation, maten smakade ingenting och restaurantbesök var otänkbart. 
En del personer trodde sig behöva mer vätska, eftersom så mycket vatten gick ur kroppen, och 
de jämt kände sig törstiga  (van der Wal et al. 2006). 
 
Socialstyrelsen (2004) föreskriver att det är av stor vikt att personer med hjärtsvikt får 
information om att salt och vätskerestriktioner bör följas i kombination med viktkontroller. 
Pearson`s korrelation visade ett starkt samband mellan dessa påståenden. Det är svårt att följa 
diet med minskat saltintag och vätskerestriktion var för sig, då båda ger upphov till 
vätskeansamling i kroppen, vilket bör kontrolleras via viktkontroller. Om matvanorna ändras 
och kostrekommendationerna följs, är möjligheten stor att minimera risk för försämring av 
tillståndet. Hjärtsvikt är ett energikrävande tillstånd, där närings- och energirik kost är 
nödvändig.  
Begränsad kunskap kan lätt leda till missförstånd, till exempel tron att behöva dricka mycket 
vatten på grund av risk för uttorkning, när vätskedrivande mediciner används extra. 
Sjuksköterskans stöd behövs för att hjälpa patienten upprätthålla balans mellan vätskeintag-
utsöndring.  
 
Medicinering 
Som tidigare nämnts visar resultat från flera studier att de allra flesta personer med hjärtsvikt 
använder egenvårdsåtgärden, att ta de mediciner, som läkaren ordinerat (påstående 10). I 
denna studie instämde 97 % helt i påståendet. En begränsning med detta påstående kan vara 
att inte veta om tillfälliga vätskedrivande mediciner anses ”medtagna” i påståendet. Riegel 
och Carlsson (2002) fann att den viktigaste orsaken till att personerna med hjärtsvikt tog sina 
mediciner var av rädsla för att behöva läggas in på sjukhuset igen. Tilltro till läkemedlens 
effekter och till läkarens auktoritet var stor. Dock tog en del personer inte alltid sin 
diuretikados om de hade aktiviteter inplanerade. Kanske kan anledningen till att så många 
personer med hjärtsvikt äter  sina mediciner som läkaren ordinerat, härröras till ”Health Belief 
Model”. Utifrån denna modell kan hälsobeteenden förklaras på så sätt, att om hindren för att 
må bättre upplevs som små och nyttan med egenvårdsåtgärden som stor, ökar beredskapen att 
följa regimen. 
Att så många personer med hjärtsvikt instämde i just detta påstående kan tyda på, att 
”självrapport” inte alltid stämmer. Ibland kan det vara svårt att erkänna, att inte läkarens 
ordinationer följs. Andra orsaker kan vara att personen tror sig följa ordinationerna, medan det 
i själva verket visar sig att de inte förstått dem (Riegel & Carlsson,2002). 
 
Majoriteten av personerna med hjärtsvikt (70 %)  instämde i påståendet, som handlade om att 
ta influensavaccination (påstående 11). Trots Socialstyrelsens rekommendationer att vaccinera 
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sig, då influensa kan orsaka försämring av hjärtsvikten, är det ändå många personer med 
hjärtsvikt som avstår (28 %). I en studie av van der Wal rapporterade  30%  av personerna, att 
de tog vaccinationen men sade samtidigt, att de inte fått information om, hur viktigt det var. 
 
Kontakt tas med läkare/sjuksköterska vid besvär/symtom på försämring 
Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar har förändrat egenvårdsförmågan och förbättrat 
kunskapen och förståelsen för sjukdomen (Socialstyrelsen, 2004). I och med att personer med 
hjärtsvikt ofta har regelbundna besök på mottagningen samt tillgång till telefonrådgivning, 
kan det tyckas vara lättare att söka vård vid ökade besvär/symtom. Ändå visar resultatet, att 
endast hälften av personerna kontaktar läkaren/sjuksköterskan vid ökad bensvullnad 
(påstående 4) eller vid viktökning 2kg i vikt på en vecka (påstående 5). Ännu färre säger sig ta 
kontakt med vården vid ökad andfåddhet och ökad trötthet (påstående 3 och 8). Liknande 
resultat förekom i van der Wal et al. (2006) och Jaarsma et al. (2003).  
I studien av van der Wal et al. (2006) rapporterade personerna med hjärtsvikt, att det 
viktigaste symtomet att hålla uppsikt över, var om fötterna/benen svullnade (påstående 4). 
Detta stämmer också i denna studie, då flest personer instämde just i detta påstående (55 %).  
Socialstyrelsen poängterar vikten av daglig symtomkontroll av bensvullnad, viktuppgång, 
andfåddhet och trötthet. Dessa symtom hänger ihop, det ena symtomet ger upphov till det 
andra och så vidare. Pearson`s korrelation visade också, att sambandet mellan dessa variablar 
var  starkt. 
Det kan finnas många orsaker till att inte söka läkare eller sjuksköterska vid ökade besvär. 
Jaarsma, Abu-Saad, Dracup och Halfens (2000) fann att många personer med hjärtsvikt inte 
tyckte att trötthet och andfåddhet var symtom, som var viktiga att störa och prata med läkaren 
om, eftersom symtomen inte ansågs utmärkande för just hjärtsvikt. Dessutom trodde de inte,  
att läkaren kunde hjälpa dem - utan kanske snarare tyckte att de bara klagade. De ville också 
avvakta med att söka hjälp i tron att symtomen försvann. Risk fanns ju också, för att bli inlagd 
på sjukhuset igen. En del personer med hjärtsvikt rapporterade försämrad livskvalitet som en 
orsak till att inte följa råden. 
Kanske kan sistnämda orsak förklaras via den ”Självreglerande systemmodellen”. Denna 
modell har använts för att försöka förklara, varför personer dröjer med att söka vård 
(Strömberg,2005). 
 
