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Sammanfattning: Patienter med diagnosen hjärtsvikt ökar i samhället, årligen 

beräknas ca 30 000 nya fall tillkomma. Egenvård är viktig för 
denna patientgrupp men för att bedriva egenvård krävs att 
patienten har tillräcklig fysik och psykisk kapacitet, kunskap och 
motivation. Råder brist på egenvårdsresurser är det ofta personalen 
på äldreboendet som måste stödja eller helt ta över egenvården. 
För detta krävs kunskap att se signaler och symtom vid en 
försämring. Syftet med denna studie var att kartlägga hur 
personalen i kommunens äldreboende uppfattar signaler och 
symtom hos patienten med hjärtsvikt samt vilka åtgärder som 
vidtas när patienten själv saknar egenvårdsförmåga. Studien 
genomfördes i en mellansvensk kommun under våren 2007. 
Enkäter (n=228) skickades ut till 8 kommunala äldreboenden. 
Enkäten vände sig till den personal som arbetade med 
omvårdnaden på boendet, kommunsköterskorna var exkluderade 
från studien. Enkäten omfattade både öppna frågor och frågor med 
fasta svarsalternativ. Resultatet visade att utbildningsnivån var 
hög, 96,7 % hade någon form av vårdutbildning, 3,3 % saknade 
helt utbildning. Studien visade att personalen kontaktar 
kommunsköterskan vid avvikande symtom men att personalen ofta 
inte vet vilken eller vilka sjukdomar de boende lider av. Om 
kunskap finns om vilken sjukdom den boende har samt vilken eller 
vilka symtom som ses vid en försämring så kan ett lidande 
förhindras för den boende. Finns kunskap att förhindra och 
förebygga finns även en vårdkvalitet att vinna och pengar att spara. 
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Inledning  
Patienter med diagnosen hjärtsvikt ökar i samhället, prevalensen för symtomatisk hjärtsvikt är 
visserligen osäker men uppskattas till två-tre procent. Lika många beräknas ha en 
asymtomatisk systolisk vänsterkammardysfunktion. Dessa siffror ökar kraftigt med ålder och 
av personer 80 år och äldre har 10 procent uppskattningsvis hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 
2005). Årligen beräknas ca 30 000 nya fall av hjärtsvikt tillkomma. I takt med att diagnosen 
hjärtsvikt ökar så ökar behovet av kunskap om hjärtsvikt, både hos patienten själv, anhöriga 
och hos den kommunala vårdkedjan då många får hjälp från hemtjänst eller bor på 
kommunala boenden. Informationen från den slutna vården till patienten, anhöriga och till 
personal inom den kommunala vården är därför viktig likväl som dokumentationen. Genom 
en noggrann dokumentation kan sjukdomsförloppet och behandlingar följas och problem 
upptäckas i tid (Socialstyrelsen, (SOS), 2004). En bristfällig dokumentation utgör en risk för 
både patient och personal (Patientjournallagen, 1985). Patienten får inte rätt vård och 
personalen kan inte utföra sin vård på ett korrekt sätt. Enligt Socialstyrelsens (SOS) (2006a) 
lägesrapport råder otydligheter när det gäller ansvaret för hälso- och sjukvården utanför 
sjukhusen, vilket innebär stora problem med att få vården och omsorgen att fungera bra, inte 
minst för de multisjuka äldre. Det går att öka effektiviteten i vård och omsorg så 
vårdstrukturen blir ändamålsenlig och mer kostnadseffektiv. Genom att öka samverkan för att 
upptäcka tidiga signaler, samt genom att arbeta mer förebyggande exempelvis genom 
viktkontroll samt utveckla strategier för oväntade och väntade händelser för att på så vis 
minska de akuta insatserna såsom en eventuell sjukhusinläggning. Detta arbete kan på sikt ge 
en lägre kostnad för vården samt en kvalitetsutveckling inom vård och omsorg (SOS, 2006a). 
Många svåra bedömningar måste göras av personal, de måste kunna se förändringar hos 
patienten. För att så ska kunna ske måste personalen i den kommunala vårdkedjan, på 
äldreboenden och i hemtjänsten få kunskap, information, stöd och verktyg för att eliminera 
riskerna (Strömberg, 2005; Tunedal & Fagerberg, 2001). Den fortsatta låga andelen 
yrkeskompetent omvårdnadspersonal inverkar negativt på kvalitetsutvecklingen. Åtgärder bör 
vidtas för att öka utbudet av yrkeskompetent omvårdnadspersonal. Förutsättningen för lärande 
knuten till arbetsplatsen bör förbättras (SOS, 2006a) 
 

Bakgrund 
Ett gott omhändertagande av patienter med hjärtsvikt kräver ett väl utvecklat samarbete 
mellan ambulanssjukvård, primärvård, den slutna vården samt kommunens hemsjukvård och 
äldreomsorg. Då diagnosen hjärtsvikt både är utbredd och ökar i förekomst blir samarbetet än 
mer angeläget. Vårdprogram bör upprättas som innehåller förslag till åtgärder inom alla delar 
i vårdkedjan, allt för att öka tryggheten för hjärtsviktspatienter samt minska behovet av 
återinläggning på sjukhus (SOS, 2004). Egenvården för denna patientgrupp är viktig men för 
att bedriva egenvård krävs att patienterna har tillräcklig fysisk och psykisk kapacitet, kunskap 
och motivation (Albert m.fl., 2002; Evangelista m.fl., 2003). Enligt Socialstyrelsen (2004) bör 
patienter och deras anhöriga få utbildning om hjärtsviktens natur, riskfaktorer, livsstil, 
behandling, komplikationer och utlösande faktorer samt symtom på försämring. Råder 
patienten brist på egenvårdsresurser är det personalen på äldreboendet som måste inneha 
kunskap för att ta över egenvården. Den som har ansvaret för kunskap och 
kompetensspridning för personalen som finns i äldrevården är ansvarig sjuksköterska. En tung 
börda ligger på sjuksköterskans axlar då intentionen med Ädelreformen -92 var att erbjuda 
ökad valfrihet, trygghet, integritet och ökat samarbete mellan olika vårdgivare (SOS, 2006b). 
För sjuksköterskan inom äldreomsorgen krävs fyra grundstenar; medicinsk kompetens, 
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omvårdnadskompetens, pedagogisk kompetens och en personlig mognad baserad på ett 
fokuserat och genuint intresse för äldre. Sjuksköterskan behöver även erfarenheter från andra 
vårdområden, då dessa kunskaper ger självständighet och säkerhet i yrkesrollen (Tunedal & 
Fagerberg, 2001). En ouppnåelig uppgift kan tyckas då många sjuksköterskor i den 
kommunala verksamheten kommer direkt från sin grundutbildning ut i äldreomsorgen utan 
erfaren klinisk blick ett mycket stort ansvarsområde.  

