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Sammendrag: 

Formål: Undersøke om sykepleiere og annet pleiepersonell (hjelpepleiere og ufaglærte) i 

pleie – og omsorgstjenesten har tilstrekkelige kunnskaper om hjertesvikt for å kunne gi 

hjertesviktpasienter pleien og oppfølgingen de har behov for. Kunnskapsnivået undersøkes 

videre med tanke på opplæring og undervisning til hjertesviktpasienter og deres pårørende. I 

lys av pleiepersonellets kunnskaper vil problemstillingene vedrørende organisatoriske 

forhold i pleie- og omsorgstjenesten utdypes, og studien tar sikte på å undersøke om det er 

forhold her som påvirker pleiepersonells muligheter til å utvikle kompetanse. 

Teoretisk forankring: Studien presenterer teori om hvordan kompetanseutvikling kan 

gjennomføres i praksis i tillegg til teori vedrørende sykepleiens teoretiske og praktiske 

grunnlag. Videre vises det til litteratur som omhandler sykepleierprofesjonen og som 

synliggjør betydningen av sykepleierens faglige ansvar i forhold til behandling, oppfølging 

og undervisning til hjertesviktpasienten. 

Metode: Det benyttes et utforskende surveydesign. For å samle data om pleiepersonellets 

kunnskaper om hjertesvikt anvendes en oversatt og tilpasset utgave av spørreskjemaet 

”Nurses’ Knowledge of Heart Failure Education Principles Survey” (Albert, 2002). Utvalget 

består av sykepleiere med videreutdanning, sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte ansatt i 

hjemmesykepleie og sykehjem. Deskriptive og non-parametriske analyser utføres for å 

undersøke kunnskapene og variansforskjeller i gjennomsnittsskåre mellom faggrupper og 

mellom arbeidssteder. 

Resultater: Resultatene viser mangelfulle kunnskaper hos sykepleiere og annet 

pleiepersonell ved flere tema sentrale for oppfølgingen og behandlingen av 

hjertesviktpasientene. Sykepleierne skårer signifikant høyere enn hjelpepleierne og de 

ufaglærte, men ingen av faggruppene oppnår et tilfredsstillende resultat. Spesielt tre 

kunnskapsområder bør vies ekstra oppmerksomhet; kunnskap om væske og vekt 

(væskeadministrering og vektmonitorering), kunnskap om diett (saltinnhold) og kunnskap 

om blodtrykk. Resultatene ses i sammenheng med utfordringer knyttet til rekruttering av 

kvalifisert personell, muligheter til fagutvikling, tidspress og lite kontinuitet i tilgjengelig 

pleiepersonell i pleie- og omsorgstjenesten. 

Konklusjon: Det er rimelig å anta at sykepleiere og annet pleiepersonell ikke har 

tilstrekkelig kunnskap om hjertesvikt for å kunne gi hjertesviktpasientene den oppfølgingen 

de har behov for, heller ikke til å undervise pasientene i å hanskes med egen sykdom. For at 

sykepleiere og annet pleiepersonell skal ha tilfredsstillende kunnskap og kompetanse, er det 

nødvendig med et øket fokus på fagutviklings- og forskningsarbeid i pleie- og 

omsorgstjenestene, og organisatoriske forhold må tilrettelegges slik at fagutviklingen blir 

mulig å gjennomføre i praksis.  

Nøkkelord: Kronisk hjertesvikt, kunnskap, kompetanseutvikling, sykepleie, 

pasientundervisning, hjemmesykepleie, sykehjem 
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Title:  

Knowledge of heart failure in care services 

A quantitative survey 

Abstract: 

Purpose: To study whether nurses and other health care staff in home care service and 

nursing homes have the sufficient knowledge about heart failure to provide heart failure 

patients adequate care and attention. The level of nurses and health care staff’s knowledge is 

further explored in terms of training and education to heart failure patients and their families. 

Health care staff’s knowledge, issues concerning organizational factors in care services will 

be examined, and the study aims to look at the factors that influence health care staff and 

their opportunities to develop skills. 

Literature review: The study presents a theory on how competence development can be 

implemented in practice as well as theories regarding nurse’s theoretical and practical 

knowledge basis. Reference is also made to the literature on nursing profession to highlight 

the importance of the nurse's professional responsibility in relation to treatment, supervision, 

and teaching to the heart failure patient. 

Method: Exploratory survey design to collect data on health care staff's knowledge of heart 

failure by using a translated and adapted version of the questionnaire ”Nurses’ Knowledge of 

Heart Failure Education Principles Survey” (Albert, 2002). The sampling includes nurses 

with advanced education, nurses, nurse’s aides, and unskilled workers employed in home 

care and nursing homes. Descriptive and non-parametric analysis of variance is used to 

examine the knowledge and difference in mean scores between groups and between work 

locations. 

Results: The results show lack of knowledge among nurses and other nursing staff in several 

topics central to the monitoring and treatment of heart failure patients. The nurses score 

significantly higher than the other groups, but none of the groups achieve a satisfactory 

result. In particular, three areas of knowledge require extra attention: knowledge of fluid and 

weight (fluid administration and weight monitoring), knowledge about diet (salt content), 

and knowledge of blood pressure. The results are seen in the context of the challenges in care 

services relating to personnel recruitment, professional development opportunities, time 

constraints, and little continuity of available nursing staff. 

Conclusion: It is reasonable to assume that nurses and other health care staff do not have 

adequate knowledge about hart failure to give patients necessary attention, nor to teach 

patients to cope with their own illness. Providing health care staff with sufficient expertise is 

necessary to increase the focus on professional development and research in care services. 

Organizational conditions must be designed so that professional development is feasible in 

practice. 

Key-words: Chronic heart failure, knowledge, developing competence, nursing, patient 

education, home care, nursing homes 
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1 INNLEDNING 

 

Befolkningen blir stadig eldre og behandlingstilbudet bedre. Innen år 2030 vil anslagsvis 

tallet på eldre over 80 år fordobles til rundt 350 000, og innen år 2050 vil antallet være over 

500 000. I dag har pleie- og omsorgstjenesten over 200 000 brukere. Av disse bor 42 129 

personer over 67 år på sykehjem, resten mottar tjenester i omsorgsbolig eller eget hjem. Høy 

alder og samsykdommer (komorbiditet) fører til at pasientene trenger tett oppfølging (Albert, 

2002; Brenden, Storheil, Grov, & Ytrehus, 2011). I 2005 ble det utført om lag 110 000 

årsverk, halvparten i sykehjem og halvparten som hjemmetjenester og i omsorgsboliger 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). 

Ansvaret for at pleiepersonell er, og holder seg faglig oppdatert, plasseres både hos 

institusjonene som yter helsehjelp, og hos pleiepersonellet selv. Dette kommer blant annet til 

uttrykk gjennom lovverket. For å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet forplikter Lov om 

pleiepersonell at pleiepersonell handler innenfor sitt kompetanseområde (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 1999a). Samtidig pålegger lovverket helseinstitusjonene et ansvar for 

å sørge for at pleiepersonell gis opplæring, etter- og videreutdanning for å utføre et faglig 

forsvarlig arbeid (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999c, 2012; Kirchoff, 2005). 

Kompetanse- og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2006), og tar sikte på å sikre de kommunale 

omsorgstjenestene tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning. Planen skal også bidra til å 

oppgradere kompetansenivået ved å skape større faglig bredde med flere faggrupper og økt 

vekt på tverrfaglighet, samt styrke veiledning, internopplæring og videreutdanning. 

Iverksettingen av Kompetanseløftet 2015 er et avansert samspill av aktører og tiltak på flere 

nivåer; sentrale myndigheter setter mål for satsingen, fylkesmannen ivaretar fylkesvis 

koordinering og kommunene iverksetter tiltak basert på individuelle behov. (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2006).   

Samhandlingsreformen har som mål å møte de største utfordringene i helse-Norge, samtidig 

som kostnadsveksten i helsesektoren skal dempes. For å sikre best mulig behandling av 

pasientene, spesielt med tanke på pasienter med sammensatte lidelser og kronikere, legger 

reformen opp til et tettere samarbeid mellom ulike instanser i helsevesenet.  

