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Abstract  
 

 

Heart failure is the most common reason to hospitalization among persons over 65 years 

old. Self-care is an important part in the treatment of heart failure, but poor information 

and knowledge limits the ability of self-care and increases the risk of admission to 

hospital.  

The aim of the study was to investigate what information patients with heart failure 

describes that they receive from health care personal, how information is perceived, 

who provides the information, and on what occasions it is given. The aim was also to 

investigate whether patients' perception of knowledge about heart failure increased after 

hospitalization. 

The study is cross-sectional study with a descriptive design. A consecutive selection 

was used. A questionnaire was filled in by 28 participants. 

The study has shown that patients with heart failure largely experience information 

about heart failure inadequate. At firsthand the participants had been informed about 

swelling legs, dyspnea and increased weight. The information was highly described as 

comprehensible and individualized. 

Only one third of the participants described that they have been informed by a nurse. A 

few of the participants experienced increased knowledge about heart failure after the 

hospitalization. 

The information that is given to patients with heart failure is highly experienced as 

individualized and comprehensible but is given in insufficient extend, as the result 

demonstrate that many patients with heart failure completely lack information. A 

routine for heart failure caretaking that include information is required. 
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Sammanfattning 
 

 

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus hos personer över 65 år. 

Egenvård är en viktig del i behandlingen av hjärtsvikt, men bristande information och 

kunskap begränsar möjligheten till egenvård och därmed ökar risken för inläggning på 

sjukhus.  

Syftet med studien var att undersöka vilken information patienter med diagnosen 

hjärtsvikt beskriver att de får från vårdpersonal, på vilket sätt informationen upplevs, 

vem som ger informationen samt vid vilka tillfällen den ges. Syftet var också att 

undersöka om patientens upplevda kunskap om hjärtsvikt ökat efter vårdtillfället.  

Studien är en tvärsnittsstudie med deskriptiv design och genomförd som en enkätstudie 

med konsekutivt urval (N= 28). 

Studien visade att hjärtsviktpatienter i stor utsträckning upplever information om 

hjärtsvikt från vårdpersonal som otillräcklig. I första hand har deltagarna upplevt att de 

informerats om bensvullnad, andfåddhet, viktuppgång. Informationen upplevdes i hög 

grad lättförståelig och individuellt anpassad. Endast en tredjedel av deltagarna beskrev 

att de fått information av en sjuksköterska. Ett fåtal av deltagarna upplevde att 

kunskaperna om hjärtsvikt ökat efter vårdtillfället. 

Den information som ges till hjärtsviktspatienter upplevs till stor grad som individuellt 

anpassad och lättförståelig men informationen sker i bristande omfattning då resultatet 

visar att många patienter helt saknar information. Det behövs en rutin för 

omhändertagande av hjärtsviktspatienter som innefattar information. 

 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, information, egenvård, enkätstudie 
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1. Introduktion  

 
1.1 Hjärtsvikt 

 

Hjärtsvikt definieras som ett tillstånd där hjärtat är oförmöget att förse kroppens olika 

organ med adekvat blodtillförsel, vilket orsakas av en bakomliggande sjukdom. De 

vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är hjärtinfarkt och hypertoni. Andra vanliga orsaker 

är klaffel, hjärtmuskelsjukdomar, rytmrubbningar, anemi, infektioner, alkohol, 

läkemedel, rubbning i sköldkörtelfunktionen samt lungemboli. De vanligaste symtomen 

vid hjärtsvikt är andfåddhet, bensvullnad och trötthet.
1
 Hjärtsvikt är den vanligaste 

orsaken till inläggning på sjukhus för patienter över 65 år. Det är ett kroniskt tillstånd 

som ökar i incidens och prevalens i takt med att den genomsnittliga levnadsåldern ökar 

och fler individer överlever primära hjärtproblem.
1-4

 Kostnaderna för hjärtsviktsvården 

är stora och ökar med ökande incidens. Den största kostnaden är den för sjukhusvård. 

Livskvaliteten är sämre än för många andra kroniska sjukdomar.
5
 

 

Prevalensen för hjärtsvikt beräknas vara 2-3% av befolkningen, bland individer över 80 

år är prevalensen närmare 10 %. Incidensen av hjärtsvikt ökar med stigande ålder och 

90 % av individerna med hjärtsvikt är över 65 år. Prognosen är allvarlig, till och med 

sämre än vid våra vanligaste cancersjukdomar och försämras med ökad svårighetsgrad. 

Vid mild hjärtsvikt beräknas den årliga dödligheten vara 5% och vid svår hjärtsvikt 

uppskattas den årliga dödligheten uppgå till 40-50%. Prognosen kan förbättras genom 

tidig diagnostik och optimal behandling samt egenvård.
1
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1.2 Behandling 

 

Målen för behandlingen av hjärtsvikt är att lindra symtom, förbättra livskvaliteten, 

minska behovet av sjukhusvård samt förlänga överlevnaden. Behandlingen bör inriktas 

på bakomliggande sjukdom och innefattar kirurgi, farmakologisk och icke-

farmakologisk behandling. Kirurgi är aktuellt framförallt vid klaffel och 

kranskärlssjukdom. En liten grupp hjärttransplanteras årligen. Vissa hjärtsviktspatienter 

kan få en bättre hjärtfunktion med hjälp av en CRT (cardiac resyncronization therapy), 

vilket är en pacemaker som samordnar kamrarnas kontraktioner. Hörnstenana i den 

farmakologiska behandlingen är betablockad, ACE-hämmare och diuretika.
6
  

Den icke-farmakologiska behandlingen är inriktad på information, utbildning, egenvård, 

och livsstilsförändringar.
5
 Enligt Läkemedelsverket

5
 bör patienterna få information om 

fysik aktivitet, träning, kost, viktkontroll, sexuell aktivitet, vaccination, rökning, samt 

alkohol vid hjärtsvikt. 