Orsakerna till att inte söka vård vid ökade besvär kan också härröras till Orem om begränsad 
förmåga till att bedöma och fatta beslut. Orem menar att det är viktigt för sjuksköterskan att 
identifiera begränsningar hos personer, men några förslag på konkreta åtgärder har inte 
beskrivits. Istället har Orem beskrivit allmänna metoder för att assistera och hjälpa personen 
vid behov (Kirkevold, 2000). 
 
Balans mellan vila och aktivitet 
Majoriteten av personerna med hjärtsvikt (83 %) använde sig av egenvårdsåtgärden att vila en 
stund på dagen (påstående 7). Detta kan tyckas naturligt eftersom trötthet men också 
kraftlöshet och svaghet ofta påverkar personens dagliga liv. Samtidigt är det viktigt att vila för 
att minska ansträngningen på hjärtat. En trolig orsak till att inte alla personerna med hjärtsvikt 
instämde i påståendet kan vara att sjukdomens svårighetsgrad varierar och många av 
personerna fortsätter att arbeta. I Jaarsma et al. (2000) svarade 20 % att de inte trodde att 
balans mellan aktivitet och vila kunde förbättra deras tillstånd. 
 
I Socialstyrelsens riktlinjer för 2004 står att ”hörnstenen i hjärtrehabilitering är fysisk träning” 
(sid 12) och att regelbunden motion mildrar symtom, ger bättre fysisk prestationsförmåga och 
höjer livskvaliteten. Det kan då tyckas märkligt att endast 48 % av personerna med hjärtsvikt 
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instämde i påståendet som handlade om att motionera regelbundet (påstående12). Dock kan 
det vara svårt att veta vad som ”ingår” i att motionera regelbundet. Det kan för vissa personer 
innebära fysisk träning, medan det för andra även omfattar promenader, vilket det handlade 
om i studien av Gonzalez et al. (2006) där 72 % svarade, att de motionerade regelbundet. Det 
är möjligt att flera av de 52 %, som inte instämde i påståendet i denna studie ändå utövar 
någon form av fysisk aktivitet. 
Det finns naturligtvis orsaker till varför personer med hjärtsvikt inte motionerar. Carlsson, 
Riegel och Moser (2001) rapporterade att 30 % hade slutat att motionera efter att de fått 
diagnosen hjärtsvikt av rädsla för andfåddhet och trötthet. Flera personer tyckte det var 
förvirrande och svårt att veta, hur de skulle göra, när information gavs om både vikten av att 
vila och vikten av att motionera. Andra orsaker kan vara psykiska besvär, brist på energi, 
trötthet, svullna ben eller någon form av funktionsnedsättning (van der Wal et al. 2006). 
 