Samhandlingsreformen tar sikte på å flytte mye av behandlingsansvaret for pasientene fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Samtidig skal kommunene få nye 
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oppgaver knyttet til rehabilitering og forebygging. Kommunene har også fått et 

medfinansieringsansvar for sykehusene, det vil si at kommunen må betale for hver pasient 

som trenger behandling i spesialisthelsetjenesten. Medfinansieringsansvaret skal motivere 

kommunene til å begrense bruken av sykehustjenester og heller satse mer på forbyggende 

tiltak (Hornburg, 2009). Samhandlingsreformen beskriver at flere helse- og omsorgsoppgaver 

til en hver tid vil befinne seg i grenselandet mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Disse oppgavene må løses der den nødvendige faglige kompetansen 

er tilstede. Reformen setter samtidig krav til spesialisthelsetjenesten om å bidra til 

kompetanseheving i en forsterket kommunehelsetjeneste (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2009). Pleiepersonell som arbeider i sykehjem og hjemmebaserte tjenester møter daglig 

utfordringer i møtet med forskjellige pasienter med ulike diagnoser. Ansvaret hver enkelt 

bærer i forhold til kunnskap til hver enkelt pasients sykdomsbilde er enormt. Kravet til økt 

kunnskap om hjertesvikt hos pleiepersonell i kommunehelsetjenesten vil øke betydelig i 

forbindelse med at Samhandlingsreformen trer i kraft (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2009). 

Kronisk hjertesvikt forekommer hos om lag 2 % av befolkningen, ca 100 000 personer, og 

knyttes til høy sykelighet og dødelighet samt redusert livskvalitet. Stadig flere overlever akutt 

inntrufne hjerte- og karlidelser, og forekomsten av hjertesvikt vil øke i takt med eldrebølgen. 

Til tross for stadig bedre behandlingsmuligheter er dødeligheten fortsatt høy, og en kan regne 

med at hjertesviktpasientene står for 20 % av sykehusinnleggelsene blant dem over 65 år 

(Albert, 2002; Gullestad & Madsen, 2004; Jacobsen, Ingvaldsen, Kjeldsen, Solheim, & Lund, 

2001; Lenzen & Rosengren, 2008)  

Studier viser at undervisning til hjertesviktpasienter underveis i sykehusoppholdet og i 

forbindelse med utskriving gir et bedre klinisk utfall; redusert dødelighet, færre 

reinnleggelser, kortere sykehusopphold, reduserte kostnader, økt opplevelse av livskvalitet og 

forbedret egenomsorg. Det samme gjelder ved undervisning til sykehjems- eller 

hjemmeboende pasienter (Fowler, 2012; Gullestad & Madsen, 2004; Hart, Spiva, & Kimble, 

2011). De som arbeider ved en hjertepoliklinikk har spisskompetanse om pasientgruppen, og 

vil være en betydelig ressurs for å sikre best mulig utfall for pasienter som lever med kronisk 

hjertesvikt. Allikevel viser studier at opptil 60 % av hjertesviktpasientene ikke følger rådene 

de får i forhold til medisiner og livsstilsendringer (Butler et al., 2004; M. DiMatteo, 2004; M. 

R. DiMatteo, 2004).  
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Kommunehelsetjenesten er satt sammen av ulike faggrupper, der 

hjelpepleiere/helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere i tillegg til ufaglærte er den største 

gruppen (Statistisk Sentralbyrå, 2007 - 2011). I følge lov om pleiepersonell har alt 

pleiepersonell ansvar for å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 1999a). Selv om sykepleierne ikke er den største faggruppen, er det de 

som har det faglige og overordnede ansvaret for å organisere og lede sykepleietjenesten, med 

tanke på faglig forsvarlighet og profesjonsrelatert ansvar i yrkesutøvelsen (Norsk 

sykepleierforbund, 2001). Sykepleierne i pleie- og omsorgstjenesten er også av stor betydning 

når det kommer til å ivareta hjertesviktpasienters behov, da det er de som ser pasientene 

daglig i sin naturlige kontekst. For å kunne gi god undervisning til hjertesviktpasientene, må 

sykepleieren selv ha kunnskap om hva som trengs for å hindre eller redusere de negative 

effektene av hjertesvikten (Albert, 2002; Hart et al., 2011; Rich, 2002; Washburn, 

Hornberger, Klutman, & Skinner, 2005).  Eksempelvis må sykepleieren ha konkrete 

faktakunnskaper (teoretisk kunnskap) om hva slags kost hjertesviktpasienter skal spise, 

forholdet mellom vekt og væskeinntak, fysisk aktivitet og medikamenter. I tillegg må 

sykepleieren kjenne til viktige tegn på forverring av hjertesvikten, og også kunne vurdere når 

eventuelt lege bør tilkalles (praktiske ferdigheter). Det må tilstrebes å legge til rette for læring 

og kompetanseutvikling, og et systematisk fokus på kompetanse og kompetanseutvikling hos 

ansatte og ledere i kommunehelsetjenesten svært nødvendig (Brenden et al., 2011).  

Spørreskjemaet Nurses' Knowledge of Heart Failure Education Principles Survey, utviklet av 

Nancy Albert (2002), er benyttet ved flere studier (Albert, 2002; Delaney, Apostolidis, 

Lachapelle, & Fortinsky, 2011; Washburn et al., 2005; Willette, Surrells, Davis, & Bush, 

2007) og kan brukes til å vurdere om pleiepersonell besitter tilstrekkelig kunnskap for å gi 

undervisning og oppfølging til hjertesviktpasienter om hvordan de best kan hanskes med 

sykdommen (Albert, 2002).  

 

1.1 Studiens hensikt  

Sykepleierne har det overordnede ansvar for pleiefaglig kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 

(Norsk sykepleierforbund, 2001). Med tanke på å ivareta hjertesviktpasientens behov for 

spesifikk oppfølging og behandling, i tillegg til omfattende opplæring i hvordan hanskes med 

sykdommen er sykepleieren en sentral aktør. Sykepleieren og sykepleiefaget vil derfor ha 
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hovedfokuset for denne studien. Sykepleierne i pleie- og omsorgstjenesten har en rekke 

administrative oppgaver som går foran den daglige kontakten med pasienten. Samtidig har 

hjelpepleiere og ufaglærte en betydelig andel av årsverk i pleie- og omsorgstjenesten, og i 

praksishverdagen vil det i mange av tilfellene være nettopp hjelpepleiere og ufaglærte som 

møter pasienten. Jeg ser det derfor som nyttig å inkludere hjelpepleiere og annet 

pleiepersonell, da jeg ser deres bidrag som en svært viktig del av pleien som utføres til 

hjertesviktpasientene. Hensikten med studien vil derfor være å benytte Alberts spørreskjema 

Nurses’ Knowledge of Heart Failure Educational Survey (Albert, 2002) for å undersøke om 

sykepleiere og annet pleiepersonell (hjelpepleiere og ufaglærte) i pleie – og omsorgstjenesten 

har tilstrekkelige kunnskaper om hjertesvikt for å kunne gi hjertesviktpasienter den pleien og 

oppfølgingen de har behov for. Jeg vil også se kunnskapsnivået med tanke på opplæring og 

undervisning til hjertesviktpasienter og deres pårørende. I lys av pleiepersonellets kunnskaper 

vil jeg ta fatt i problemstillingene vedrørende organisatoriske forhold i pleie- og 

omsorgstjenesten, og undersøke om det er forhold her som påvirker pleiepersonells 

muligheter til å utvikle kompetanse. 

 

1.1.1 Forskningsspørsmål 

1. Har sykepleiere og annet pleiepersonell tilstrekkelig kunnskap for å kunne gi 

hjertesviktpasienter den oppfølgingen de har behov for? 

2. Er kunnskapen tilstrekkelig for å kunne gi pasienter med hjertesvikt opplæring i 

hvordan de selv kan hanskes med sykdommen?  

3. Hvordan påvirker organisatoriske forhold sykepleiere og annet pleiepersonells 

muligheter til å ha tilfredsstillende kompetanse? 

 

1.2 Oppbygning av oppgaven 

I kapittel 2 redegjør jeg for teori og litteratur knyttet til kunnskap og kompetanse. Jeg gjør en 

avklaring av kunnskaps- og kompetansebegrepet, og gir deretter en fremstilling av sykepleien 

teoretiske kunnskapsgrunnlag. Til slutt i kapittelet tar jeg for meg sykepleieprofesjonen og 

profesjonell sykepleie til hjertesviktpasienten. I kapittel 3 redegjør jeg for studiens design og 

metode hvor jeg presenterer de metodiske valgene jeg har tatt i arbeidet med studien, 
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tilpasninger av spørreskjemaet og gjennomføringen av spørreundersøkelsen. Analyser av data, 

samt validitet, reliabilitet og etiske overveielser presenteres også i dette kapittelet. I kapittel 4 

presenterer jeg resultatene fra studien. I kapittel 5 vil resultatene fra studien diskuteres i lys av 

litteraturgjennomgangen. I dette kapittelet diskuterer jeg også resultatene i lys av tidligere 

studier der Alberts spørreskjema er benyttet. Tilslutt, i kapittel 6, vil jeg oppsummere studiens 

hovedfunn. Avslutningsvis vil jeg peke på hvilken betydning min studie kan ha for praksis, 

samt hva som kan være aktuelle områder for videre forskning.  