 

Hjärtsviktspatienten bör även informeras om sin medicinering, symtom, orsaker till 

försämrad hjärtsvikt samt prognos.
7
 Patienten behöver också lära sig känna igen och 

övervaka tecken på försämring av hjärtsvikten samt att kunna vidta rätt åtgärder. Tecken 

till försämrad hjärtsvikt är viktökning, ökad andfåddhet, ökad trötthet och ödem.
7
 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen
8 
ska patienter ges individuellt anpassad information 

om sitt tillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 

Patienterna behöver utbildas för att anpassa sig till sin kroniska sjukdom och kunna 

utöva egenvård. Möjligheten att utföra effektiv egenvård är viktigast för att förbygga 

sjukhusinläggning och förbättra livskvaliteten för hjärtsviktpatienter.
8
  

 

 

1.3 Egenvård 

 

Egenvård definieras som åtgärder som en individ vidtar för att upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande.
7
 Orems teori

9
 om egenvård beskriver egenvård som en medveten 

handling, ett inlärt målinriktat beteende som har ett visst syfte. Egenvård sker inte 

instinktivt utan är en förnuftsmässig reaktion på ett känt behov som kräver kunskap och 

beslutsfattande. Egenvård är en aktivitet som utförs av individen själv och som lärs in 

genom interpersonliga relationer och kommunikation. Det är alla vuxna personers 
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rättighet och ansvar att utöva egenvård. Ibland kan den vuxne behöva hjälp att utföra 

egenvården.
9
  

 

Orem beskriver egenvårdsbalans som en relation mellan människors förmåga till 

egenvård och de egenvårdsbehov eller egenvårdskrav som föreligger. Alla människor 

har den förmåga och motivation som krävs för att ha omsorg för sig själv och 

närstående. Att man besitter denna förmåga innebär inte att alla kommer skaffa sig 

kunskap eller vidta åtgärder. Det finns inre (t.ex. ålder) och yttre faktorer (livshändelse, 

hälsotillstånd) som kan begränsa en människas förmåga att genomföra egenvård.
9
  

 

Egenvård vid hjärtsvikt syftar till att bibehålla patientens fysiska förmåga samt att tidigt 

kunna upptäcka och vidta åtgärder vid tecken på försämring så som ökad andfåddhet, 

benödem och viktuppgång.
3,7

 Rockwell och Riegel
3
 har studerat egenvårdsbeteendet hos 

hjärtsviktpatienter. Egenvård ledde i denna studie till ökad fysisk funktion, ökad 

livskvalitet och minskade återinläggingar på sjukhus. Egenvård bedrevs i störst 

utsträckning hos de med högre utbildning och svårare symtom på hjärtsvikt. Socialt 

stöd, samtidiga sjukdomar, ålder, socioekonomisk nivå och kön studerades också, men 

visade inget samband med egenvårdsbeteende.
3
 

 

 

1.4 Omvårdnaden 

 

Omvårdnaden vid hjärtsvikt syftar till att lindra symtom, förebygga försämring och öka 

livskvaliteten genom att ge patienten utbildning och individuellt anpassad information. 

Att informera och utbilda patienter ingår i sjuksköterskans yrkesroll. Sjuksköterskan 

kan genom sin kliniska erfarenhet skapa sig god förståelse för patientens situation och 

därmed stödja och ge råd för att patienten skall lära sig att leva med sin sjukdom samt 

utföra egenvård.
7
 I socialstyrelsens kompetensbeskrivning

10 
för sjuksköterskor 

poängteras att sjuksköterskan skall ge stöd för att främja hälsa och förhindra ohälsa. 

Sjuksköterskan ska på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt kunna kommunicera 

med patienter och närstående och ge vägledning och stöd för att patienten skall få 

förutsättning att delta i vård och behandling. Information och undervisning kan ske i 

grupp eller individuellt och de patienter som inte uttrycker ett informationsbehov skall 

också uppmärksammas av sjuksköterskan som också måste kunna bedöma patienters 

resurser och förmåga. Tidpunkt, form och innehåll skall anpassas efter individen och 
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skall följas upp av sjuksköterskan för att förvissa sig om att informationen nått fram. Att 

identifiera och motivera till ändrad livsstil om sådana behov föreligger ingår också i 

sjuksköterskans kompetensområde.
10

  

 

 

1.5 Information och kunskap 

 

Iyer
11 

beskriver informations- och utbildningsprocessen ur ett omvårdnadsperspektiv 

och hon menar att utbildningsprocessen börjar med en bedömning av patientens 

individuella behov av inlärning samt om patienten är motiverad och mottaglig för 

information. Patienten är ofta motiverad att lära sig om ämnet är relevant och känns 

viktigt för patienten i dennes situation. Sjuksköterskan identifierar sedan faktorer som 

påverkar inlärningsförmågan, t.ex. tidigare kunskap, utbildningsnivå, ålder, 

hälsostatus.
11

 

 

Ett flertal faktorer kan begränsa möjligheten för att informationen ska nå fram och 

resultera i kunskap.
7
 Kunskap definieras enligt Svenska Akademiens ordlista som 

vetande, insikt eller kännedom.
12

 Kognitiv dysfunktion är vanligt förekommande hos 

patienter men hjärtsvikt.
13

 Ytterligare faktorer som begränsar inlärningen är nedsatt syn 

och hörsel, samt bristande intresse och motivation.
7
 För att informationen ska vara 

effektiv bör den ske vid upprepade tillfällen och vara både muntlig, skriftlig och 

visuell.
14-16

 