Egenvård 
Orems teori (2001)beskriver omvårdnad som ett kompensatoriskt stöd, som sätts in när 
människan och/eller dess anhöriga inte är i stånd att utföra de nödvändiga hälsofrämjande 
åtgärderna. Människan har i allmänhet den förmåga och ambition som krävs för att tillvarata 
och främja sin hälsa, förebygga sjukdom eller för att utföra åtgärder som motverkar sjukdom. 
Ibland överstiger kraven emellertid individens förmåga att utföra handlingar som 
upprätthåller/främjar liv, hälsa och välbefinnande. Personen är med andra ord inte i stånd att 
utföra de hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) som situationen kräver utan är i behov av 
omvårdnad. Orem har utvecklat vilka aktiviteter (egenvårdskrav) som är nödvändiga för 
främjande av funktion och hälsa, och pekar på problem som kan uppstå när man tillvaratar 
dessa aktiviteter (egenvårdsbrist). Hon beskriver omvårdnadsåtgärder (omvårdnadssystem) 
som är nödvändiga i samband med olika grader av egenvårdsbrist och har delat in sin 
egenvårdsmodell i tre olika teorier.  
 
Teorins viktigaste element 
Egenvårdsteorin är uppbyggd kring tre centrala begrepp: egenvård, egenvårdsbehov och 
egenvårdskrav. Egenvårdsbehoven delas in i tre kategorier: universella behov, 
utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade behov. De universella egenvårdsbehoven är 
knutna till antagandet att människan måste utför vissa åtgärder (egenvård) för att upprätthålla 
sin funktion och nödvändiga för att säkerställa sin hälsa och sitt välbefinnande.  
 
De utvecklingsmässiga egenvårdsbehoven bygger på antagandet att individens utveckling 
pågår frånvaggan till graven. De utvecklingsmässiga egenvårdsbehoven kan vara specifika 
uttryck för universella egenvårdsbehov knutna till de utvecklingsprocesser i vilka individen 
befinner sig i eller de nya behov som uppstår till följd av specifika utvecklingsrelaterade 
tillstånd (t.ex. graviditet) eller händelser ( t.ex. förlust/sorg). 
 
Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem förekommer hos personer som lider av 
sjukdomar, skador eller specifika patologiska tillstånd, bland annat defekter och 
funktionshinder, och som genomgår diagnostiska procedurer eller behandlingar. 
 
Begreppet egenvårdskrav definieras som summan av egenvårdsaktiviteter som måste utföras 
för att tillgodose människans universella och utvecklingsmässiga egenvårdsbehov, samt de 
behov som kan relateras till hälsoproblem. Dennes egenvårdskrav uppskattas enligt Orem 
genom att identifiera egenvårdsbehov. 
 
Teorin om egenvårdsbrist bygger på två centrala begrepp: egenvårdskapacitet och 
egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet varierar efter personens ålder, hälsotillstånd, 
kunskap och utbildning, livserfarenhet, kultur och den egna resursen. Egenvårdskapaciteten 
innebär att ha kunskap, motivation och de mentala och praktiska färdigheter som är 
nödvändiga för att människan ska ha förmåga att tolka sina egenvårdsbehov och planera den 
egenvård som behövs för att tillgodose dessa. Egenvården är beroende på personens mentala, 
psykologiska och fysiska egenskaper. Egenvårdskapaciteten utvecklas spontant genom 
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utförande av egenvård i det dagliga livet, men även genom instruktioner från andra. 
Egenvårdsbrist utgör en beskrivning av och förklaring till varför människan kommer i behov 
av omvårdnad. Detta uppkommer då dennes egenvårdskapacitet är mindre än egenvårdskravet 
Egenvårdsbrist kan vara både delvis och fullständig, och då varken personen själv eller dess 
anhöriga förmår tillgodose dennes egenvårdsbehov är det berättigande med professionell 
omvårdnad. 
 
Teorin egenvårdsbrist är även knuten till egenvårdsbegränsningar,  dvs., begränsningar i 
individens egenvårdskapacitet. Enligt Orem finns tre typer av begränsningar: begränsande av 
kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut samt begränsad förmåga att utföra 
handlingar som ger resultat. 
 
Att inneha omvårdnadskapacitet är enligt Orem att ”producera omvårdnadsaktiviteter” vilket 
innebär att inneha kunskaper, attityder, färdigheter och de egenskaper som krävs för att utöva 
omvårdnad. Detta är en komplex inlärd förmåga som kräver speciell utbildning. Ett måste för 
att utveckla en god omvårdnadskapacitet är kreativ tolkning och handling i 
omvårdnadssituationer i syfte att producera effektiva omvårdnadssystem, vilja och motivation 
för att utöva omvårdnad, samt speciellt tekniska färdigheter. Fyra typer av procedurer ingår i 
omvårdnadskapacitet som hon betecknar som ”omvårdnadsprocessen”: diagnostisering, 
ordination, behandling eller reglering samt organisation av omvårdnaden i en aktuell situation 
(case-manegment). Orem menar att alla professionella hjälpare använder sig av fem generella 
typer av hjälpmetoder, nämligen att 
 
1 handla eller utföra för en annan person, 
2 vägleda en annan person, 
3 stödja en annan person (fysiskt eller psykiskt),  
4 skapa en utvecklande miljö, och  
5 undervisa en annan person                       (Orem, 2001). 
 
Detta kan göras både fullständigt, delvis eller genom stödjande/undervisande åtgärder (Orem, 
2001).  
 