 

Av praktiske grunner har jeg valgt å bruke hun i stedet for hun/han når jeg skriver om 

sykepleieren og han når jeg skriver om hjertesviktpasienten i tredjeperson.  
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2 Litteraturgjennomgang 

  

Det stilles stadig høyere krav til at sykepleieren holder seg oppdatert på og benytter seg av 

den nyeste forskningen i klinisk praksis. Rammeplan for sykepleierutdanningen fra 2008 

setter som krav at studenter etter endt utdanning skal kunne lese forskningsrapporter og 

nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen (Kunnskapsdepartementet, 2008). Dette 

samsvarer med det norske sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer som sier at 

sykepleieren skal bidra til fagutvikling og forskning, og til at ny kunnskap innarbeides og 

anvendes i praksis (Norsk sykepleierforbund, 2001). Ved gjennomgang av litteratur og 

tidligere forskning kommer det frem at sykepleierens spesifikke kunnskaper om oppfølging 

og behandlingsprisnipper til pasienter med hjertesvikt er lite studert. For å kunne besvare 

forskningsspørsmålene, og også legge til rette for en diskusjon vedrørende sykepleieren og 

annet pleiepersonells kunnskaper om hjertesvikt i tillegg til organisatoriske forhold i pleie – 

og omsorgstjenesten, er det hensiktsmessig med en avklaring av kompetansebegrepet og 

sykepleiens kunnskapsteoretiske grunnlag. Sykepleie er profesjonen jeg tilhører, og 

sykepleiere vil som nevnt tidligere ha hovedfokuset i min studie. Litteratur- og teorikapittelet 

dreier seg derfor i all hovedsak om kunnskap og kompetanse knyttet til nettopp 

sykepleieprofesjonen.  

Forholdet mellom kunnskap og kompetanse er komplekst. Kunnskap kan beskrives som et fast 

lager som kan brukes i ulike situasjoner. Kompetansebegrepet er mye brukt, men innholdet er 

uklart og mangfoldig (Bjørk, 2002). Kompetanse oppfattes gjerne som et begrep bestående av 

flere dimensjoner; for eksempel kunnskap, ferdigheter og evner. Kompetanse, i motsetning til 

kunnskap, har å gjøre med samfunnets krav til enkeltindividet, og relaterer seg mer mot 

spesifikke fagfelt (Brenden et al., 2011), som for eksempel sykepleie. Kunnskapssenteret 

(2011) presiserer at det er et gap mellom hva som gjøres og hva som burde gjøres. Kunnskap 

om hvordan dette gapet kan fylles er nødvendig.  

Jeg har valgt å dele kompetansebegrepet opp i ulike komponenter, og jeg gir en beskrivelse 

av, samt viser til eksempler ved, hvert enkelt av komponentene. Deretter følger en fremstilling 

av sykepleierens kompetanse, der jeg kommer nærmere inn på kunnskap og 

kunnskapsbegrepet. Til slutt retter jeg blikket mot profesjonsutøvelse og sykepleierens 

profesjonelle sykepleie til hjertesviktpasienter der sykepleierens rolle som profesjonell 
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yrkesutøver, og hennes unike rolle i møte med hjertesviktpasienten og hans pårørende 

tydeliggjøres. 

 

2.1 Litteratursøk 

I arbeidet med å finne relevant litteratur som kunne belyse problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, søkte jeg i databasene Cinahl, Pubmed, Svemed, Medline samt 

Google og Google Scholar. Jeg fant også relevant litteratur gjennom søk i fag- og 

forskningsarkivet til magasinet Sykepleien og Sykepleien Forskning. Søkeordene jeg fikk 

flest relevante treff med var: hjertesvikt, kronisk hjertesvikt, kompetanse, 

kompetanseutvikling, kompetanseheving, fagutvikling, pasientundervisning, patient education 

self-care, work-based learning, practice-based learning. Som oversikten viser brukte jeg en 

blanding av norske og engelske søkeord, avhengig av hvilken database som ble brukt. Jeg gir 

ikke her en oversettelse av alle søkeordene på norsk, men i Cinahl brukte jeg eksempelvis 

competence i stedet for kompetanse. Andre aktuelle søkeord var også: sykepleier, 

hjemmesykepleie, sykehjem, registered nurse, home care, community health. Søkeordene ble 

brukt enkeltvis og i kombinasjon. Jeg søkte med OR på synonymer og AND for 

kombinasjoner. Relevante artikler gav nye søkeord, og referanselister ble grundig 

gjennomgått for å finne relevant litteratur de øvrige søkene ikke avdekket.  

I tillegg til forskningsartikler, bygger oppgaven på litteratur fra lærebøker, rapporter (blant 

annet Sintef og Fafo), statlige dokumenter og lovverk. Litteraturen er hovedsakelig fra 2000-

tallet. I enkelte tilfeller henviser jeg til eldre litteratur, for eksempel Carper (1996), 

Fagermoen (1993, 1998) og Kirkevold (1996), da teoriene forfatterne presenterer fortsatt er 

aktuelle og av stor relevans for temaene jeg søker å belyse.  

 

2.2 Kompetanse 

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å 

utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai, 2004).  
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Vi skiller gjerne mellom formell-, og uformell kompetanse. Med den formelle kompetansen 

menes kompetanse som er synlig og kan dokumenteres gjennom utdanningssystemet eller 

godkjente sertifiseringsordninger (eks autorisasjon for sykepleiere). Å bli sykepleier krever en 

profesjonell utdanning, og gjennom utdanningen utvikler sykepleiestudenter en 

grunnleggende kompetanse i sykepleiefaget. Denne grunnleggende kompetansen er ikke fullt 

tilfredsstillende for å fungere i ulike deler av helsetjenesten. Feltet sykepleieren arbeider i, 

setter krav som vil styre hennes personlige kompetanseutvikling (Bjørk, 2002; Fagermoen, 

1993). Uformell kompetanse er kompetanse en person utvikler fortløpende gjennom erfaringer 

i arbeidslivet eller andre arenaer. Realkompetanse omfatter både formell- og uformell 

kompetanse, og beskriver en persons samlede kompetanse ervervet gjennom formell 

utdanning, arbeidserfaring og lignende, i tillegg til personlige erfaringer. Å ha store 

kunnskaper innen et felt, utgjør ikke realkompetanse dersom ikke kunnskapene representerer 

et potensial som kan komme til nytte i en eller annen sammenheng (Lai, 2004). 

Kompetanse sier noe om enkeltindivider- eller organisasjoners evne til å løse bestemte 

oppgaver (Brenden et al., 2011). For at kompetanse skal ha noen verdi må den kunne 

anvendes, og brukes som en ressurs. Kompetanseutvikling er derfor en nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig betingelse for bedre ressursanvendelse. I stedet for å se på kompetanseutvikling 

som en isolert hendelse, kan vi se på den som et ledd i en kontinuerlig prosess der flere faser 

henger sammen. Nordhaug (1993) har laget en modell for forståelse av hvordan kompetanse 

må planlegges, anskaffes, utnyttes og utvikles. Nordhaug kaller modellen kompetansekjeden:  
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Figur 1: Kompetansekjeden (Nordhaug & Brandi, 2004) 

 

Fasene i kompetansekjeden bygger på hverandre, og evalueringer som gjøres i den enkelte 

fase kan få konsekvenser for hvordan oppgaver utføres i de andre fasene (Nordhaug, 1993; 

Nordhaug & Brandi, 2004). Modellen er utviklet for å forstå kompetanseutvikling ut ifra et 

bedriftsperpektiv. Slik jeg ser den, har modellen overføringsverdi til helsetjenesten, og kan 

være et godt verktøy for å forstå organisering av kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten. I 

de følgende avsnittene bruker jeg Nordhaugs modell som bakgrunn for betraktningene 

vedrørende kompetanse.  

 

2.2.1 Planlegging av kompetanse 

Sykepleielederne har det overordnede sykepleiefaglige ansvaret i helsetjenesten. En 

sykepleier med lederansvar skal legge til rette gode vilkår for kunnskapsutvikling, og har 

ansvar for den sykepleiefaglige kvaliteten, utviklingen av sykepleiefaget samt undervisning. 

Lederen skal oppleves som en inspirator for å utvikle en kultur som sikrer at alle arbeider i 

tråd med felles verdier og mål, og arbeide aktivt for å etablere et godt fag- og forskningsmiljø 

som rekrutterer, beholder og videreutvikler kompetente medarbeidere. Lederen må legge til 

rette for at tid og ressurser er tilgjengelig. En god sykepleieleder vil også stimulere til 
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utdanning av nye ledere (B. Christiansen, Carlsten, & Jensen, 2009; Norsk sykepleierforbund, 

2005).  