 

Omfattande information och utbildningsinsatser för att förbättra egenvård har visat sig 

kunna minska antalet inläggningar på sjukhus.
4,7,17,18

 På svenska sjukhus är det vanligast 

att informationen ges muntligt. Skriftlig information är också vanligt förekommande, 

medan video- och datorbaserad information sker i låg utsträckning.
7
 Enligt en studie av 

Harding m.fl.
17

 efterfrågade patienterna lättförståelig och omfattande information 

tillsammans med anhörig. De önskade även att få tillgång till telefonrådgivning eller 

stödgrupp.
17

 En enkätstudie av Boyde m.fl.
19

 visar att majoriteten av patienterna 

föredrar information både muntligt, skriftligt och visuellt.  

 

Genom information på sjuksköterskeledda hjärtsviktmottagningar har kunskaperna om 

hjärtsvikt ökat, vilket förbättrat både motivation och egenvård.
20
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Enligt en studie av Riegel och Carlson
21

 kommer patienternas motivation att utföra 

egenvård primärt från att försöka undvika sjukhusvård. 

Vårdtiden avser i denna studie perioden då patienten är inskriven på sjukhus. Med 

vårdpersonal menas i studien all personal som ingår i vården av patienten 

(undersköterska, sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut). 

 

Hjärtsviktpatienter har hög förekomst av symtom, prognosen är dålig och dödligheten är 

hög. Detta gör att information och kunskap är angeläget. Dessa patienter saknar ofta 

kunskap om sitt tillstånd och sin prognos, vilket bidrar till oro, depression, låg 

följsamhet och låg grad av delaktighet i behandling och beslut.
7,17,22

 Samtidigt har 

studier visat att hjärtsviktspatienter har generellt bristande kunskaper om sin hjärtsvikt.
 

3,22,23
 Av patienter som vårdats för hjärtsvikt på sjukhus, återinläggs 50 % inom 6 

månader. Återinläggningar beror till stor del på brister i egenvård och följsamhet till 

behandlingen samt bristande kunskaper om hjärtsvikt hos patienten.
24-26
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1.6 Problemformulering 

 

Möjligheten att utöva effektiv egenvård är viktig för patienter med hjärtsvikt för att 

förebygga sjukhusinläggning och förbättra livskvaliteten. Ett flertal studier
3,22-25

 har 

visat att hjärtsviktspatienter har bristande kunskaper om hjärtsvikt, men inga studier 

som undersöker hjärtsviktspatienters upplevelser av information om hjärtsvikt har gått 

att finna. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att utvärdera den information som 

ges till patienter med hjärtsvikt. 

 

 

1.7 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka vilken information patienter med diagnosen 

hjärtsvikt beskriver att de får från vårdpersonal, på vilket sätt informationen upplevs, 

vem som ger informationen samt vid vilka tillfällen den ges. Syftet var också att 

undersöka om patientens upplevda kunskap om hjärtsvikt ökat efter vårdtillfället.  

 

 

1.8 Frågeställningar 

 

 Vilken information beskriver patienter med diagnosen hjärtsvikt att de fått av 

vårdpersonal om orsak, symtom, medicinering, prognos och egenvård vid 

hjärtsvikt?  

 Hur upplever patienter med hjärtsvikt informationen från vårdpersonal utifrån 

aspekterna; tillräcklig, lättförståelig och individuellt anpassad? 

 Vid vilka tillfällen får patienten information samt av vem ges informationen? 

 Har patientens upplevda kunskap om hjärtsvikt ökat efter vårdtillfället? 
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2. Metod 

 
2.1 Design 

 

Studien har en beskrivande design. Enligt Polit och Beck
27

 är det en bra metod för att 

observera, beskriva och dokumentera situationer, händelser och variabler utan att 

jämföra eller relatera dessa till varandra. 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

 

Konsekutivt urval har använts.
27

 Patienter som lades in på en hjärtavdelning och en 

akutvårdsavdelning i Mellansverige på grund av hjärtsvikt, med en av läkare sedan 

tidigare ställd hjärtsviktsdiagnos, tillfrågades om deltagande i studien. För att inkluderas 

skulle patienterna behärska det svenska språket i tal och skrift, vara över 18 år samt ha 

en av sjuksköterska bedömd normal kognitiv förmåga. De 50 första patienterna som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande i studien.  

 

Totalt 28 deltagare lämnade in enkäten utav de femtio utlämnade enkäterna 

(svarsfrekvens 56 %). Undersökningsgruppen bestod av de patienter som svarade på 

enkäten varav 20 deltagare (71 %) var män och 8 deltagare var kvinnor (29 %). 

Medelåldern var 75 år med en variation mellan 55 och 93 år. 

 

2.3 Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes genom självskattningar i en enkät. Enkäten är utformad 

av författarna med lättbegripliga, korta och tydliga frågor. Enkäten inleds med fyra 

bakgrundsfrågor gällande ålder, kön, hur länge patienten haft diagnosen hjärtsvikt, samt 

utbildningsnivå. Därefter kommer 19 påståenden om information och kunskap. 