Signaler och symtom hos patienter med hjärtsvikt 
Det är viktigt att personalen som stödjer eller övertagit patientens egenvård har kunskap om 
framförallt signaler och symtom som kan uppkomma vid en försämring av hjärtsvikt 
(Swedberg, m.fl., 2005; SOS, 2004; Läkemedelsverket, 2000). Personalen bör hjälpa 
patienten att väga sig regelbundet, gärna som en del i den dagliga morgonrutinen på det 
kommunala äldreboendet. Om en oväntad viktuppgång på > 2 kg under 3 dagar sker bör 
ansvarig personal på äldreboendet kontakta den ansvarige läkaren/sjuksköterskan eller om 
överenskommelse finns justeras diuretikadosen tillfälligtvis enligt den ordinationen som finns. 
En viktuppgång kan ha ett flertal orsaker och visa sig genom olika symtom hos 
hjärtsviktspatienten (Swedberg m.fl., 2005; SOS, 2004). En ökad bensvullnad är ett tecken på 
sämre venöst återflöde och kan lindras med daglig användning av stödstrumpor. Om patienten 
har svårt att få på sig stödstrumporna, är det av vikt att patienten får hjälp med detta. Om 
personalen upplever att patienten är mer andfådd kan detta bero på vätskeansamling i lungan. 
Ett typiskt tecken på vätska i lungorna är när patienten har svårt att ligga i planläge men 
förbättras i sittande ställning (Swedberg m.fl., 2005; SOS, 2004; Läkemedelsverket, 2000). 
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Vid uttalad hjärtsvikt då benödem uppkommit bör patientens vätskeintag hållas på en nivå av 
1,5-2 liter per dygn, vilket är en åtgärd som bör rekommenderas av ansvarig 
läkare/sjuksköterska för respektive boende (Swedberg m.fl., 2005; SOS, 2004). Det finns 
inget vetenskapligt bevis i nuläget vilken vätskemängd som är tillåten, teorier finns om det är 
individens kroppsbyggnad som ska styra vilken maxmängd som kan tillåtas (Swedberg m.fl., 
2005; SOS, 2004; Holst, Strömberg, Lindholm, Udén & Willenheimer, 2003). Det är viktigt 
att personalen hjälper att minska eller påminner de boende med hjärtsvikt att reducera sitt 
saltintag framförallt vid en försämring av hjärtsvikten då detta kan ge en ökad bensvullnad 
och vätskeretention (Swedberg m.fl., 2005; Holst m.fl., 2003). Ett högt saltintag ökar även 
risken för ett ökat blodtryck (Hessov, 2001). Även ett allt för rikt intag av söta drycker eller 
mat bör undvikas då sockret ökar törsten. Om en besvärande törst och muntorrhet 
förekommer kan personalen ge den boende isbitar att suga på eller hjälpa till med inköp av 
salivstimulerande medel (Swedberg m.fl., 2005; Holst m.fl., 2003).  
 
Övervikt är arbetsamt för hjärtat och ökar belastningen på blodcirkulation och kroppens 
organ. En hjärtsviktspatient med ett kroppsmasseindex, BMI >27 bör gå ner i vikt genom att 
äta mindre men näringsrik och mättande mat samt röra sig regelbundet (Swedberg m.fl., 2005; 
Hjärt-Lungfonden, 2006). Kennedy (2006) påtalar i sin avhandling att fetma kan vara en 
skyddande faktor hos de svårast sjuka kranskärlspatienterna samt ge en ökad överlevnad hos 
hjärtsviktspatienterna. Vid ett framskridit skede av hjärtsvikt är malnutition (undernäring) 
samt kakexi (utmärgling) vanligt. För att undvika undernäring är det viktigt att personalen ger 
de som behöver mellanmål och/eller kosttillskott i form av näringsdrycker (Holst m.fl., 2003). 
Personalen bör vara medveten om att alla äldre (redan efter 45-års ålder) får en förändrad 
smakupplevelse vilket leder till att äldre människor ofta upplever maten som smaklös och 
föga aptitretande (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 2000). Konsekvensen av malnutrition är ett 
försämrat immunförsvar, en försämrad sårläkning, en försämrad muskelfunktion. Den 
försämrade muskelfunktionen leder till en försämrad andning, en försämrad hjärtfunktion 
samt en sämre rörelsefunktion. Synbara tecken på undernäring hos hjärtsviktspatienten är 
viktnedgång, ett minskat BMI, muskler som atrofierar främst på överarmar, låren och skinkor. 
Skelettet blir mer framträdande på skuldrorna, på revbenen samt runt bäckenet. Perifera ödem 
uppstår. Huden blir tunn och torr vilket orsakar en besvärande klåda och i vissa fall svårläkta 
sår Detta leder även till att kroppens slemhinnor blir uttorkade och mycket sköra (Holst m.fl., 
2003). 
 
Vid akut eller instabil hjärtsvikt ska fysisk ansträngning undvikas och vila rekommenderas. 
Vissa dagar kan hjärtsviktspatienten gå ut till matsalen för att äta medan andra dagar kanske 
bara promenaden är så påfrestande att hon inte orkar äta, utan att de två aktiviteterna delas 
upp var för sig (Swedberg m.fl., 2005). Hjärtsvikt i sig gör att patienten orkar mindre men 
flera studier visar att motion inte bara ökar den fysiska prestationsförmågan utan också det 
allmänna välbefinnandet, livskvaliteten samt ger en ökad överlevnad (Pina, m.fl., 2003). 
Fysisk träning ska alltid ingå i behandlingen av hjärtsvikt efter patientens förmåga. Fyra olika 
typer av fysisk träning kan göras, central cirkulationsträning, perifer träning hydroterapi samt 
respirationsmuskel träning. Genom att exempelvis cykla eller promenera fås 
centralcirkulationsträning vilket ger en ökad syreupptagningsförmåga. Om patienten blir 
dyspnoisk vid rörelse på plan mark ska endast perifer träning utföras då en muskelgrupp i 
taget tränas med en låg centralcirkulatorisk belastning, exempel på sådan träning är hantlar, 
krama en boll etc. Genom att hjärtsviktspatienten blåser i en Peff-flaska eller peff-gök stärks 
respirationsmuskelfunktionen (Cider, Sunnerhagen, Schaufelberger & Andersson, 2003; 
Cider, Sunnerhagen, Schaufelberger & Andersson, 2005; Cider, Svealv, Tang, Schaufelberger 
& Andersson, 2006). 
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Det är viktigt att personalen på äldreboenden får kunskap om hjärtsviktspatientens 
medicinering och förståelse för att medicineringen måste följas. Syftet med behandlingen är 
att patienten ska få en så bra livskvalite som möjligt, få vara symtomfri och slippa 
sjukhusvård. Läkemedelsbehandlingen är individuellt anpassad och avsteg från ordination och 
behandlingsmål bör inte göras utan kontakt med ansvarig läkare eller sjuksköterska på 
sviktmottagning (Läkemedelsboken 2005/2006; SOS 2004) 
 
Hjärtsviktspatienter ska årligen erbjudas influensavaccination då en infektion ökar 
belastningen på hjärtat. Rekommendationen är även att vaccinerar sig mot pneumokocker vart 
femte till sjätte år, en typ av lunginflammation (SOSFS 1994;26; SOSFS 1997;21; Swedberg 
m.fl., 2005). 
 

Syfte 
Studiens syfte var att kartlägga hur personal i kommunens äldreboende uppfattar signaler och 
symtom hos patienter med hjärtsvikt samt vilka åtgärder som vidtas när patienten själv saknar 
egenvårdsförmåga.  

Metod 
Design  
Studien som har en deskriptiv design genomfördes på de kommunala äldreboenden i en 
kommun i Mellansverige under våren 2007. 

Urval  
Studien vände sig till personalen som arbetade med omvårdnaden av de boende på de 
kommunala äldreboendena, yrkesgrupper som var inkluderade var undersköterskor, 
vårdbiträden och de som inte hade någon vårdutbildning eller hade annan vårdutbildning. De 
kommunala sjuksköterskorna var exkluderade från studien. 