Sykepleielederen må også kunne vurdere hvilken kompetanse, bemanning og faglig utvikling 

som er nødvendig for at pasientene skal få best mulig behandling og for at tjenesten skal 

drives forsvarlig (Norsk sykepleierforbund, 2005). I planleggingsfasen må det bestemmes 

hvilken kompetanse som er av interesse å anskaffe i en organisasjon. For å bestemme dette 

må det gjøres en kompetansekartlegging. Medarbeiderne i enhver organisasjon sitter på 

enorme mengder med kompetanse det vil være helt umulig å måle. For å gjøre en 

kompetansekartlegging er det viktig med en systematisk og gjennomtenkt tilnærming, der det 

fokuseres på prioriterte kompetanseområder - og krav. Mange kompetansekartlegginger 

avgrenses til formell kompetanse (som beskrevet tidligere). I mange tilfeller vil en kartlegging 

av formell kompetanse være svært mangelfull ved at den ikke tar hensyn til den faktiske 

kompetansebeholdningen, realkompetansen, hos den enkelte medarbeider. Men i enkelte 

sammenhenger, der formell kompetanse er av stor betydning for ytelse og måloppnåelse, vil 

en slik type kartlegging være hensiktsmessig (Lai, 2004). For å undersøke om pleiepersonell 

har tilstrekkelig kompetanse til å kunne veilede og undervise hjertesviktpasienter i å hanskes 

med egen sykdom, vil en kartlegging av deres kunnskap om hjertesvikt være hensiktsmessig.  

 

2.2.2 Anskaffelse av kompetanse og kompetanseutvikling 

Innen bedrifter er rekruttering av personell til ledige stillinger et av de aller viktigste tiltakene 

når det gjelder anskaffelse - og utvikling av kompetanse. Her kan en skille mellom å 

rekruttere kompetanse eksternt, ved å lyse ut stillingen på det åpne markedet, eller ta sikte på 

å hente kompetanse internt i organisasjonen (Nordhaug & Brandi, 2004).  

Pleie- og omsorgssektoren preges av utfordringer knyttet til rekruttering av personell med 

høyere helsefaglig utdanning i tillegg til høy turnover (direkte oversatt til norsk- 

gjennomtrekk). Et tilstrekkelig antall kvalifiserte sykepleiere er avgjørende for å sikre god 

kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Bergland, Vibe, & Martinussen, 2010). Kommunene 

plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av pleiepersonell, samtidig som 

personell plikter å ta del i videre- og etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige 

kvalifikasjoner ved like. Kommunene skal også medvirke til, og legge til rette for, forskning i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Sytti 
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prosent av kommunene som høsten 2008 deltok i en survey knyttet til erfaringer vedrørende 

Kompetanseløftet 2015, svarer at kommunen har en egen kompetanse- og/eller 

rekrutteringsplan for pleie- og omsorgstjenestene, men at arbeidet med denne typen 

rekruttering ofte ikke er politisk prioritert. Fire av fem kommuner erkjenner at de har 

problemer med å finne arbeidstakere, og sier samtidig at de har mest behov for sykepleiere, 

helsefagarbeidere og vernepleiere (Helgesen & Stigen, 2008). Så hva kan årsaken til at 

sykepleiere ikke velger å arbeide i eldreomsorgen være? Forskning som undersøker dette 

spørsmålet beskriver at sykepleiere ikke ser pasientene som grunnlaget for at de slutter i 

jobben. De viser en positiv holdning knyttet til det å jobbe med eldre; det er organisatoriske 

forhold som ligger til grunn for sykepleiernes turnover. Sykepleierne beskriver blant annet en 

tydeliggjøring - og anerkjennelse av sykepleierollen og muligheter for fagutvikling som 

faktorer av betydning for å bli i arbeidet (Bergland et al., 2010; Bostick, Rantz, Flesner, & 

Riggs, 2006; Fläckman, Sørlie, & Kihlgren, 2008; Helse- og omsorgsdepartementet, 2006; 

Johannesen, 2004; Spilsbury, Hewitt, Stirk, & Bowman, 2011).  

Helsetjenesten får stadig strammere økonomiske rammer, samtidig som kravet om 

kompetanse, kvalitet og effektivitet øker. Det er et stadig behov for ansatte som er oppdaterte 

og kan faget sitt, og som har mulighet til å fornye og vedlikeholde sine kvalifikasjoner. 

Kvalifisering som sykepleier skjer i to forskjellige arenaer; i formelle utdanningsinstitusjoner 

og i det praktiske yrkesfellesskapet. Læring på arbeidsplassen i tillegg til videre- og 

etterutdanning er nødvendige faktorer i kompetanseutvikling (Bjørk, 2002).  
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Med hensyn til læring på arbeidsplassen kan vi snakke om planlagte tiltak på systemnivå, som 

kurs og seminarer, eller mer uplanlagte og usystematiske former for læring på individnivå 

(Nordhaug & Brandi, 2004): 

Figur 2: Læringshierarki i arbeidslivet (Nordhaug & Brandi, 2004). 

 

 

 

Pyramiden viser en klassifikasjon av ulike former for menneskelig læring i arbeidslivet.  

Pilene til venstre illustrerer om læringen er passiv- eller aktiv, og pilene til høyre illustrerer 

deltagerhyppigheten. Det første trinnet i pyramiden, uformell læring, kan beskrives som alle 

de impulser individer opptar i sin bevissthet uten å være klar over det. Læringen er passiv og 

finner sted i sosialiseringsprosesser mellom alle individene i organisasjonen. Eksempler på 

denne typen læring finner sted i lunsjpausen på vaktrommet, eller i en samtale mellom to 

kollegaer på skyllerommet.  

Neste steg i pyramiden er den bevisste, men ikke-planlagte læringen. Her er sykepleieren klar 

over at hun lærer noe, men situasjonen læringen fant sted i var ikke planlagt. Begge formene 

for læring er passiv, sykepleieren har ikke gått aktivt inn for å lære noe. Denne typen læring 

kan for eksempel oppstå i en samarbeidssituasjon mellom to sykepleiere, der den ene 

sykepleieren oppdager ferdigheter hos den andre som hun lærer av. Læringssituasjon var ikke 

planlagt, men sykepleierne var bevisst læringssituasjonen i etterkant. 

Neste trinn, planlagt uformell læring, kan beskrives som en selvstyrt læringsprosess. 

Eksempelvis kan en sykepleier spørre en mer erfaren om hun kan observere en prosedyre for å 
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tilegne seg kunnskap, før hun selv skal utføre prosedyren. Denne formen for læring er fortsatt 

uformell, men planlagt.  

De to øverste trinnene i pyramiden viser den formelle læringen, opplæringen. Det nest øverste 

trinnet er den formelle og planlagte læringen som finner sted i en organisasjon ved kurs, 

opplæring av nyansatte osv, mens det øverste trinnet er den typen opplæring som resulterer i 

en test (Nordhaug & Brandi, 2004). Klinisk stige er et eksempel på en form for opplæring der 

sykepleieren må avlegge en oppgave/test for å kunne kalle seg klinisk spesialist. Norsk 

Sykepleierforbunds (NSFs) godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie eller 

spesialsykepleie bygger på en modell for systematisk etter- og videreutdanning nært knyttet til 

klinisk praksis. Modellen baserer seg på sykepleierens grunnutdanning og skisserer hvordan 

kompetansen kan videreutvikles i tilknytning til klinisk praksis. Modellen beskriver også 

hvordan sykepleiere med klinisk videreutdanning systematisk kan videreutvikle sin 

kompetanse. Modellen innebærer en alternativ karrierevei som anerkjenner sykepleierens 

realkompetanse (Norsk sykepleierforbund, 2007). Tilbudet om å følge et opplegg for å bli 

klinisk spesialist er forbeholdt sykepleiere i spesialisthelsetjenesten, og det finnes ikke 

tilsvarende tilbud for helsefaglige ansatte i kommunehelsetjenesten.  

Fagutvikling er et uttrykk som brukes hyppig i praksishverdagen. Fagutvikling kan forstås 

som et viktig, men ressurskrevende, redskap for å heve kompetansen i helsetjenesten, og 

forutsetter en kultur som fremmer fornuftig anvendelse av vitenskapelig kunnskap, tid og 

ressurser. Fagutvikling brukes gjerne som en samlebetegnelse for å beskrive endringer som 

skjer i praksis; forbedring av rutiner, prosedyrer, veiledning, undervisningsopplegg, 

implementering av ny kunnskap, kvalitetsarbeid, forskning eller ulike prosjekter. Begrepet 

fagutvikling brukes gjerne synonymt med begrepet kompetanseutvikling, der forståelsen av 

kompetansebegrepet innebærer de kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som har 

betydning for å gjennomføre en bestemt oppgave på en tilfredsstillende måte (Blåka & 

Filstad, 2007; B. Christiansen et al., 2009; Lai, 2004; Løvsletten, 2013). Forskning er et annet 

begrep som også benyttes synonymt med fagutvikling. Mens forskning tar sikte på å utvikle 

ny kunnskap, dreier fagutvikling seg om å videreutvikle kunnskaper som allerede eksisterer i 

praksis. Både forskning og fagutvikling er viktig i den kliniske hverdagen (Løvsletten, 2013).  