Många personer i studien använde den rekommenderade egenvårdsåtgärden att ta det lugnt 
om man blir andfådd (påstående2). Flera andra studier visade också att denna egenvårdsåtgärd 
används, bland annat Jaarsma et al. (2003). Rådet är lätt att följa. Tillfällig ökad andfåddhet 
behöver ju inte innebära försämring av sjukdomen, utan kan vara ett sätt för kroppen att visa 
att just den ansträngningen personen gjorde var för stor. En orsak till att inte alla personerna 
med hjärtsvikt instämde i påståendet kan vara just detta, att de inte har lärt sig, vilka 
aktiviteter som är påfrestande för hjärtat. Sedan är ju inte heller alla personer lika påverkade 
av sjukdomen. Det fanns ett lågt samband mellan att ta det lugnt vid andfåddhet (påstående2) 
och att kontakta vården vid ökad andfåddhet (påstående3). Personer med hjärtsvikt föredrar 
att avvakta och hoppas att besvären går över. Det kan också vara så att påståendena beskriver 
en skillnad i varaktighet. Påstående 2 antyder ett kortare perspektiv, där man mer plötsligt har 
blivit andfådd, medan påstående 3 antyder en mer successiv process med ökad andfåddhet. 
Det framgår som en trolig tolkning, då påståendena att uppleva en ökad andfåddhet och att ta 
kontakt med vården visar ett större samband, än vad som gäller för påståendet att ta det lugnt 
vid andfåddhet i relation till att kontakta vården. 
 
Många påståenden interagerar och det är därför svårt att hantera dem var för sig. Samtliga 
påståenden går att relatera till Antonovskys begrepp. För att personer med hjärtsvikt ska få en 
känsla av sammanhang mellan alla egenvårdsåtgärder behövs det begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet (vilket är nyckeln till den optimala vården). Klang Söderkvist (2001) 
menar att Socialstyrelsens riktlinjer, där information om egenvård ska ges på en individuellt 
anpassad nivå måste knytas till Antonovskys begrepp så att en känsla av sammanhang kan 
uppnås. Samtidigt får inte råden vara svåra att följa. Det är viktigt att hela familjen känner en 
begriplighet, då även de påverkas av sjukdomen.  
 
 

Metoddiskussion 
En kvantitativ metod med enkätundersökning användes då det ansågs vara lämpligt för 
studiens syfte och de resurser som fanns tillgängliga.  
Undersökningen ska vara objektiv och inga egna värderingar av den som genomför studien får 
läggas till (Polit, Beck & Hungler, 2001). 
Det var bra att enkäten innehöll en skala med fem skalsteg- från ”stämmer precis” till 
”stämmer inte alls” och med en ”neutral mittpunkt”. Diskussioner förekommer om nackdelen 
att ha med en neutral mittpunkt på en skala eftersom det skulle kunna innebära att människor 
inte bryr sig om att ta ställning i frågan, men den är en del på skalan från ”stämmer” till 
”stämmer inte” och kan inte jämföras som ett ”vet ej” alternativ. Det kan vara så att 
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deltagaren inte har någon säker uppfattning om påståendet på grund av bristande erfarenhet 
(nydiagnostiserad) eller att åsikten motsvarar den neutrala punkten. 
 
Genom att vända mig till hjärtsviktsmottagningen och deras inskrivna patienter med min 
enkätundersökning hade jag förhoppning om att få många svar, eftersom undersökningen 
borde beröra just dessa människor. Dessutom var frågeantalet litet och beräknades inte ta mer 
än tio minuter att fylla i. Genom att enkäten besvarades anonymt, kunde det vara lättare att 
svara på frågorna. Mitt sätt att osystematiskt peka på namn i sjuksköterskornas tidböcker 
ledde till att endast 5-10% mer enkäter kunde skickats ut under den tidsperioden, som valts. 
Av nittiofyra utskickade enkäter besvarades dock bara femtioåtta stycken. Ytterligare två 
enkäter returnerades, men dessa var obesvarade på grund av att personerna ej fått diagnosen 
hjärtsvikt. Det är svårt att veta hur representativa de personer är, som svarat på enkäten. Om 
undersökningen gjorts om, och fler svar returnerats, är det inte säkert, att resultatet hade blivit 
lika. Kanske hade fler personer velat vara med i undersökningen och urvalet blivit mer 
representativt, om jag varit med vid deras återbesök på mottagningen och informerat 
om/hjälpt dem fylla i enkäten direkt. Även om deltagandet blev lite lågt, så har de som svarat 
uttryckt en åsikt, som är värd att utvärderas För att höja generaliserbarheten krävs studier från 
flera hjärtsviktsmottagningar i landet samt ett större antal deltagare. Eftersom jag skickade ut 
enkäter i två omgångar, gick tid åt till att invänta dessa svar. Någon påminnelse kunde inte 
göras, då undersökningen var frivillig och enkäten besvarades anonymt. Björndal och Hofoss 
(1998) menar, att räknar man med en svarsprocent på 60 % (vilket enligt författarna inte är 
orealistiskt) och nittiofyra personer är det antal som önskas till studien måste enkäter skickas 
till 94/0,6=156 personer. 
 