Instrument  
En befintlig enkätmall användes, ” Europeiska beteendeskalan för egenvård vid hjärtsvikt”, 
vilken omarbetades och anpassades för personal i den kommunala äldreomsorgen. Enkäten 
omfattade öppna frågor om ålder, kön, utbildning, antal år i yrket, vilket boende respondenten 
arbetade på samt frågor med fasta svars alternativ, se bilaga 1. Fyra svarsalternativ fanns att 
välja mellan Stämmer mycket väl, Stämmer ganska väl, Stämmer inte särskilt väl samt 
Stämmer inte alls (Jaarsma, Strömberg, Mårtensson & Dracup, 2003). 

Datainsamling  
Totalt distribuerades 228 enkäter tillsammans med ett följebrev (se bilaga 2) till 8 
äldreboenden i kommunen. Respondenterna hade 3 veckor på sig att svara då studien 
lämnades ut påsklovsveckan. Fem dagar innan enkäten skulle lämnas in ringde författaren till 
respektive boende för att påminna om att enkäten skulle vara inlämnad fredagen den 20 april. 
Totalt inhämtades 67 % av enkäterna (n=157), av dessa var 58 % besvarade (n=91). Antalet 
obesvarade enkäter var 42 % (n=66) och 31 % (n=71) var ej inlämnade. En frist på sex dagar 
gavs till dem som ännu inte lämnat in sin enkät, en kontaktperson på respektive äldreboende 
skulle ombesörja påminnelsen till sina kollegor. På rundringning efter sex dagar kunde 
ytterligare 3 besvarade enkäter hämtas (dessa är inräknade i den totala sammanställningen 
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ovan) från två olika boende. På ett av de mindre äldreboende för dementa hade aldrig någon 
av de boende haft diagnosen hjärtsvikt varvid alla 7 lämnades in redan under första veckan. 
Vilket till slut gav en svarsfrekvens på 40 % av totalt 228 utlämnade enkäter. 
 

Bearbetning av data 
Data bearbetades med hjälp av beskrivande statistik. 

Etik 
Tillstånd att få lämna ut enkäter i de kommunala boendena hade inhämtats hos medicinskt 
ansvarig sjuksköterska i kommunen (se bilaga 3). Svaren inlämnades anonymt men varje 
enkät var försedd med ett löpnummer så varje enkät kunde kopplas ihop med respektive 
äldreboende. Deltagandet skedde helt på frivilligt basis.  
 

Resultat 
Medelåldern på respondenterna som deltog i studien låg på 39 år och av dessa var det 99 % 
kvinnor. Utbildningsnivån på respondenterna var hög, 96,7 % hade någon form av 
vårdutvildning, 3,3 % saknade helt utbildning, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Utbildningsnivå 
 
 Frequency Percent Valid percent  Cumulative 

Percent
Valid         Ingen 

           Mentalskötare 
            Undersköterska 

  Usk/msk 
      Vårdbiträde 

              Vb/tandsköterska 
            Vård & omsorg 

                 Total  

3
1

71
3

11
1
1

91

3,3
1,1

78,0
3,3

12,1
1,1
1,1

100,0

3,3 
1,1 

78,0 
3,3 

12,1 
1,1 
1,1 

100,0 
 

3,3
4,4

82,4
85,7
97,8
98,9

100,0

 
Antal år för yrkeserfarenheten låg på ett snitt av 12 år bland respondenterna. På frågan om de 
vägde sina boende med hjärtsvikt regelbundet, med regelbundet menades minst 1 gång per 
vecka, svarade 31,1 % att det inte stämde särskilt väl, 42,2 % menade att det inte stämde alls, 
se tabell 2. 
 
Tabell 2. Vi väger boende med hjärtsvikt regelbundet (=minst 1 ggr/vecka) 
 
 Frequency    Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid      Stämmer mycket väl 
               Stämmer ganska väl 
               Stämmer inte särskilt väl 
               Stämmer inte alls 
               Total 
Missing   System 

8
16
28
38
90
1

8,8
17,6
30,8
41,8
98,9
1,1

8,9 
17,8 
31,1 
42,2 
100 

 

8,9
26,7
57,8

100,0
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Total 91 100,0  
 
Att det var viktigt att väga den boende regelbundet (=minst 1 gång per vecka) ansåg 65,9 %. 
Av dessa svarade 30,8% att det stämde mycket väl och 30,8 % svarade att det stämde ganska 
väl. Kommunsjuksköterskan kontaktades om den boende fick en ökad andfåddhet, (85,6 %). 
se tabell 3. 
 
Tabell 3. Kommunsköterskan kontaktas om den boende får ökad andfåddhet 
 
 Frequency   Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
Valid      Stämmer mycket väl 
               Stämmer ganska väl 
               Stämmer inte särskilt väl 
               Stämmer inte alls 
               Total 
Missing   System 
Total 

77
11
1
1

90
1

91

84,6
12,1
1,1
1,1

98,9
1,1

100,0

85,6 
12,2 
1,1 
1,1 

100,0 

85,6
97,8
98,9

100,0

 
Om den boende med hjärtsvikt upplevdes som mer andfådd än tidigare kontaktades den 
kommunala sjuksköterskan (97,8 %) av respondenterna, av dessa svarade 12,2 % att det 
ganska väl stämde. Om den boendes fötter och ben svullnade stämde det mycket väl (87,9 %) 
att kommunsköterskan kontaktades, 2,2 % menade att det inte stämde särskilt väl. Om 
stödstrumpor var ordinerade stämde det mycket väl ( 93,4%), att de boende fick hjälp dagligen 
att använda dessa. 1,1 % ansåg att det inte stämde särskilt väl att personalen bistod med hjälp 
för att stödstrumpor skulle användas dagligen. Om den boende hade en viktökning på 2 kg 
eller mer stämde det mycket väl (40,9 %) och ganska väl (22,7 %) att kommunsköterskan 
kontaktades. 8% ansåg att det inte stämde alls se tabell 4. 
 
Tabell 4. Kommunsköterskan kontaktas om den boende ökat två kilo eller mer i vikt 
sedan förra vägningen 
 
 Frequency   Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
Valid      Stämmer mycket väl 
               Stämmer ganska väl 
               Stämmer inte särskilt väl 
               Stämmer inte alls 
               Total 
Missing   System 
Total 