En viktig del i fagutviklingsarbeidet i en organisasjon vil være å motivere ansatte til å studere 

mer og ta en videreutdanning /mastergrad. Sykepleierutdanningen i Norge er en treårig 

høyskoleutdanning som gir en bachelorgrad. En bachelor i sykepleie beskrives gjerne som 

”grunnutdanningen”. Bachelorgraden kan bygges på med etter- og videreutdanninger av 
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varierende omfang; alt fra korte deltidskurs til mer omfattende studieløp som mastergrad og 

ph.d, og seksti prosent av sykepleiere benytter seg av denne muligheten (Dæhlen & Seip, 

2009).  

Som nevnt tidligere ligger det institusjonelle ansvaret for fagutvikling, forskning og 

kompetanseheving hos sykepleieren med lederansvar/enhetslederen. Mange institusjoner har 

delegert dette til en egen person som har dette som sin spesialoppgave; assisterende 

enhetsleder, fagutvikler eller fagutviklingssykepleier (Løvsletten, 2013).  

B. Christiansen et al. (2009) intervjuet fem fagutviklingssykepleiere som arbeidet på ulike 

sengeposter ved to sykehus. I intervjuene kom det frem at de intervjuede sykepleierne 

tilstrebet å stimulere kunnskapsinteressen på posten, legge til rette for bruk av fag- og 

forskningsbasert kunnskap og også tilrettelegge for elektroniske søk. Samtidig viste studien at 

fagutviklingssykepleieren hadde en rolle forbundet med pedagogiske og administrative 

utfordringer, og at tilrettelegging for kunnskapsutvikling ikke var ensbetydende med at 

kunnskapen faktisk ble implementert i det praktiske pasientarbeidet (B. Christiansen et al., 

2009). En annen utfordring er at personalet ved sykehjem og hjemmesykepleie består av 

mange ulike faggrupper med forskjellig utdanning i tillegg til en stor andel ufaglærte 

(Løvsletten, 2013).  

 

2.2.3 Anvendelse av kompetanse 

I fasen for anvendelse, vil arbeidet som ble nedlagt i å planlegge-, anskaffe, og utvikle 

kompetansen, komme til uttrykk (Nordhaug & Brandi, 2004). Hvor og hva denne 

kompetansen brukes til vil variere fra organisasjon til organisasjon, og det er umulig å gi en 

oversikt over alle formene for kompetanse som kommer til uttrykk i pleie- og 

omsorgstjenesten. I dette avsnittet vil jeg derfor først og fremst trekke frem 

pasientundervisning som uttrykk for anvendelse av kompetanse. Tilstrekkelig og god 

pasientundervisning er en sentral brikke i behandlingsopplegget rundt hjertesviktpasientene, 

og en avklaring vil tydeliggjøre relevansen av at undervisningen er basert på tilstrekkelige 

kunnskaper hos den som underviser. 
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Stadig flere mennesker får sykdommer som ikke kan helbredes eller fjernes. Det 

innebærer at de daglig må ta kvalifiserte og til dels livsviktige vurderinger og 

avgjørelser om egen tilstand og behandling. Opplæring er en forutsetning både for å 

mestre livet som langvarig syk og for å hindre at sykdommen eller funksjonssvikten 

forverrer seg, eller at det utvikles alvorlige komplikasjoner. Mangel på opplæring kan 

være like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer (Vifladt & 

Hopen, 2013). 

 

Pasienter har lovfestet rett til informasjon av betydning for deres helsetilstand (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 1999b).  God opplæring og mestring av sykdom er et nødvendig 

supplement til medisinsk behandling. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring ved Oslo 

universitetssykehus setter fokus på pasienten som aktør og ikke som passiv mottaker av 

informasjon eller undervisning. De understreker at pasienten er medvirkende i opplæringen 

med sin erfaring og forståelse for egen situasjon, og argumenterer for at det skal brukes 

arbeidsformer som stimulerer til økt selvstendighet og fokus på ressursene hos pasienten.  

Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning, veiledning og opplæring, 

og kan være rettet mot både pasienter og pårørende. Pasientopplæringen kan være både 

individuell- og gruppebasert, og den kan være diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på 

læring og mestring (Oslo universitetssykehus, 2013). Det vil være avgjørende for den som gir 

opplæringen å forstå at pasienten – og pårørendes valg styres av egne oppfatninger og 

forestillinger, påvirket av demografisk og sosial tilhørighet, verdigrunnlag og kulturelle 

betingelser. Menneskers atferdsmønstre er vanligvis godt forankret i det miljøet de lever i, og 

det skal ofte kraftig påvirkning til før å endre disse mønstrene- selv når en endring er helt 

nødvendig av helsemessige grunner (Vifladt & Hopen, 2013). 

Et godt undervisningsprogram for hjertesviktpasienter er tilpasset den enkelte pasientens 

spesifikke behov, og utformet i et format pasienten enkelt kan forstå. Repetisjoner av fakta er 

hensiktsmessig, særlig for eldre pasienter, men for mye fakta på en gang bør unngås 

(Gullestad & Madsen, 2004). Det er hensiktmessig at undervisningen til hjertesviktpasientene 

inneholder enkelte teoretiske fakta om hjertesvikt, men hovedvekten legges på tiltak pasienten 

selv kan iverksette for å lette symptomer og hindre en uheldig sykdomsutvikling. Det er med 

andre ord fokuset på mestring av sykdommen, ikke sykdommen og diagnosen som står 

sentralt i undervisningen. Læring og mestring er en prosess der pasienten blir klar over egne 

muligheter til å påvirke helsetilstand og takle hverdagen med langvarig sykdom (Vifladt & 

Hopen, 2013). Hjertesviktpasienter som skrives ut fra sykehus, vil få med seg en hjertesvikt-

dagbok hjem. I dagboken har pasienten mulighet til å skrive opp viktige telefonnummer og 
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medisiner. Dagboken inneholder også fakta om vanlige tegn på væskeopphopning, og tips om 

hvordan pasienten skal handle dersom han opplever en forverring av symptomer.  I dagboken 

finner også pasienten gode råd om vekt og fysisk aktivitet i tillegg til råd vedrørende drikke- 

og saltrestriksjoner (Sykehuset i Vestfold, 2013).  Ektefelle eller andre omsorgspersoner bør 

inkluderes i undervisningsprogrammet; både for å sikre best mulig opplæring, men også for å 

støtte den pårørende.  

For hjertesviktpasienter som skrives ut fra sykehus til hjemmet, er informasjon knyttet til 

pasientens nye hverdag spesielt viktig. Dersom pasienten skal motta tjenester fra 

hjemmesykepleien, vil informasjon vedrørende behovet for hjelp og hvor mye hjelp som kan 

forventes være hensiktsmessig. Hjemmesykepleien har ansvaret for å sikre at pasientens hjem 

er hensiktsmessig innredet til pasientens helsetilstand, og skal bistå med anbefalinger om 

eventuelle endringer eller innkjøp som bør gjøres (Storaker, 2007). For eksempel vil en 

hjertesviktpasient med uttalt dyspné kombinert med hyppige toalettbesøk om natten, være 

tjent med at soverom og bad befinner seg på samme plan.  

Pleiepersonellets rolle i pasientundervisningen – og opplæringen vil ved siden av god pleie, 

omsorg og medisinsk behandling være å bidra med nødvendig og riktig kunnskap (Vifladt & 

Hopen, 2013). 

 

2.3 Kompetanse og sykepleieren 

Kompetansebegrepet kan brukes positivt, til å avgjøre om sykepleieren er tilstrekkelig skikket 

til å utføre et arbeid, eller ikke fullt så positivt, at hun har tilstrekkelig kunnskap men ikke er 

eksellent på noen måte; på en skala fra nybegynner til ekspert. Begrepet kan oppfattes 

dikotomt, enten er man kompetent, eller så er man det ikke; enten kan sykepleieren seponere 

et dren, eller så kan hun det ikke. Kompetanse brukes også for å beskrive hva en kompetent 

sykepleier kan gjøre, men ikke si noe om hun er kompetent ut over feltet som er nevnt (Bjørk, 

2002).   