Påståendena ställs angående huruvida informationen upplevs tillräcklig, lättförståelig 

och individuellt anpassad, samt i vilken grad deltagarna fått information om orsak, 

symtom, mediciner, prognos, och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt. Svarsalternativen är 

fasta och har en fyrgradig skala innehållande alternativen: ”stämmer helt”, ”stämmer 

delvis”, ”stämmer dåligt” samt ”stämmer inte alls”. ”Ingen uppfattning” finns även som 

alternativ. Utöver detta finns två frågor angående vem som informerat och vid vilket 

tillfälle detta skett. Enkäten avslutas med frågorna: ”Vad var bra/mindre bra med 
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informationen om hjärtsvikt” samt ”Vilken information har du saknat om hjärtsvikt?” 

Frågorna är öppna och ger plats för kommentarer och synpunkter i fritext.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Personalen på avdelningen fick muntlig och skriftlig information om studien och 

informerades i god tid om den planerade studien. Författarna bevakade kontinuerligt om 

det fanns patienter inneliggande på avdelningen som kunde inkluderas i studien. De 50 

första patienterna som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande i 

studien. I de fall patienten samtyckte överlämnade författarna ett kuvert innehållande 

missivbrev, enkät och ett frankerat svarskuvert till patienten vid utskrivningen. 

Patienterna erhöll även muntlig information om studiens syfte och om att det var 

frivilligt att delta i studien. Vid några tillfällen hade författarna inte möjlighet att dela ut 

enkäten vid hemgång. I dessa fall skickades enkäten och missivbrevet hem till patienten 

efter utskrivningen. Enkäten returnerades i medföljande frankerade kuvert. Enkäterna 

kodades och en påminnelse skickades ut till patienter som inte besvarat enkäten efter två 

veckor. Besvarade enkäter förvarades inlåsta. Enkäterna testades av tre patienter med 

hjärtsvikt innan studien påbörjades. Ingen korrigering av enkäten skedde därefter, då 

testpersonerna upplevde att enkäten var lättförståelig med enkla och tydliga frågor. 

Eftersom ingen korrigering var nödvändig inkluderades dessa enkäter i studien.  

 

2.5 Dataanalys 

 

Data har analyserats i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, version 22.0, IBM Corporation) för att beräkna frekvenser. Redovisning sker i 

form av beskrivande statistik i text och figurer. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare förklaring. Uppgifterna hanterades konfidentiellt. Enkäten är 

utformad så att patienterna inte skall uppleva det som ett kunskapstest. Patienterna 

befinner sig i en beroendeställning gentemot vårdpersonalen. För att inte utnyttja denna 

delades enkäterna ut vid hemgång. Studien kan vara av intresse för vårdens utveckling 
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och kvalitetssäkring, varför tillstånd ansöktes från verksamhetschef. Tillstånd söktes 

och beviljades även av Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. 
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3. Resultat 
 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån frågeställningarna och tydliggörs genom 

figurer. Resultaten har avrundats till heltal.  

 

3.1 Karakteristika för undersökningsgruppen 

 

Av de 28 deltagarna var det 13 deltagare (46 %) som uppgav att de inte visste hur länge 

de haft hjärtsvikt. Det var 3 deltagare som inte svarade på frågan. Som längst hade en 

patient haft hjärtsvikt i 22 år och som kortast 8 månader (i medeltal 8,9 år).  

För 67 % av deltagarna var högsta utbildningsnivån grundskola/folkskola och 18 % 

hade högskoleutbildning eller motsvarande, en deltagare hade gymnasieutbildning, och 

tre deltagare svarade ”annat”.  

 

3.2 Kunskap om hjärtsvikt 

 

För att ta reda på deltagarnas kunskaper och attityder om hjärtsvikt användes tre 

frågor/påståenden. På frågan om det är viktigt att ha kunskap om hjärtsvikt har 

majoriteten (71 %) svarat att de instämmer helt. Två deltagare (7 %) uppgav att det 

stämmer dåligt.  

 

På påståendet ”Jag hade redan tillräcklig kunskap om hjärtsvikt före detta 

vårdtillfälle” har hälften av deltagarna svarat att de instämmer helt eller delvis och 

hälften av deltagarna uppger att det stämmer dåligt eller inte alls. Endast 3 deltagare 

ansåg sig ha fullt tillräckliga kunskaper om hjärtsvikt före sjukhusvistelsen. Efter 

vårdtillfället har denna siffra ökat, då 5 deltagare svarat att de instämmer helt i 

påståendet ”Jag har nu tillräcklig kunskap om hjärtsvikt efter detta vårdtillfälle”. 

Dock uppgav en tredjedel av deltagarna fortfarande att de instämmer dåligt eller inte 

alls i påståendet. Således har det endast skett en marginell ökning av deltagare som 

upplever kunskapen som tillräcklig. Totalt sett har en tredjedel (32 %) av deltagarna 

svarat att deras kunskap har ökat efter vårdtillfället, då de efter vårdtillfället instämmer i 

högre grad angående tillräcklig kunskap om hjärtsvikt (se figur 1). 
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Figur 1. Kunskap om hjärtsvikt före och efter vårdtillfället 

 

3.3 Information om hjärtsvikt 

 

För att undersöka hur deltagarna upplevt den information som gavs under vårdtillfället 

användes tre påståenden om huruvida informationen upplevdes tillräcklig, lättförståelig 

och individuellt anpassad. Endast 14 % instämde helt i påståendet ”Jag har fått 

tillräcklig information av vårdpersonal om hjärtsvikt. Majoriteten av deltagarna 

instämde delvis eller uppgav att det stämmer dåligt (se figur 2). 

 

 

Figur 2. Upplevd information om hjärtsvikt utifrån perspektivet tillräcklig 

 

Totalt var det 15 deltagare som upplevde att de fått helt eller delvis tillräcklig 

information av vårdpersonal om hjärtsvikt. Av dessa uppgav majoriteten (87 %) att 

informationen var lättförståelig och 73 % upplevde att den var individuellt anpassad 
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Således har de som fått information i stor utsträckning upplevt den lättförståelig och 

individuellt anpassad (se figur 3). 