36
20
25
7

88
3

91

39,6
22,0
27,5
7,7

96,7
3,3

100,0

40,9 
22,7 
28,4 
8,0 

100,0 

40,9
63,6
92,0

100,0

 
Totalt 60,7 % ansåg att det inte stämde särskilt väl eller inte stämmer alls, att den boende 
begränsades i sitt dagliga vätskeintag, inte mer än 1,5 – 2 liter vätska per dygn. Att den 
boende vilade dagligen stämde mycket väl (54,4 %) eller stämde ganska väl (37,8 %). 
Kommunsköterskan kontaktades om den boende upplevdes ha en ökad trötthet (5,5 %). Det 
stämde inte särskilt väl eller inte alls (52,3 %). De boende (98,9%) åt eller fick hjälp med att 
ta sina mediciner som läkaren ordinerat samt 92,2 % menade att de boende erbjöds att få 
influensa vaccination årligen. Att den boende med hjärtsvikt aktiverade sig dagligen, t.ex. 
gick i korridoren, klarade sin ADL själv, promenerade ute eller gjorde gymnastik stämde 
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ganska väl (48,8%) medan 32,2 % svarade att det inte stämde särskilt väl eller inte alls. De 
boende fick kosttillskott eller mellanmål (53,6 %). Det stämde mycket väl eller ganska väl 
(70,5 %) att personalen hade tillgång att läsa omvårdnadsepikrisen, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Vi har tillgång att läsa de boendes omvårdnadsepikris då de blir utskrivna 
från sjukhuset och kommer till boendet 
 
 Frequency   Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
Valid      Stämmer mycket väl 
               Stämmer ganska väl 
               Stämmer inte särskilt väl 
               Stämmer inte alls 
               Total 
Missing   System 
Total 

41
21
19
7

88
3

91

45,1
23,1
20,9
7,7

96,7
3,3

100,0

46,6 
23,9 
21,6 
8,0 

100,0 

46,6
70,5
92,0

100,0

 
Avslutningsvis ställdes frågan huruvida personalen läste de boendes omvårdnadsepikris, se 
tabell 6. 
 
Tabell 6. Vi läser de boendes omvårdnadsepikris 
 
 Frequency   Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
Valid      Stämmer mycket väl 
               Stämmer ganska väl 
               Stämmer inte särskilt väl 
               Stämmer inte alls 
               Total 
Missing   System 
Total 

36
30
15
6

87
4

91

39,6
33,0
16,5
6,6

95,6
4,4

100,0

41,4 
34,5 
17,2 
6,9 

100,0 

41,4
75,9
93,1

100,0

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Enkätstudien fick en svarsfrekvens på 40 % av 228 utlämnade enkäter, några förklaringar till 
den låga svarsfrekvensen uppgavs som ”många enkätundersökningar hela våren”, ”hög 
arbetsbeslatning” eller ”glömt bort - ingen har påmint oss”. Några dagar innan hämtningen 
av enkäterna kontaktades dock en utsedd person på varje boende som skulle flagga för 
enkäten igen samt gav ett par dagar extra till för att fylla i enkäterna för de som eventuellt 
hade glömt. Detta resulterade endast i ytterligare 3 besvarade enkäter. På sex enkäter 
återfanns kommentarer skrivna av respondenter: ”Eftersom vi inte har någon med känd 
hjärtsvikt känns det fel att fylla i detta. Om vi får boende med hjärtsvikt tar vi reda på det man 
behöver för den boendes bästa” eller ”jobbar natt svårt att veta vad de gör på dagen”. 
Många kommentarer om att ingen boende med hjärtsvikt fanns, eller ingen med känd 
hjärtsvikt fanns bland de boende. Några respondenter skrev som svar ”vet ej” i kanten av 
enkäten bland annat vid frågor om regelbunden vägning gjordes, om viktökningen på mer än 
två kilo rapporterades till kommunsköterskan. En respondent kommenterade att ingen med 
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känd hjärtsvikt fanns men om det flyttade in en boende med hjärtsvikt tog hon fram 
information om vad hjärtsvikt innebär. Antalet frågor på enkäten var 21 varav de 5 första var 
öppna och handlade bl.a. om respondentens erfarenhet och utbildning. Enkäten tog mellan 10 
-15 minuter att fylla i. Frågorna i enkäten uppfyllde studiens syfte. Resultatet kan inte ses som 
statistiskt säkerställt då svarsfrekvensen var så låg som 40 % . 
 
Om enkäten lanserats till personalen i kommunens äldreboende på annat vis hade kanske 
svarsfrekvensen ökat. Tiden var knapp och att min studie var på väg informerade kommunens 
MAS om genom ett massutskick på intranätet till ansvariga områdeschefer och 
kommunsköterskor på respektive äldreboende. Sedan levererades enkäten personligen av mig 
till respektive boende, på boendet ansvarade antingen områdeschefen eller en vårdpersonal att 
all berörd personal fick tillgång till enkäten. Troligen hade intresset varit större för enkäten 
om information lämnats på ett personalmöte på respektive boende, tyvärr var det inte praktiskt 
genomförbart då tiden inte skulle räcka till. Tiden för att besvara enkäten kan ha varit för 
lång, då risken var stor att många ”glömde” bort enkäten. Något som framkom som en av fler 
skriftliga kommentarer som återfanns på enkäter. Hänsyn togs till att det var en storhelg mitt i 
svarstiden och många har då semester och är borta från sitt arbete.  

Resultatdiskussion 
Patienter med hjärtsvikt är en stor grupp och varje år får uppemot 30 000 människor 
diagnosen hjärtsvikt i Sverige (SOS 2004). Hjärtsvikt kräver ofta återkommande 
sjukhusinläggningar eftersom det ofta sker en försämring av patientens tillstånd trots goda 
behandlingsprinciper och mediciner. Det är därför viktigt att bromsa sjukdomens utveckling 
och framförallt, genom förebyggande åtgärder, att förhindra tillståndets uppkomst (Swedberg 
m.fl., 2005). I tillståndets slutfas har ofta patienten svårt att klara sig själv och blir många 
gånger beroende av att få hjälp antingen i det egna hemmet eller flyttar in på ett kommunalt 
äldreboende. Det viktigaste målet hos många äldre är då enligt Swedberg m.fl. (2005) att 
lindra symtom mer än att förlänga livet. Genom att ha en god egenvård eller ha en bra 
professionell hjälpare som Orem (2001) menar skall stödja, handla eller utföra, kan de tidiga 
tecknen ses vid försämring. Studien visade att personalen på de kommunala boendena har 
kunskap om vikten att väga (65,9%) de med hjärtsvikt regelbundet (minst 1 ggr/v) men att 
rutinen inte fanns i dag. En viktuppgång är ett av de allra tidigaste tecknen som ses vid en 
försämring av hjärtsvikten (Swedberg m.fl., 2005). I dagens vårdsverige är platsbristen hög på 
de kommunala boendena och väntetiden ofta lång för att få en plats (SOS, 2006a). Patienten 
är då oftast långt framskriden i sin hjärtsvikt och kan inte helt klara av sin egenvård själv, utan 
har enligt Orem (2001) uppnått egenvårdsbrist, ofta beroende på både ålder, hälsostatus, 
kunskap och de egna resurserna. Kunskapsbristen kan vara effekten av en försämrad 
genomblödning av hjärnan vilket är vanligt vid långt framskriden hjärtsvikt, som lett till 
kognitiv störning. Dessa egenvårdsbrister betyder att någon annan måste överta patientens 
egenvård, i dessa fall personalen på de kommunala äldreboendena, genom olika 
omvårdnadssystem. Exempel på Orems omvårdnadssystem är bl.a. hjälpsituationer där en 
hjälper och en behöver hjälp, den hjälpbehövande har begränsade handlingsmöjligheter, 
hjälparen identifierar behov och kan tillgodose dem, samt hjälparens åtgärder kompletterar 
och medverkar till att förstärka den hjälpbehövandes förmåga att tillgodose sina egna behov. 
När då personalen måste överta den boendes egenvård ökar också kravet på kunskap. 
Personalen måste uppfatta symtom och signaler när den boende blir försämrad för att på så 
sätt kunna larma på den ansvariga sjuksköterskan. En tidigare studie har visat att vid en 
orimlig fördröjning innan patienten för vård vid försämring ökar både sjuklighet och 
dödlighet. Studien påvisade även att patienten kunde gå med tilltagande symtom från mellan 
en halv dag upp till sju dagar innan patienten kom under sjukhusvård, mediantiden innan 
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sjukhusvård var 72 timmar. Den vanligaste inläggningsorsaken var andnöd (76 %), ödem (65 
%), trötthet/utmattning (37 %) samt angina ( 25 %). De patienter som dröjde mer än 72 
timmar hade då ofta även bröstsmärta ( Evangelista, Dracup & Doering, 2000; Parshall m.fl., 
2001). Detta visar vikten av att personalen på de kommunala boendena behöver ha kunskap 
om de sjukdomar som deras boende lider av, då det är de som är närmast personen och på så 
vis är kommunsköterskans ”glasögon” och/eller förlängda arm. Personalen ska kunna se de 
tidiga tecknen och de förändringar som sker i den boendes hälsotillstånd.  
 