Innledningsvis presenterer jeg definisjonen av kompetanse som de samlede kunnskaper, 

ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver 

i tråd med definerte krav og mål (Lai, 2004). Kunnskapsdelen av kompetanse kan sees som en 

persons database, og henviser til det personen ”vet” eller helst det vedkommende ”tror at 
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hun/han vet”. Kunnskap er et lager som kan hentes frem når man har bruk for det (Brenden et 

al., 2011; Lai, 2004).  

 

2.3.1 Forholdet mellom kunnskap og kompetanse 

Da min studie tar sikte på å finne ut om sykepleieren og annet pleiepersonell og an besitter 

relevant kunnskap for å undervise hjertesviktpasienter, er det hensiktsmessig å se nærmere på 

forholdet mellom kompetanse og sykepleierkompetanse, og hvordan kompetansen er bygget 

opp gjennom et samspill av ulike kunnskapskomponenter og andre egenskaper. I dette 

kapittelet vil jeg bruke Kirkevolds (1996) figur som disposisjon for å beskrive de ulike 

kunnskapskomponentene nærmere, og fremstillingen som følger bygges på Kirkevold- (1996) 

og Fagermoens (1993) publikasjoner.  

Kirkevold (1996) sier at sammenhengen mellom vitenskapelig kunnskap, og anvendelsen av 

den i praktisk utøvelse av sykepleiefaget, går gjennom personlig kompetanse: 

Figur 3: Hvordan oppnå personlig kompetanse (Kirkevold, 1996) 
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Figuren viser hvordan ulike kunnskapskomponenter; teoretisk-, praktisk-, og etisk kunnskap 

må integreres i sykepleierens kompetanse for å kunne innvirke på han/hennes praktiske 

handlinger. Sykepleieren er ikke ferdig utlært idet hun uteksamineres fra sykepleiehøyskolen, 

kunnskapene må integreres i en langvarig prosess sammen med intuisjon, erfaring og 

refleksjon som fører til at en oppnår personlig kompetanse (Kirkevold, 1996).   

Fagermoen (1993) skriver også om kompetansebegrepet, og sier at profesjonelle utdanninger 

kjennetegnes av at de kvalifiserer til et praktisk yrke hvor yrkesutøveren, gjennom sin tjeneste 

til mennesker med behov for denne spesifikke tjenesten, også ivaretar en samfunnstjeneste. I 

likhet med Kirkevold (1996) sier hun at sykepleierkompetansen består av tre grunnelementer. 

Grunnelementene er avhengige av hverandre, og dersom ikke alle er tilstede kan ikke 

kompetansen kalles fullstendig (Fagermoen, 1993).  

 

2.3.2 Teoretisk og praktisk kunnskap 

Sykepleieren har et omfattende kunnskapsgrunnlag. Den teoretiske kunnskapen handler om å 

vite at, vite om og vite hvorfor, og beskriver de relativt stabile og observerbare 

sammenhengene som eksisterer mellom fenomener i virkeligheten, for eksempel 

sammenhengen mellom røyking og utviklingen av lungekreft. Teoretisk kunnskap beskriver 

forståelsen og innsikten som gir sykepleieren grunnlaget for å vurdere pasientens problemer, 

og også mål og handlinger som er relevante for å løse problemene. Kunnskapen er strukturert 

og systematisert i skriftlig form, og tilegnes hovedsakelig gjennom deltagelse i forelesning, 

selvstudier, gjennom refleksjon, gruppearbeid og ulike former for diskusjon. Teoretisk 

kunnskap kan sees som et lager der en kan hente fra og fylle på. Teoribegrepet er ikke 

entydig. Det spenner mellom vitenskapelig teori, der begrep og metode kreves for å utvinne 

kunnskap, til det mer folkelige aspektet der teori kan ses som tanker og ideer i relasjon til seg 

selv og omgivelsene (Fagermoen, 1993; Kirkevold, 1996).  

Praktisk kunnskap dreier seg om ferdigheter som beherskes, og omfatter rasjonelle ferdigheter 

som for eksempel er identifisering av tegn, problemløsning, og refleksjon i tillegg til 

konsekvensanalyse i en etisk problematisk situasjon. Praktisk kunnskap omfatter også 

samhandlingsferdigheter som lytting, evne til samarbeid, formidlings- og samarbeidsevne.  

Manuelle ferdigheter, som å stelle en pasient, utføre prosedyrer og beherske teknisk utstyr, er 

også en del av den praktiske kunnskapen (Fagermoen, 1993). Praktisk kunnskap er subjektiv 
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og historisk; knyttet til personen som har gjort erfaringene og basert på de bestemte 

opplevelsene vedkommende har hatt (Kirkevold, 1996). For eksempel vil en erfaren 

sykepleier benytte seg av praktisk kunnskap ervervet gjennom møter med tidligere pasienter, 

og historier knyttet til disse møtene i sitt daglige arbeid. Kunnskapsformen tilegnes ved 

læring, og i en læringsprosess kan denne brytes opp i enkeltelementer og enkeltbevegelser 

som må læres i detalj før de kan settes inn i en helhetlig handling. Det er mulig å ha praktisk 

kunnskap uten teoretisk kunnskap, men hos profesjonelle og kompetente sykepleiere er 

handlinger grunnlagt i teoretisk kunnskap (Fagermoen, 1993). 

Praktisk kunnskap ses ofte som en motsetning til den teoretiske kunnskapen, men i dagens 

helsevesen bygges praktisk kunnskap på teoretisk kunnskap utviklet ved hjelp av 

vitenskapelig arbeid (Kirkevold, 1996). Dette omtales gjerne som kunnskapsbasert praksis. I 

kunnskapsbasert praksis, baseres faglige avgjørelser på systematisk innhentet 

forskningskunnskap, i tillegg til erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov. 

Hensikten med kunnskapsbasert praksis er å gjøre praksis mer forskningsbasert, og at 

praksisfeltet i større grad skal baseres på kunnskap utviklet gjennom forskning i tråd med 

teoretisk kunnskap. Kunnskapsbasert praksis fremheves som et effektivt hjelpemiddel for å 

oppdatere pleiepersonell på den nyeste helsefaglige- og medisinske forskningen, og på den 

måten bidra til at pasienter får den best mulige behandlingen (Bjørg Christiansen, Heggen, & 

Karseth, 2004; Ekeli, 2005; Kunnskapssenteret, 2013).  

Molander (1997) retter i likhet med kunnskapsbasert praksis fokus mot den allmenne 

anerkjennelsen om at empirisk, bevisbar, formulerbar kunnskap anses som den høyeste 

formen for kunnskap for å utvikle helsetjenesten. Molander skiller denne teoretiske formen 

for kunnskap fra den praktiske kunnskapstradisjonen. Den teoretiske kunnskapstradisjonen 

gjenkjennes blant annet av dualisme, og overbevisningen om at det finnes en ren kunnskap, en 

ren forståelse; ren i den forstand at man kan vite og forstå uten å anvende kunnskapen (B. 

Molander, 1997). Den praktiske kunnskapstradisjonen tar i motsetning til den teoretiske 

avstand fra dualisme, og bygger blant annet på dialog og forståelse mellom mennesker, og 

viser en forankring i levende tradisjoner. Molander forkaster ikke vitenskap og forskning, 

men sier at kunnskap i første rekke bør handle om kunnskapsrik omsorg, ikke kunnskaper om 

menneskekroppens forskjellige deler og funksjoner, eller kunnskap om omsorg. Han snakker 

om det kunnskapsrike mennesket, og presenterer et kunnskapssyn forankret i den praktiske 

kunnskapstradisjonen. Han kaller dette den levende kunnskapen. Molanders levende kunnskap 

søker seg alltid videre, og må ses i sammenheng med den helheten den er en del av. I stedet 
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for å samle teorier og definisjoner om hva kunnskap er, må enkeltindividet selv finne ut hvor 

man er forankret, og så finne veier videre derifra. Molander beskriver at en stor andel av en 

persons kunnskapslager kan anses som såkalt taus kunnskap. Denne formen for kunnskap er 

ubevisst og implisitt, og er verken tilgjengelig eller åpenbar. Den kan derfor ikke komme til 

uttrykk verbalt (B. Molander, 1997). Taus kunnskap har sammenheng med ubevisst læring, 

som er beskrevet tidligere i kapittelet (Lai, 2004). 

