
Egenomsorg hos patienter med hjertesvigt på 
Færøerne – en projektbeskrivelse

Baggrund
Prævalensen af hjertesvigt i 
Danmark og andre vestlige lande 
opgivet til 1-2 % og antallet af 
patienter med hjertesvigt er 
stigende (Hildebrandt, 2009).

På Færøerne foreligger der endnu 
ikke opgørelser over antallet af 
hjertesvigtspatienter, men ud fra 
de givne prævalenser vil man 
forvente, at der vil være 500-
1.000 personer med hjertesvigt 
på Færøerne.

Halvdelen af alle 
genindlæggelser hos 
hjertesvigtspatienter kan 
forebygges hvis  patienten havde 
en bedre egenomsorg (Jaarsma, 
2003).

Forbedret egenomsorgen 
medfører bedre livskvalitet, 
lavere mortalitet og færre 
indlæggelser (Strømberg, 2005; 
Hildebrandt, 2009)

Intervention med undervisning 
har vist sig at øge egenomsorgen. 
hos hjertesvigtspatienter 
(Barnson, 2011).

Demografiske, miljømæssige og 
kliniske faktorer påvirker 
egenomsorgen (Van der Wal, 
2005b; González, 2006).
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Formål
• Hvordan er egenomsorgen hos 

patienter med hjertesvigt?

• Hvilken sygdomsrelateret 
viden har hjertesvigtspatienter 
I) inden første konsultation, 
II) efter 3 måneder, og III) 
efter 9 måneder?

• Er der sammenhæng mellem 
egenomsorgen og 
sygdomsrelateret viden hos 
hjertesvigtspatienter? Ændres 
denne sammenhæng med 
undervisning og over tid uden 
undervisning?

• Har alder, køn ætiologi, 
åndenød (NYHA), 
hjertefunktion (LVEF), 
sygdomslængde, om 
patienterne bor alene, antallet 
af konsultationer og viden om 
hjertesvigt indflydelse på 
egenomsorgen?

Metode
Dette er et prospektivt, 
interventionsstudie med 
sygdomsrelateret 
patientundervisning og to 
spørgeskemaer: “European Heart 
Failure Self-Care Behaviour
Scale” og “The Dutch Heart 
Failure Knowledge Scale”.

Inklusionskriterier:
• Patienter med hjertesvigt 

(LVEF < 45%)
• Patienter > 18 år.
• Patienter henvist til Enheden 

for hjertesvigt
Eksklusionskriterier:
• Patienter med demens og 

kognitiv dysfunktion.

Konklussion
Indsamlingen af data forventes 
afsluttet i september 2017. Data 
vil efterfølgende blive søgt 
præsenteret som foredrag og 
videnskabelig artikel.
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Modificeret International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) model

Modellen giver en overordnet forståelse af samspillet mellem sygdom og betydningen af egenomsorg
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