I Socialstyrelsens lägesrapport (2006a) påtalas den otydlighet som finns när det gäller 
ansvaret för hälso- och sjukvården utanför sjukhuset, vilket innebär stora problem med att få 
vården och omsorgen att fungera bra, inte minst för de multisjuka äldre, där patienter med 
hjärtsvikt återfinns. Efter den hemmaboendeideologin som präglat början av 2000-talet har nu 
en kraftig opinion för en utbyggnad av det särskilda boendet vuxit fram, liksom rätten till en 
plats i äldreboende för den som själv vill. De styrande i kommunerna har runt om i Sverige 
svarat med en (åter)utbyggnad för den särskilda boendeformen. Problemet som kan uppstå när 
de multisjuka flyttar in i ett kommunalt boende om inte den rätta yrkeskompetensen återfinns 
är att en falsk trygghet skapas för den sjuke och dess anhöriga. Denna utveckling menar 
Socialstyrelsens (2006a) är ett allvarligt hot mot kvaliteten inom vård och omsorg, vilket leder 
till att olika åtgärder bör övervägas för att höja förekomsten av yrkeskompetens. Brist på 
kunskap kan ses då jag efter de kommentarer som framkom vid enkätanalysen gjorde en 
slumpvis rundringning till de ansvariga sjuksköterskorna i kommunen för att höra om 
förekomsten av hjärtsvikt bland de boende. En av sjuksköterskorna som ansvarade för tre 
mindre avdelningar, bland annat för det demensboende som returnerade alla sju enkäter med 
påpekandet att de aldrig haft någon med hjärtsvikt gav den informationen att av de 22 
boenden hade ca 15 (68 %) en hjärtsviktsdiagnos. Något som inte var känt av personalen som 
arbetar närmast de boende. På ett annat kommunalt boende svarade sjuksköterskan att hon 
inte visste, de boende var huvudsakligen dementa, men att jag skulle vända mig till den 
ansvarige läkaren som då uppgav att mellan 20-25 % av de ca 40 boende hade en 
hjärtsviktsdiagnos och/eller behandlades för hjärtsvikt. Uppskattningsvis kan det vara mellan 
35-40 % som har diagnosen hjärtsvikt av totalt 200 i kommunens äldreboenden. 
 
Att väga en hjärtsviktspatient minst en gång i veckan visste 66 % av respondenterna var 
viktigt. Genom att väga regelbundet och vidta åtgärder vid viktuppgång såsom justering av 
diuretikadosen kan en försämring av hjärtsvikten förhindras. Men även ge ett minskat lidande 
för patienten och förhindra en eventuell inläggning för sjukhusvård (Swedberg m.fl., 2005; 
SOS, 2004). Ändå vägdes inte de boende regelbundet. Orem (2001) menar att det är den 
professionella hjälparen som skall handla eller utföra, i detta fall regelbunden vägning, den 
del som den boende själv inte längre klarar på grund av den boendes begränsning i 
egenvårdskapacitet. Enligt en av kommentarerna genomfördes en generell vägning av alla 
boendena två gånger per år. En av de kontaktade sjuksköterskorna påtalade att alla vägdes 
fyra gånger per år om inget annat direktiv fanns. För att verifiera uppgiften kontaktades en av 
kontaktpersonerna som upplyste om att ingen av de ca 54 boende vägdes en gång i veckan 
utifrån hjärtsvikts diagnos men ett par utifrån malnutritionsproblematik. Vid en viktökning på 
2 kilo eller mer kontaktades kommunsköterskan av 64 %, en acceptabel siffra om vägning 
skedde oftare än fyra gånger per år. Enligt gällande riktlinjer bör vägning ske regelbundet, 
minst en gång i veckan för att kunna upptäcka tidiga tecken på en försämring (Swedberg 
m.fl., 2005; SOS, 2004). Benödem förekommer ofta vid en uttalad hjärtsvikt. Studien visade 
att det rådde en hög compliance gällande användandet av stödstrumpor, de som behövde hjälp 
att ta på strumporna fick den hjälp som behövdes, samt att kommunsköterskan kontaktades i 
hög grad (97,8 %) om personalen upptäckte att någon boende hade ökad ben- och fotsvullnad. 
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Om någon upplevdes mer andfådd eller mer trött än vanligt kontaktades kommunsköterskan 
av personalen (94-98 %) då detta kan vara ett tecken på en försämring. Många av de boende 
aktiverade sig dagligen (67 %) efter dagsformen men många var inaktiva trots att det visat sig 
att motion efter förmåga förbättrar den fysiska prestationen och det allmänna välbefinnandet 
men om patienten blir ansträngd, t.ex cyanotisk skall bara enkel perifer träning utföras (Cider 
m.fl., 2003; Cider m.fl., 2005; Cider m.fl., 2006). 
 