 

Figur 3. Upplevd information utifrån aspekterna lättförståelig och individuellt anpassad 

 

Endast fyra deltagare har uppgett att de fått helt tillräcklig information om hjärtsvikt. 

För djupare förståelse har svaren för de fyra deltagarna granskats ytterligare. Samtliga 

fyra deltagare instämde helt i frågan att det är viktigt att ha kunskap om hjärtsvikt och 

de uppgav att de helt eller delvis hade tillräcklig kunskap redan innan vårdtillfället. 

Informationen har av samtliga upplevts som både individuellt anpassad och 

lättförståelig. Fyra deltagare instämmer inte alls i frågan om de fått tillräcklig 

information, dvs. lika stor andel som instämmer helt i påståendet. Några deltagare 

beskrev i fritext att det verkade stressigt på avdelningen och att information saknades 

helt från vårdpersonalen.  

 

Vilken information har deltagarna fått om hjärtsvikt? 

För att ta reda på vilken muntlig information om hjärtsvikt som deltagarna upplever att 

de fått från vårdpersonalen under vårdtiden, fick de ta ställning till tolv påståenden 

rörande information om orsak, symtom, mediciner, prognos, fysisk aktivitet och 

egenvård vid hjärtsvikt.  

 

Deltagarna hade i stor utsträckning fått information om mediciner. Knappt hälften 

upplever att de fått information om orsaken till hjärtsvikten. Information om symtom, 

prognos och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt har ägt rum i lika stor omfattning (se figur 4). 
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Figur 4. Muntlig information från vårdpersonal  

 

Det påstående flest deltagare instämde helt i är att de fått information om bensvullnad. 

Drygt hälften av deltagarna har fått information om att vara observant på plötslig 

viktuppgång, och tillkomst av andfåddhet.  

Av de som fått information (instämmer helt) om att de skall vara observant på 

viktuppgång har 75 % även fått information om varför de skall vara observant på 

viktuppgång. Motsvarande siffra hos de som fått information om varför de skall vara 

observant på tillkomst av bensvullnad är 69 %. Av de som fått information om att vara 

uppmärksam på andfåddhet har 73 % även fått information om varför. Majoriteten av 

deltagarna anser sig inte fått information om hur de kan bedriva egenvård för att 

undvika försämrad hjärtsvikt. Endast 3 personer (11 %) har fått helt tillräcklig 

information om egenvård. 

Av de 53 % som upplever sig fått helt eller delvis tillräcklig information om hjärtsvikt, 

anser endast 3 deltagare att de fått information om orsaken till hjärtsvikt. Fyra deltagare 

har fått information om symtom, mediciner och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt. Prognosen 

hade endast 2 av de 15 informerats om.  

 

3.4 Vårdpersonal som informerar patienter med hjärtsvikt 

 

Resultatet av enkäterna visar att deltagarna upplevde att informationen om hjärtsvikt till 

största delen kommer från läkare, vilket dock inte säger något om innehållet eller 

omfattningen av informationen. Endast 39 % upplever att de fått information av 

sjuksköterska och 11 % har svarat att de inte fått information av någon.  
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Figur 5. Vårdpersonal som ger information om hjärtsvikt 

 

Av de 15 deltagare som uppgett att de fått tillräcklig information om hjärtsvikt har 9 fått 

information av sjuksköterska och 12 fått information av läkare (se figur 5). Totalt hade 

9 deltagare fått information från både sjuksköterska och läkare. Vad gäller de fyra 

deltagare som upplevde informationen som helt tillräcklig hade samtliga blivit 

informerade av både läkare och sjuksköterska. 

 

 

Figur 6. Informationstillfällen 

 

Information har till största delen skett i samband med rond. En tredjedel av deltagarna 

hade fått specifika informationssamtal. Sju deltagare upplevde att de blivit informerade 

om hjärtsvikt vid utskrivning (se figur 6).  
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4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 

 

Resultatet visar att hjärtsviktpatienter i stor utsträckning upplever information om 

hjärtsvikt från vårdpersonal som otillräcklig. I första hand har deltagarna upplevt att de 

informerats om bensvullnad, andfåddhet och viktuppgång. Deltagarna upplever i låg 

grad att de fått information om egenvård, fysisk aktivitet och prognos. De som ansåg att 

de fått tillräcklig information upplevde den även lättförståelig och individuellt anpassad. 

Informationen upplevs i första hand komma från läkare. Endast en tredjedel av 

deltagarna beskriver att de fått information av sjuksköterska. Ett fåtal av deltagarna 

upplevde att kunskaperna om hjärtsvikt ökat efter vårdtillfället. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet från studien visar att majoriteten av deltagarna ansåg att det var viktigt att ha 

kunskap om hjärtsvikt, men endast hälften av patienterna ansåg att de hade tillräcklig 

kunskap före vårdtillfället. Det visar att trots deltagarnas långa sjukdomshistoria och att 

de anser att kunskap är viktig saknas den. Detta överensstämmer med tidigare forskning 

där flertalet studier
22-25,28,29

 visar att hjärtsviktspatienter generellt har dåliga kunskaper 

om hjärtsvikt samt att inläggningar på sjukhus till stor del beror på brister i följsamhet 

till behandling och bristande kunskaper om hjärtsvikt hos patienterna.  