Det kan enligt Patel och Davidsson (2003) finnas många orsaker till bortfall vid en 
enkätundersökning. Människor kan förmodligen inte alltid se någon nytta av att besvara 
frågorna eller ämnet var inte intressant för alla. Människor får kanske så många enkäter av 
olika slag hemsända till sig, att de inte orkar besvara alla. Frågorna uppfattades kanske 
otydliga av en del människor och därmed svårt att välja mellan svarsalternativen. Vidare 
kanske inte syftet med studien var klart uttryckt eller uttryckt på ett sådant sätt, att det kunde 
missuppfattas. En annan orsak kan vara att enkäten vände sig till en grupp äldre människor, 
som av andra olika omständigheter hade svårt att fylla i enkäten. Det är också lätt att lägga en 
enkät åt sidan och glömma bort den. 
Kvantitativa metoder är utvecklade för att mäta olika variabler så noggrant som möjligt. En 
förutsättning för noggrann mätning är ett tillförlitligt verktyg som verkligen mäter det som ska 
mätas, samt att det mäts på ett tillförlitligt sätt (Polit et al. 2001).  Mätinstrumentet som 
användes i enkätundersökningen var reliabilitets- och validitetstestat och bedömdes lämpligt 
att använda i undersökningen. 
 
I de enkätsvar som inkommit har övervägande antal personer med hjärtsvikt svarat på ett 
likartat sätt. Inga bortfall av enskilda frågor förekom och alla frågor besvarades med endast ett 
alternativ.  
Användandet av enbart frågeformulär, som mätning av hur personer med hjärtsvikt använder 
rekommenderade egenvårdsåtgärder, var en begränsning.  Resultatet visade vad personerna 
med hjärtsvikt svarade på de olika påståendena - inte nödvändigtvis, vad de gjorde. van der 
Wal et al. (2006) fann att vissa personer rapporterade, att de visste vikten av 
egenvårdsåtgärder, men de använde inte alltid kunskapen i alla fall. Likaså är det inte säkert 
(som tidigare nämnts) att personer med hjärtsvikt tolkade påståendena på samma sätt. 
Troliga orsaker bakom vad personerna med hjärtsvikt svarat i denna studie har jag ”fått” från 
andra studier med bakgrundsvariablar. Därför kan jag egentligen inte beskriva den grupp, som 
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svarat och det går inte att analysera materialet kopplat till bakgrundsfaktorer som ålder, kön 
med mera. Bara att lägga till en ruta på enkätformuläret för man/kvinna hade varit intressant, 
för att se om det fanns några skillnader dem emellan i egenvårdsförmåga.  
 

Slutsats 
Det är en stor utmaning för vårdpersonalen att förbättra kunskapen hos personer med 
hjärtsvikt på de egenvårdsområden, där rekommenderade egenvårdsåtgärder inte användes så 
mycket. Personens tilltro till egenvårdsbehandlingen måste förändras och visa att vikt- och 
symtomkontroller gjorda av denne i hemmet, används i behandlingen och ökar livskvaliteten. 
Om personen ser på papper, att deras egenvårdsförmåga är effektiv, ökar sannolikt deras 
intresse av att engagera sig mer. Regelbunden viktkontroll är viktig, men det är förmodligen 
ännu viktigare att förklara för personen,  hur denne ska reagera, om vikten går upp. 
Personer med hjärtsvikt har kunskap om, hur det är att leva med hjärtsvikt, och det kan vara 
svårt att förmedla denna till sjuksköterskan. Det är även en utmaning för sjuksköterskan att 
kunna ta till sig den kunskapen, som denna person vill förmedla. Det är viktigt att 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid hjärtsvikt utvecklas och testas i nära samarbete med 
personen med hjärtsvikt och dennes behov, samt närstående.  
Respekt måste finnas för dennes medbestämmande och beslut, samtidigt som 
läkaren/sjuksköterskan måste vara medveten om att personer med hjärtsvikt fattar sina beslut 
baserat på all användbar information.   
 

Förslag till ny forskning 
Det hade varit intressant att gå vidare och göra en intervjustudie med några av personerna 
med hjärtsvikt, som var med i denna studie - både män och kvinnor. Detta för att få en djupare 
inblick i, hur de känner inför sin sjukdom, om det finns några skillnader emellan könen i 
användandet av egenvårdsåtgärder eller eventuella skillnader mellan ”erfaren” person med 
hjärtsvikt och person som nyligen fått sin diagnos. Samtidigt är det viktigt att få kunskap om 
personernas egna idéer, om vad det är som påverkar vilka egenvårdsåtgärder, som används. 
Aktuella evidensbaserade åtgärder behöver utvecklas. Sedan tror jag det är viktigt att tydligt 
definiera vad egenvård vid hjärtsvikt är. 
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