Enkäten innehöll ingen fråga om viktförlust förutom om näringstillskott och/eller om 
mellanmål serverades till de boende som hade hjärtsvikt. Tidigare studier har visat att 
malnutrition samt kakexi är vanligt förekommande vid långt framskriden hjärtsvikt Vilket kan 
motverkas med att dagligen ge näringstillskott och/eller mellanmål (Holst m.fl., 2003). Man 
vet idag att aptiten varierar i hög grad utifrån dagsformen hos hjärtsviktspatienten. Ett annat 
stort problem som finns är den ökade törsten (hjärtsviktens onda cirkel) och att under vissa 
perioder bör inte den boende ha ett fritt vätskeintag då det belastar kroppen allt för mycket då 
ett recidiv förekommer. Studien visade att 60,7 % ansåg att vätskekarens aldrig förekom för 
de boende med hjärtsvikt. På ett av de kommunala boendena serverades aldrig näringstillskott 
eller mellanmål medan cirka hälften av personalen (53,6 %) på de andra boendena serverade 
näringstillskott och/eller mellanmål dagligen.  
 
Studien påvisade att medicin-compliance var hög (100 %) runt om på de kommunala 
boendena. Genom en följsamhet av råd och behandling ökar personalen den boendes 
livskvalitet och möjlighet att få vara symtomfri. Kommunen erbjöd alla boende att få 
influensavaccination årligen i ett förebyggande syfte, något som även rekommenderas enligt 
Socialstyrelsen (2004).  
 

Konklusion 
Utbildningsnivån bland personalen var hög, 96,7 % hade någon form av vårdutbildning, 3,3 % 
har ingen utbildning alls. Kunskapen som ses utifrån studien är att vid avvikande symtom så 
kontaktas kommunsköterskan i mer än 94 % av fallen, men att inte personalen vet vilken eller 
vilka sjukdomar som de boende lider av är. Om kunskap finns om vilken sjukdom de boende 
har samt vilken eller vilka symtom som ses vid försämring så kan ett lidande förhindras för 
den sjuke. Finns kunskap att förhindra och förebygga finns även en vårdkvalitet att vinna och 
pengar att spara (SOS, 2006). 

Implikationer 
En tydligare samverkan mellan den slutna vården och den kommunala vården måste 
eftersträvas. Patienten måste stå i centrum. 
Den slutna vården måste bli tydligare och mer informativ gällande tidiga tecken och 
förebyggande åtgärder i patientens omvårdnadsepikris så att den kan utgöra grunden för det 
fortsatta omvårdnadsarbetet i den kommunala vårdkedjan. 
Den öppna vården måste ge personalen på äldreboendena tillgång till omvårdnadsepikriserna, 
att sedan läsa epikrisen måste ingå i arbetsuppgiften. 
Ett önskemål är att personalen inom den kommunala äldrevården får mer utbildning utifrån de 
boendes sjukdomar och behov och att arbetet sedan utgår från den enskildes behov.  
 

 11



Referenser 
 
Albert, N. M., Collier, S., Sumodi, V., Wilkinson, S., Hammel, J. P. & Vopat, L. m.fl. (2002). 
Nurses´knowledge of heart failure education principles.  Heart & Lung, Vol. 31, NO.2. 
 
Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O. & Sjaastad, Ö. V. (2000). Människokroppen, Fysiologi och 
anatomi. Stockholm: Liber AB. 
 
Cider, A., Schaufelberger, M., Sunnerhagen, K. S. & Andersson, B. (2003).Hydrotherapy – a 
new approach to improve function in older patient with chronic heart failure. European 
Journal of Heart Failure, Aug:5 (49527-35). 
 
Cider A., Sunnerhagen, K. S., Schaufelberger, M. & Andersson, B. (2005) Cardioresperatory 
effect of warm water immersion in elderly patient with chronic heart failure. Clinical 
Physiologi Funtcion Imaging, Nov (6): 313-7. 
 
Cider, A., Svealv, B. G., Tang, M. S., Schaufelberger, M. & Andersson, B. (2006). Immersion 
in warm water induces improvment in cardiac funktion in patients with chronic heart failure. 
European Journal of Heart Faiure, May; 8 (3): 308-13. 
 
Evangelista, L. S., Doering, L. V., Dracup, K., Westlake, C., Hamilton, M. & Fonarow, G. 
(2003) Compliance behaviors of Elderly Patients With Advanced Heart Failure. Journal of 
Cardiovascular  Nursing, Vol. 18, No. 3, pp. 197-206. 
 
Evangelista, L. S., Dracup, K. & Doering, V. D. (2000) Treatment-Seeking Delays in Heart 
Failure Patients. The Journal of Heart and Lung Transplantation. Volyme 19, Number 10. 
932-938- 
 
Hessov, I. B. (2001) Klinisk nutrition. Stockholm: Liber AB. 
 
Holst, M., Strömberg, A., Lindholm, M., Udén, G. & Willenheimer, R. (2003). Fluid 
restriction in heart failure patients: is it useful? The disign of a prospective, randomised study. 
European Journal of Cardiovascular Nursing, 2:237-242. 
 
Jaarsma, T., Strömberg, A., Mårtensson, J. & Dracup, K. (2003). Development and testing of 
European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale. European Journal of Heart Failure, 5: 
363-370. 
 
Hjärt-Lungfonden. (2006). Hjärtsvikt. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden. ISBN 91-
975693-4-8. 
 
Kennedy, L. (2006). The importance of body mass index and weightchange in patients with 
coronary artery disease. Department of Clinical Sciences, Medicine. Malmo University 
hospital. Lund University. Sid 68. 
  
Läkemedelsboken 2005/2006. (2005). Uppsala: Almqvist & Wiksell Tryckeri AB 
 
Läkemedelsverket. (2005) Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt. 
Rekommendationer efter workshop 2005. 

 12



 
Orem, D. (2001) Nursing Concepts of Practice. ( 6:e uppl). St. Louis, Missouri: Mosby. 
 
Parshall, M. B., Welsch, J. D., Brockopp, D. Y., Heiser, R. M., Schooler, M. P. & Cassidy, K. 
B. (2001). Dyspnea, duration, distress, and intensity in emergency department visit. Heart 
Lung. 30(1): 47-56. 
 
Patientjournalalag. (1985). http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw. 
 
Pina, I. L., Apstein, C. S., Balady, G. J., Belardinelli, R., Chailman, B. R. & Duscha, B. D., 
m.fl. (2003). American Heart Association Committee on exercise, rehabilitation, and 
prevention Exercise and heart failure: A statement from American Heart Association 
Committee on exercise, rehabilitation and prevention. Cirkulation, Mar 4;107(8):1210-25. 
 
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004, det medicinska faktadokumentet. Sid. 132-
159. (http://www.sos.se) . 
 
Socialstyrelsen. (2006a). Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport. 
(http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9477/Sammanfattning.htm) 
 
Socialstyrelsen. (2006b). Lagstiftning inom vården och omsorg om äldre. Likheter och 
skillnader mellan socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Artikellnr: 2006-131-
24. (www.socialstyrelsen.se.augusti.2006.). 
 
SOSFS 1994:26. Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination mot pneomokocker. 
Stockholm: Socialstyrelsen.  
 