 

I denna studie upplevde endast drygt hälften att de fått helt eller delvis tillräcklig 

information om hjärtsvikt. Av dessa instämmer endast ett fåtal helt i att de blivit 

informerade om orsak, symtom, mediciner, prognos och fysisk aktivitet. Deltagarna 

anser sig endast ha blivit tillräckligt informerade om viktuppgång, bensvullnad och 

andfåddhet. Utifrån det faktum att patienterna i låg grad får information om orsaken till 

hjärtsvikten, dess allvarlighetsgrad och prognos, kan det antas vara svårt för patienterna 

att förstå varför de ska följa råden om egenvård. Tidigare forskning visar att läkare 

uppgett att de informerat patienten om prognosen, men patienterna har inte uppfattat 

det.
30

 Det visar sig också vara individuellt om patienten vill ha information om sin 

prognos eller inte.
31,32

 Prognosen kan också vara svår att bedöma, vilket rimligen kan 

påverka läkarens vilja att prata om denna.  
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Patienten behöver veta att de har en kronisk sjukdom för att kunna bli motiverade till 

egenvård. I tidigare studier saknade patienterna insikt i att hjärtsvikt är en kronisk 

sjukdom.
23,33

 Patienten behöver göras delaktig i vården och inte ses som en passiv 

mottagare av information.
34

 

 

Tidigare studier som studerat vilken information som ges till hjärtsviktspatienter påvisar 

stora brister i informationen till denna patientgrupp.
22,31,35

 Det är av yttersta vikt att 

patienterna känner till symtomen på hjärtsvikt för att veta när en försämring skett och 

vård behöver sökas. I tidigare forskning har patienter med hjärtsvikt rankat information 

om tecken och symtom på förvärrad hjärtsvikt som det viktigaste 

informationsområdet.
19

 

 

Endast 39 % av deltagarna i denna studie upplevde att de fått information om symtom 

vid hjärtsvikt. När de tillfrågades mer specifikt om de fått information om symtomen 

viktuppgång, bensvullnad och andfåddhet svarade de i betydligt större utsträckning 

(54 %, 68 % respektive 57 %) att de fått information om dessa symtom. Det verkar 

alltså som att en majoritet ändå fått information om de vanligaste symtomen, men de har 

inte uppfattat viktuppgång, bensvullnad och andfåddhet som symtom på hjärtsvikt. 

Detta trots att samtliga deltagare i studien hade diagnosen hjärtsvikt redan innan de 

lades in och att orsaken till inläggning var just hjärtsvikt. Författarna tolkar detta som att 

patienterna har svårt att förstå att och hur dessa symtom hänger ihop med hjärtat och 

hjärtsvikt. Tidigare forskning bekräftar just detta, att många patienter har svårt att känna 

igen sina symtom på hjärtsvikt och förstå sambandet mellan symtomen och 

hjärtsvikt.
17,21,23,29

 

 

Bristande egenvård hos hjärtsviktspatienter försämrar ofta tillståndet.
35

 Endast 10 % i 

vår studie instämde helt i att de fått information om hur de kan undvika försämring av 

hjärtsvikt genom egenvård. Detta trots att både patienten och sjukvården har mycket att 

vinna på att patienten känner till hur denne kan minska risken för försämring. Det finns 

stort stöd för att omfattande information om hjärtsvikt, medicinering och egenvård leder 

till ökad livskvalitet, minskat antal sjukhusinläggningar, kortare vårdtider och lägre 

vårdkostnader.
1,3,25,36

 Följsamheten till medicinering och givna råd om egenvård är 

beroende av kunskap.
37
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Tidigare forskning visar dock att information visserligen leder till ökad kunskap, men 

detta betyder inte nödvändigtvis att beteendet förändras eller att egenvården och 

livskvaliteten ökar.
15,38

 Enligt Orem
9
 kräver egenvård kunskap och beslutsfattande. Inre 

och yttre faktorer begränsar möjligheten till egenvård. Orem
9
 menar också att kunskap 

inte absolut leder till egenvård. Egenvård kan förbättras genom en kombination av olika 

metoder (t.ex. muntlig information, enskilt eller i grupp, videoundervisning, 

telefonuppföljning). För att bibehålla egenvården behövs fortsatt utbildning samt stöd 

av familjen.
38

 Flera studier
26,39,40

 visar att det är vanligt att patienter med hjärtsvikt inte 

följer egenvårdsrekommendationerna.  

 

Resultatet visar att endast fyra deltagare upplever att de fått (helt) tillräcklig information 

om hjärtsvikt. De hade fått information av både läkare och sjuksköterska samt instämde 

helt i frågan att det är viktigt att ha kunskap om hjärtsvikt. Tre deltagare hade dessutom 

fått specifika informationssamtal. Det skulle kunna bero på att informationsinsatserna i 

stor utsträckning läggs på patienter som redan är välinformerade. Det är rimligt att anta 

att just dessa patienter själva har efterfrågat information och visat ett intresse att lära sig 

mer, vilket gjort att de också generellt fått mer information. Anmärkningsvärt är dock 

att endast en av dessa patienter har svarat att han/hon fått information om vad denne kan 

göra för att undvika att hjärtsvikten försämras.  

 

Läkaren var den primära informationskällan i en studie av Riegel m.fl.
21

 Även i denna 

studie visade det sig att flertalet har svarat att information givits av läkare, men det 

betyder inte att den informationen är mer omfattande. Anmärkningsvärt är att endast en 

tredjedel av deltagarna upplever att de fått information om hjärtsvikt i samband med 

rond och att endast en fjärdedel upplever att de fått det i samband med utskrivning. 

Författarnas uppfattning är att många patienter har en tro om att de ska få information 

vid utskrivningen, och att de spar frågor till dess, men sedan blir informationen inte av. 