 

2.3.3 Erfaring, refleksjon og intuisjon 

Praktisk kunnskap genereres også ved erfaring. Med grunnlag i flere liknende praktiske 

erfaringer, vil sykepleieren gjøre seg opp tanker og oppfatninger om hvordan ting fungerer på 

et generelt plan. På denne måten vil gjentagende praktisk erfaring fører til en oppfattelse om 

hvordan ting vanligvis er, men også på hvilket grunnlag liknende ting også kan oppfattes 

forskjellig fra hverandre; for eksempel har alle hjertesviktpasienter noen felles opplevelser og 

problemer, men tilsynelatende like pasienter kan også av ulike årsaker være overraskende 

forskjellige. Dette fører til at sykepleieren til en viss grad gjør en generalisering basert på 

erfaringen om at enkelte ting er vesenslike og andre er vesensforskjellige. Denne prosessen er 

delvis knyttet til refleksjon; sykepleieren tenker gjennom og over erfaringene som er gjort, og 

gjør seg opp en mening om hva de egentlig betyr og hva hun/han har lært av dem (Kirkevold, 

1996). 

Refleksjon kan sees som en dynamisk kraft som veileder og forandrer sykepleierens 

handlinger i praksis (Mantzoukas & Jasper, 2008). I klinisk beslutningstaking vil en 

profesjonell sykepleier stille seg spørsmålet: Hva handler egentlig denne situasjonen om og 

hva skal/bør jeg gjøre for at utfallet skal bli best mulig? Som spørsmålet illustrerer vil 

sykepleierens beslutning i en klinisk situasjon i stor grad dreie seg om refleksjon. Refleksjon 

kan deles inn i to typer: intensjonell refleksjon og uvilkårlig refleksjon. Intensjonell refleksjon 

er knyttet til refleksjoner over handlinger som er utført, eller som planlegges utført i 

fremtiden. Gjennom intensjonell refleksjon kan sykepleieren få hjelp til å se egen praksis i 

nytt lys ved å bidra til å oppdage vesentlige aspekter som kan ha kommet i bakgrunnen, 

revurdere mål og hensikten med det som utføres. Den vil også hjelpe sykepleieren til å 

vurdere om metodene som brukes, er de beste. Den uvilkårlige refleksjonen knyttes til 

konkrete og avgrensede erfaringer, altså bestemte situasjoner som på grunn av sin karakter 
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krever overveielse. Den er ofte nåtidsrettet, refleksjonen finner sted i sitasjonen når den 

oppstår. Eksempel på denne typen refleksjon kan være pasientsituasjoner som utvikler seg 

annerledes enn planlagt, og der sykepleieren må gjøre en ny klinisk vurdering og fatte andre 

beslutninger enn først tenkt (Kirkevold, 1996). Sykepleierens evne til å reflektere over- og 

gjenkjenne behovet for ny kunnskap er også viktig. Sykepleieren må ha evnen til å reflektere 

over kunnskapens gyldighet, og om den passer inn i konteksten i den spesifikke 

pasientsituasjonen, før hun tar den til seg og gjør den til sin egen, personlige kunnskap. 

Deretter kan kunnskapen benyttes i praksis. Refleksjon er avhengig av kontekst og krever en 

viss mengde erfaring for å utvikles (Kim, 2006; Mantzoukas & Jasper, 2008).  

Vanetenking er en trussel for kyndig utøvelse av sykepleiefaget. Eksempelvis er 

prosedyrerettede handlinger gjerne knyttet til observasjoner av mer erfarne sykepleiere, og 

feil hos den erfarne sykepleieren kan dermed adopteres av den observerende. I slike 

situasjoner vil det være avgjørende at den observerende sykepleieren har evnen til kritisk 

tenking, og er i stand til å se de vesentlige nyanseforskjellene som kan innebære andre 

tolkninger og tilnærmingsmåter i ulike situasjoner (Kirkevold, 1996; Mantzoukas & Jasper, 

2008).  

Intuisjon knyttes ofte til erfaringsbasert- eller praktisk kunnskap, og brukes gjerne for å 

forklare prosessen hvor person opplever å ”vite hva som må gjøres”, uten å måtte gå veien om 

en bevisst analyse av situasjonen. På den måten forstås intuisjon som en prosess som står i 

motsetning til anvendelse av teoretisk kunnskap, som gjerne gjenkjennes som en analytisk 

prosess. Kirkevold (1996) presenterer en annen forståelse av intuisjon, der begrepet omfatter 

anvendelse av både teoretisk og praktisk kunnskap. I denne forståelsen er intuisjon et uttrykk 

for at sykepleierens kunnskap er blitt personlig, altså fullt og helt integrert i vedkommendes 

person.  

 

2.3.4 Etisk kunnskap 

I sykepleie som fag og yrke har spørsmål av moralsk og etisk karakter alltid vært viktige, og i 

sykepleieryrket er fag og etikk nært knyttet sammen (Brodtkorp, 2007). Etisk 

kunnskap innebærer å integrere sykepleiefagets verdigrunnlag, slik at det viser seg i 

handlinger og holdninger. Etisk kunnskap handler om hvordan sykepleiere bedømmer 

situasjoner og dermed handler moralsk riktig (Norsk sykepleierforbund, 2013), og omfatter 



22 

 

 

både teoretisk- og praktisk kunnskap; normer og verdier og teoretiske diskusjoner knyttet til 

disse. Praktiske ferdigheter knyttet til å vurdere etiske spørsmål og etisk forsvarlige 

beslutninger er også en viktig del av sykepleiens etiske kunnskapsgrunnlag (Kirkevold, 1996; 

Nortvedt, 1996). Selv om kunnskap i en viss grad kan oppfattes som verdinøytral (for 

eksempel: x er et effektivt hjelpemiddel for å oppnå y), kan ikke praksis oppfattes på samme 

måte (Kirkevold, 1996). Etikk beskriver generelle normer og verdier samt teoretiske 

diskusjoner rundt disse, i tillegg til praktiske evner knyttet til å vurdere etiske spørsmål og 

fatte etisk forsvarlige beslutninger (Kirkevold, 1996; Nortvedt, 1996).  

Etisk kunnskap dreier seg om forpliktelse til å handle ut i fra sykepleiens verdigrunnlag 

(Fagermoen, 1993). Mange av de etisk vanskelige situasjonene sykepleiere møter reguleres 

gjennom lovgivningen, og sykepleieren skal kjenne til, og følge, regler og lovverk som ligger 

til grunn for yrkesutøvelsen (eksempelvis helse- og omsorgstjenesteloven, lov om pasient- og 

brukerrettigheter og lov om pleiepersonell). Lovene preges av verdier som tillitt, respekt, 

integritet, menneskeverd og ansvar. Med bakgrunn i helselovgivningen utarbeidet norsk 

sykepleierforbund yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk sykepleierforbund, 2001). 

Retningslinjene omtaler først og fremst samspillet mellom sykepleier og pasient, men også 

samspillet mellom sykepleieren og pasientens pårørende. Retningslinjene inneholder i tillegg 

elementer om sykepleierens forhold til sykepleiepraksisen, sykepleieprofesjonen, 

medarbeidere, arbeidsstedet og samfunnet for øvrig (Brodtkorp, 2007). 

Dersom lovverket sier noe om hva som er riktig eller galt i en situasjon, er en pålagt å følge 

dette i praksis. De yrkesetiske retningslinjene er ikke regler i den forstand at de fritar 

sykepleiere for utøvelse av moralsk skjønn, men de kan fungere som utgangspunkt for faglige 

diskusjoner (Brodtkorp, 2007). Som sykepleier vil mange valg være vanskelige å ta, fordi det 

til enhver tid vil være mange hensyn å forholde seg til. Det vil ofte være nødvendig å ta i 

betraktning verdimessige spørsmål når en skal avgjøre hva en vil gjøre, og hvordan det skal 

gjøres. Samtidig er sykepleierens personlige egenskaper også en viktig del av yrkesutøvelsen, 

og det er derfor viktig at sykepleieren er bevisst på forholdet mellom private verdier og 

verdier i faget. En sykepleier som har integrert fagets verdier i sin personlighet, vil mest 

sannsynlig være rustet til å møte utfordringene i yrket i større grad enn den sykepleieren som 

opplever lite samsvar mellom det hun står for som privatperson og det som er normen i faget. 

Det er derfor viktig at sykepleieren utvikler bevisst forhold til gjeldene normer for 

sykepleiefaget, og verdiene hun tar med seg inn i det (Brodtkorp, 2007).  
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I møtet med mennesker er det avgjørende at sykepleieren har en etisk/moralsk bevissthet om 

grunnlaget for egne handlinger, og også en forståelse for konsekvenser av egne handlinger. 

Sykepleieren bør også ha et grunnlag for å kunne vurdere etiske- og moralske problemer. 

Basert på dette håndterer sykepleieren etisk problematiske situasjoner (Fagermoen, 1993).  