SOSFS 1997:21. Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination mot influensa. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 
 
Swedberg, K., Cleland, J., Dargie, H., Drexler, H., Follath, F. & Komajda, M. m.fl. (2005). 
Guidelines for the diagnosis and treatment of cronic heart failure: executive summary (update 
2005): Task Force for the diagnosis and treatment of Cronic Heart Failure of the European 
Society of cardiology. European Heart Journal, 26:1115-1140. 
 
Strömberg, A. (2005). Vård vid hjärtsvikt. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tunedal, U.& Fagerberg, I. (2001). Sjuksköterska inom äldreomsorgen – en utmaning. Vård i 
Norden. 2/2001.PUBL. No. 60 Vol. 21.No 2 PP 27-32. 
 

 13



                                      EGENVÅRD VID HJÄRTSVIKT                      Bilaga 1 
 

Detta formulär innehåller påståenden om boende med HJÄRTSVIKT.  
Besvara varje påstående genom att sätta ett kryss i den ruta som Du tycker 
stämmer bäst in på Dig. Notera att svarsalternativen beskriver en skala mellan 
ytterligheterna Stämmer mycket väl och Stämmer inte alls. Om Du är osäker, 
kryssa ändå i den ruta som känns mest rätt för Dig. Formuläret inleds med öppna 
frågor. 
 
1. Ålder    ……………år 
 
 
2. Kön      ……………. 
 
 
3. Högsta vårdutbildning…………….…………………………………………………………………… 
 
                    
                   ………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Antal år i yrket (inom kommunal vård)…………. år 
 
 
5. Vilket boende arbetar du på…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 Stämmer  Stämmer  Stämmer inte Stämmer 

 
mycket 
väl ganska väl särskilt väl inte alls 

6. Vi väger boende med hjärtsvikt □ □ □ □ 
    regelbundet (=minst 1 ggr/vecka)         

7. Det är viktigt att väga den boende □ □ □ □ 
    regelbundet (=minst 1 ggr/vecka)         

8. Kommunsköterskan kontaktas om den □ □ □ □ 
    boende får ökad andfåddhet         

9. Kommunsköterskan kontaktas om den □ □ □ □ 
    boendes fötter/ben svullnar         

10. Vi ser till att de boende som är  □ □ □ □ 
     ordinerade stödstrumpor använder      
     strumpor dagligen         

11. Kommunsköterskan kontaktas om den  □ □ □ □ 
     boende ökat två kilo eller mer i vikt sedan     
     förra vägningen         

12. Den boende begränsas i sitt dagliga □ □ □ □ 
      vätskeintag (inte mer än 1,5-2 liter/dygn)         
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 Stämmer  Stämmer  Stämmer inte Stämmer 

 
mycket 
väl ganska väl särskilt väl inte alls 

13. Den boende med hjärtsvikt vilar en  □ □ □ □ 
      stund på dagen         

14. Kommunsköterskan kontaktas om den □ □ □ □ 
     boende upplevs ha en ökad trötthet         

15. Den boende med hjärtsvikt äter en  □ □ □ □ 
      kost med lite salt i         

16. Boende med hjärtsvikt äter sina □ □ □ □ 
     mediciner som läkaren ordinerat         

17. Boende med hjärtsvikt erbjuds  □ □ □ □ 
      influensa vaccination varje år         

18. Den boende medhjärtsvikt aktiverar  □ □ □ □ 
      sig dagligen, t.ex går i korridoren, klarar     
      sin ADL själv, promenerar ute, gör      
      Gymnastik         

19. Den boende får näringstillskott i form □ □ □ □ 
     av näringsdryck och/eller mellanmål         

20. Vi har tillgång att läsa de boendes □ □ □ □ 
      omvårdnadsepikris då de blir utskrivna     
      från sjukhuset och kommer till boendet         

21. Vi läser de boendes omvårdnads- □ □ □ □ 
      epikris          
  Europeiska beteendeskalan för egenvård vid 
  hjärtsvikt. Omarbetad version, anpassad för 
  personal inom den kommunala äldreomsorgen. 
   (Cárola Åberg, 2007) 
     
     
     
     

 Inlämnas senast den ………. 
     
     
     
     
     

 Tack för din medverkan! 
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Informationsbrev angående studien                        Bilaga 2 

Patienter med kronisk hjärtsvikt i kommunens 
äldreboende, en empirisk studie. 

 
 
I Din hand håller Du en förfrågan om att delta i en studie vars syfte är att få 
kunskap om hur personal i kommunens äldreboende uppfattar signaler och 
symtom hos patienter med hjärtsvikt samt vilka åtgärder som vidtas när 
personen själv saknar egenvårdsförmåga. Studien är examensarbete i min 
magisterutbildning i kardiologisk vård som bedrivs vid högskolan i Halmstad. 
 
Jag som ber Dig medverka i studien heter Cárola Åberg. Jag är sjuksköterska 
och arbetar på Medicin avd 2 B på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Din 
medverkan kan ge viktig information inför framtida vård och behandling och 
Din medverkan i studien kommer att bestå i att Du vid ett tillfälle ombeds svara 
på en enkät med 21 frågor. 
 
Det är naturligtvis frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avsäga 
Dig medverkan. Jag har tystnadsplikt och Dina svar kommer inte att kunna 
spåras till Dig som person utan behandlas konfidentiellt och bearbetas statistiskt.  
 
Tillstånd att utföra studien har lämnats av Katrineholms kommuns Medicinskt 
ansvariga sjuksköterska (MAS) samt min arbetsgivare Landstinget Sörmland. 
 
Hoppas Du kan tänka Dig att medverka i studien 
 
Om Du har några frågor är Du välkommen att ringa eller maila mig! 
 
Med vänlig Hälsning 
    
Cárola Åberg                  Cathrine Hilding 
Tele bostad: 0150/33646                 Universitetslektor 
Tele arbetet: 0150/56152                 Högskolan Halmstad 
Mobil: 0701-768206                  Tele: 035/167462 
Mail: caa_aberg58@hotmail.com 
         carola.aberg@dll.se  
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TILLSTÅND     Bilaga 3 
 
 
 
 
Undertecknad MAS i Katrineholms Kommun ger härmed tillstånd till Leg. 
Sjuksköterska Cárola Åberg att genomföra enkätstudien 
 
 

”Patienter med kronisk hjärtsvikt i kommunens 

äldreboende, en empirisk studie” 
 
 
bland personalen i kommunens äldreboende 
 
 
Studien genomförs som ett examensarbete inom ramen för magisterprogram i 
Kardiologisk vård vid Högskolan i Halmstad. 
 
Skriftlig och muntlig information om studiens syfte har delgivits. 
 
 
 
 
 
……………………………………………...den……………./……………..2007 
 
 
 
 
Namn……………………………………………………………………………... 
 
Namnförtydligande……………………………………………………………….. 
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