Utskrivningen sker oftast av en underläkare som kanske inte har den erfarenhet/kunskap 

som krävs för att utbilda patienter med hjärtsvikt.  

 

Endast en tredjedel av deltagarna upplever att de fått information om hjärtsvikt av en 

sjuksköterska. Författarna ser det som rimligt att tänka sig att sjuksköterskor sannolikt 

informerar patienterna om hjärtsvikt fortlöpande under vårdtiden, men att informationen 

då är kortfattad och av patienten inte alltid uppfattas höra till information om 
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hjärtsvikten. I vår studie utryckte några patienter att personalen var så stressad. Stress 

bidrar sannolikt till att information ibland måste prioriteras bort av vårdpersonalen. 

 

I resultatet får det tas i beaktande att patienterna kan ha informerats om hjärtsvikt i 

högre utsträckning än vad resultatet visar, då det visat sig i tidigare studier att 

patienterna glömt vad de informerats om och att de troligen fått information men inte 

uppfattat den. Många hade också bristande intresse.
23,39

 Nedsatt hörsel, nedsatt minne 

och bristande motivation bidrar till att informationen inte når fram.
7
 Det är därför viktigt 

att informationen ges både skriftligt och muntligt samt upprepas och gärna även 

innefattar någon anhörig. 

 

De som fått tillräcklig information har i hög grad fått informationen av både 

sjuksköterska och läkare. Informationen har då upplevts som både lättförståelig och 

individuellt anpassad. Tidigare forskning visar att information och utbildning leder till 

ökad kunskap.
15,33

 Det är således rimligt att anta att informationen som getts under 

vårdtillfället bidragit till den till i viss del upplevda ökningen av kunskapen efter 

vårdtillfället.  

 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Enkäten är utformad av författarna då inget standardiserat mätinstrument som svarade 

mot vårt syfte gått att finna i tidigare studier. Enkäten har testats på tre patienter med 

hjärtsvikt. Ingen korrigering behövde göras då deltagarna ansåg att 

frågorna/påståendena var enkla, tydliga och lättförståeliga. Det faktum att svaren i 

enkäten är genomgående samstämmiga och det låga interna bortfallet indikerar också att 

enkäten var enkelt utformad. Det finns dock alltid en risk att frågor i enkäter kan 

missuppfattas. 

 

Patienter som läggs in p.g.a. hjärtsvikt vårdas i huvudsak på en hjärtavdelning och en 

akutvårdsavdelning på det studerade sjukhuset. För att ha möjlighet att inkludera alla 

som läggs in med försämrad hjärtsvikt valdes att samla in data från båda dessa 

avdelningar. Enligt författarnas erfarenhet saknas rutiner för information till 
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hjärtsviktspatienter på båda avdelningarna. Således bör resultatet inte påverkats av att 

studien pågick på två olika avdelningar. 

 

Brist på patienter som stämde överens med inklusionskriterierna gjorde att 

inkluderingen gick långsamt. Datainsamlingen pågick 130301-140801. Inga 

förändringar av rutiner i omhändertagandet av hjärtsviktspatienter har skett under tiden 

datainsamlingen pågick. Risken att den långsamma inkluderingen skulle ha betydelse 

för resultatet bedöms därför som liten. Författarna känner till att det på avdelningarna 

arbetar ett flertal nyutbildade sjuksköterskor samt att det under datainsamlingen 

tillkommit ytterligare nya sjuksköterskor. Det är rimligt att anta att möjligheten för 

nyutbildade sjuksköterskor att informera begränsas av både brist på tid och kunskap. 

Studieresultaten kan ha påverkats av att personalen kände till att en studie om 

information pågick. Denna påverkan kan dock inte undvikas, men bedöms som 

försumbar på grund av den utdragna datainsamlingen. 

 

Konsekutivt urval har tillämpats vilket medför att alla patienter som uppfyllt 

urvalskriterierna har erbjudits möjlighet att delta i studien. Författarna valde att 

kontinuerligt bevaka om inneliggande patienter på avdelningarna kunde inkluderas i 

studien samt själva dela ut enkäterna för att alla skulle erbjudas deltagande. Det kan inte 

förväntas av personalen att de skulle komma ihåg att lämna ut enkäter med tanke på den 

långa datainsamlingsperioden. I några fall hade författarna inte möjlighet att dela ut 

enkäten personligen, varför enkäten istället skickades hem. Det finns dock forskning 

som tyder på att en högre svarsfrekvens kan uppnås genom att dela ut enkäterna 

personligen.
27

 Det är till studiens fördel att enkäterna ifylldes i hemmet när det bäst 

passade deltagarna själva samt att patienten då inte står i beroendeställning till 

personalen längre.
41

 

 

Studiens urval var litet, vilket brukar innebära att resultatet blir svårt att generalisera till 

den större populationen.
27

 Det är dock rimligt att anta att övriga svenska 

hjärtavdelningar fungerar på liknande sätt, med hög arbetsbelastning och korta 

vårdtider. Det är därför rimligt att anta att liknande resultat skulle ha erhållits även i 

andra delar av landet. Tidigare forskning har också visat liknande resultat som denna 

studie.  
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Urvalet är gjort med patienter som av ansvarig sjuksköterska bedömts ha normal 

kognitiv förmåga. Kognitiv dysfunktion är dock vanligt förekommande hos patienter 

med hjärtsvikt
13

, så trots att patienten uppfyllt urvalskriterierna, finns det en uppenbar 

risk att resultaten påverkats av nedsatt minne. 

Inga slutsatser kunde dras angående skriftlig information. Svaren på påståendet ”Jag har 

fått skriftlig information av vårdpersonal” är svårtolkat eftersom svarsalternativen även 

där var ”stämmer helt”, ”stämmer delvis”,” stämmer dåligt” och ”stämmer inte alls”. I 

fritext uppgav 3 deltagare att de fått en broschyr, men det är oklart vilken skriftlig 

information som givits till deltagare som svarat ”stämmer delvis” eller stämmer dåligt”. 

För att få ett tillförlitligt svar borde frågan istället ställts: ”Har du fått en broschyr om 

hjärtsvikt?” och svarsalternativen varit ja eller nej. 

 

4.4 Allmän diskussion 

 

Eftersom patienterna i stor utsträckning anser sig informerade om just bensvullnad, 

andfåddhet och viktuppgång kan det tolkas som att sjuksköterskorna har goda 

kunskaper om just symtom. Däremot tyder resultatet på att det sannolikt brister i 

kunskaperna om prognos, fysisk aktivitet, medicinering och egenvård. Det är rimligt att 

anta att brist på tid och/eller erfarenhet begränsar möjligheten för sjuksköterskor att ge 

information. Albert och medarbetare påvisar i en studie att sjuksköterskor behöver 

bättre kunskap och utbildning om hjärtsvikt, de vet helt enkelt inte vad de ska lära ut.
2
 

Den kognitiva nedsättning som är vanlig hos hjärtsviktspatienter gör det till en 

utmaning att få informationen att nå fram till dem. Äldre patienter har enligt författarnas 

erfarenheter en stark tilltro till läkaren och medicineringen och är därför också svårare 

att motivera till egenvård. Att patienterna litar på läkaren och ofta saknar intresse 

bekräftas i tidigare forskning.
23

 

 

Författarna anser utifrån sin erfarenhet inom hjärtsviktvården att det är ett stort problem 

att patienterna inte informeras om att hjärtsvikt är en kronisk sjukdom och att det ligger 

ett ansvar hos patienten för egenvård. Flertalet studier
2,21,31,40

 visar att brist på kunskap 

om hjärtsvikt försämrar patientens förmåga att utföra egenvård. Här har sjukvården och 

framförallt sjuksköterskan en central roll. Endast genom information och utbildning 

som leder till kunskap, kan patienten få insikt om problematiken kring hjärtsvikt och 

motiveras till egenvård med ökad livskvalitet som resultat.  
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Studien visar att sjukvården brister i sin förmåga att ge information utifrån patientens 

tidigare kunskapsläge. Det är möjligt att vårdpersonalen förutsätter att patienter, med en 

vanligen lång sjukdomshistoria, fått information tidigare och därmed inte lägger kraft på 

att informera och utbilda dessa patienter. Det är tänkbart att resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi studerat informationen till patienter med nydebuterad hjärtsvikt. 

 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

 

Med utgångspunkt i de studier som lyfter fram att information och utbildning kan öka 

kunskaperna och därmed egenvården och livskvaliteten kan det vara värt att utveckla en 

rutin för information till patienter med hjärtsvikt och utvärdera om kunskaperna ökar 

därefter. Genom upprepning och användning av flera medier ökar möjligheten att 

informationen når fram från vårdpersonal till patient. Muntlig information tillsammans 

med broschyr, film och/eller någon form av interaktivt stöd skulle kunna ingå i rutinen 

för omhändertagande av patienter med hjärtsvikt. Strömberg
42

 påtalar vikten av att 

informationen som ges är samstämmig. Att vårdgivare informerar olika skapar 

förvirring hos patienterna.
42

 

 

Studien kan vara värdefull för vårdpersonalen då den ger vägledning om vilken 

information och på vilket sätt den bör ges till patienter med hjärtsvikt. Problematiken 

med bristande kunskap hos patienter med hjärtsvikt uppmärksammas och kan motivera 

vårdpersonalen till att informera patienterna annorlunda och mer utförligt, vilket kan 

leda till förbättrad egenvård hos patienterna, minskade återinläggningar på sjukhus och 

minskade sjukvårdskostnader. För att ge personalen den kunskap som krävs för att 

kunna informera och utbilda patienter med hjärtsvikt, behövs en satsning på utbildning 

om hjärtsvikt och egenvård. Det skulle vara intressant med vidare forskning som 

fokuserar på vårdpersonalens kunskaper och möjligheter att ge bra information och 

utbildning till patienter med hjärtsvikt. Det skulle även vara värdefullt med vidare 

forskning som undersöker om patienterna upplever att informationen och kunskapen om 

hjärtsvikt ökar efter att utbildningsinsatser riktats till personalen. 
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Sjuksköterskeledda hjärtsviktmottagningar har visat sig leda till bättre motiverade och 

informerade patienter, vilket ökar egenvård och följsamhet till behandling, förbättrar 

livskvaliteten samt minskar mortalitet och morbiditet.
20

 Det finns en 

hjärtsviktsmottagning i anslutning till de studerade vårdavdelningarna. Författarna anser 

att man i högre utsträckning bör utnyttja hjärtsviktmottagningen som informationskälla, 

både när patienten är inneliggande och som uppföljning efter utskrivning. 

 

 

4.6 Slutsats 

 

Den information som ges till hjärtsviktspatienter upplevs till stor grad som individuellt 

anpassad och lättförståelig, men informationen sker i bristande omfattning då resultatet 

visar att många patienter helt saknar information. Det behövs en rutin för 

omhändertagande av hjärtsviktspatienter som innefattar information. 

 

 

4.7 Slutord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Josefin Westerberg Jacobson som varit ett 

eminent stöd under examensarbetet.  
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