 

2.4 Profesjonell sykepleie til pasienter med 

hjertesvikt 

I denne studien undersøker jeg sykepleiere og annet pleiepersonells kunnskaper om 

hjertesvikt. For å kunne diskutere funnene relatert til sykepleierens profesjonelle fagutøvelse, 

er det hensiktmessig med en avklaring av hva som egentlig ligger i begrepet profesjonell 

sykepleieutøvelse.  

Hva som kan regnes som en profesjon er omstridt. Profesjoner er definert både bredt og smalt, 

og det kan være vanskelig å trekke klare grenser mellom profesjoner og andre yrker. 

Profesjoner har en formidlende rolle, da de besitter kunnskap som ikke er allment tilgjengelig. 

Kunnskapen profesjonene har, brukes til å utføre tjenester befolkningen ønsker og trenger; 

tjenester profesjonene står ansvarlige for. Profesjoner, slik som de skisseres her, kan sees i 

ulik grad i ulike yrker. Det vanskelig å sette klare grenser for hvilke yrker som er profesjoner. 

Det er derfor lettere å snakke om i hvilken grad ulike yrker er profesjoner, da alle yrker har en 

profesjonskarakteristika i større eller mindre grad (A. Molander & Terum, 2008). Norsk 

sykepleierforbund (2013) skriver om sykepleierens særegne funksjon:  

Sykepleieren skal fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for 

sykdom/helsesvikt, med å ivareta sine grunnleggende behov. Sykepleieren utfører 

dette ved å bidra til at pasientene kan leve med konsekvensene av sin helsesvikt 

og/eller behandling. Sykepleie iverksettes gjennom omsorg, pleie, helsefremmende og 

forebyggende arbeid. Videre deltar sykepleieren i behandling og tverrfaglig samarbeid 

slik at pasientene får muligheter for god helse, gjenvinner sin selvstendighet eller får 

en verdig død. Sykepleiens grunnlag er respekten for det enkelte menneskes liv og 

iboende verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter (Norsk sykepleierforbund, 2013).   

 

Sykepleieren har det overordnede ansvaret for den faglige kvaliteten på pleien som ytes. 

Dette ansvaret uttrykkes eksplisitt i lovverket gjennom blant annet lov om pleiepersonell 
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(Helse- og omsorgsdepartementet, 1999a) og lov om pasient- og brukerrettigheter (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 1999b). Kunnskapsbasert praksis innebærer at sykepleiere 

bruker ulike kunnskapskilder, blant annet forskningsbasert kunnskap, i praksis. En 

kunnskapsbasert praksis forutsetter at sykepleieren selv tar ansvar for å holde seg faglig 

oppdatert ved å kjenne til den nyeste forskning for feltet hun arbeider i. Forskningsbasert 

kunnskap alene er imidlertid ikke tilstrekkelig. Faglig skjønn basert på kliniske erfaringer 

og etiske vurderinger, i tillegg til pasientens ønsker, må være basis for sykepleierens 

handlinger (Norsk sykepleierforbund, 2013).  

Sykepleie til hjertesviktpasientene vil være å observere, vurdere og identifisere tidlige tegn på 

utvikling eller forverring av sykdommen. Tiltak for å ivareta pasientens grunnleggende behov 

har som mål og redusere hjertets arbeid, optimalisere hjertets minuttvolum og forebygge 

komplikasjoner som følge av forverret hjertesvikt. En svært viktig oppgave i forbindelse med 

dette, vil også være å hjelpe pasienten til å mestre konsekvensene av sykdommen, 

behandlingen og den tiltagende helsesvikten. Dette vil bidra til å redusere engstelse hos 

pasienten, samt forebygge uheldig sykdomsutvikling og komplikasjoner (Eikeland, Haugland, 

& Stubberud, 2010). Forutsetningen for at oppgavene knyttet til hjertesviktpasientene utføres 

tilfredsstillende, vil være at pleiepersonellet som utfører dem har den nødvendige kunnskapen 

og kompetansen som kreves.  I spesialisthelsetjenesten er det i all hovedsak sykepleiere som 

har det daglige ansvaret for pasientene. I pleie- og omsorgtjenestene, er det derimot en stor 

andel av hjelpepleiere /omsorgsarbeidere og ufaglærte som har det daglige pleieansvaret for 

pasientene. Selv om andelen av sykepleiere er lavere, forventes det høy kvalitet og faglig 

kompetanse i behandlingen, pleien og omsorgen som ytes. Dette forutsetter at sykepleieren 

gjennom tverrfaglig samarbeid tar ansvar for at annet pleiepersonell får tilstrekkelig 

opplæring slik at de kan utføre oppgavene på en kvalitetsmessig og faglig forsvarlig måte. 

Sykepleierens grunnlag for å kunne gi en profesjonell opplæring tar utgangspunkt i de ulike 

kunnskapsområdene; teoretisk kunnskap, fundamentet og grunnlaget for forståelsen av 

utøvelsen av faget og praktisk kunnskap, i tillegg til etisk kunnskap, erfaring og refleksjon.  

Hjertesviktpasienten kan være hjemmeboende og selvhjulpen, eller hjemmeboende med 

tildelte tjenester fra hjemmesykepleien. For hjemmeboende pasienter er det svært viktig at de 

selv har grunnleggende kunnskaper om symptomer og behandlingsprinsipper av hjertesvikten, 

for å kunne hanskes med sykdommen på en best mulig måte. Kunnskapene kan knyttes til 

kunnskaper om væske og vekt (drikkerestriksjoner, vektøkning, ødemutvikling osv), diett 

(saltfattig kost, kunnskaper om hvilke matvarer som er viktig å unngå osv), medikamenter, 
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fysisk aktivitet, signal på forverring av tilstanden, og når det er nødvendig å kontakte 

spesialkompetanse (Albert, 2002). Hjemmesykepleieren har en svært viktig rolle i forhold til å 

formidle den nødvendige kunnskapen til pasienten og hans pårørende. 

For hjertesviktpasienter bosatt i sykehjem er situasjonen annerledes. I et sykehjem vil 

pasienten til enhver tid befinne seg i et miljø der mulighetene for tett oppfølging ligger til 

rette. Samtidig har pasientene bosatt i sykehjem gjerne en mer langtkommet hjertesvikt, og vil 

være sykere og mer pleietrengende enn hjemmeboende pasienter. I tillegg har sykehjemmene 

spesialfunksjoner som rehabilitering, korttids- og rehabiliteringsopphold. I tillegg er det økt 

oppmerksomhet om at sykehjemmet skal fungere som et hjem. Alle disse forholdene gjør at 

det stilles store krav om kunnskap og kompetanse hos de ansatte og ledelsen ved 

sykehjemmet (Brenden et al., 2011).  

Ansvaret for pleiefaglig kvalitet vil også medføre at sykepleieren må ta ansvar for opplæring 

og oppfølging av andre faggrupper representert på arbeidsplassen. For hjertesviktpasientene 

er det svært viktig at pleieansatte har fått opplæring i hvordan hjertesvikten skal observeres og 

behandles. Uoppdagede forandringer i hjertesviktpasientens helsetilstand kan få fatale 

konsekvenser.  

Pleiepersonellovens § 39 presiserer at den som yter helsehjelp, har plikt til å nedtegne eller 

registrere helsehjelpen i en journal for den enkelte pasient. Unntatt fra denne plikten er 

samarbeidende pleiepersonell som gir helsehjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet 

pleiepersonell (Hellesø, 2007; Helse- og omsorgsdepartementet, 1999a). Dette innebærer at 

dokumenteringsplikten ikke knyttes til en bestemt faggruppe, men til vedkommende som 

faktisk yter helsehjelpen (Hellesø, 2007). For å sikre kontinuitet i pleien til 

hjertesviktpasientene, er korrekt dokumentasjon svært viktig. Dersom dokumentasjonen 

utføres av ufaglært pleiepersonell, må sykepleieren ta ansvar for å veilede pleiepersonellet for 

å sikre at dokumentasjonen utføres etter faglige retningslinjer.  

 

2.5 Sammendrag 

Litteraturen tydeliggjør kompleksiteten rundt kompetanse og kunnskap. Kompetanse er et 

begrep som er flittig brukt, men vanskelig å definere. Ved å dele opp begrepet i fire faser, kan 

det oppleves som mer håndgripelig og lettere å forstå. Ved gjennomgang av de fire fasene sett 
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i forhold til sykepleiefaget, tydeliggjøres sykepleierens betydningsfulle rolle for planlegging-, 

anskaffelse-, utvikling- og anvendelse av kompetanse. 

Kompetanse og sykepleie ses gjerne i forbindelse med hverandre. Kompetansebegrepet 

brukes gjerne til å vurdere om sykepleieren er tilstrekkelig skikket til å utføre et arbeid; enten 

så er sykepleieren kompetent eller så er hun det ikke. Sykepleiefaget består av en rekke ulike 

kunnskapsområder. I tillegg til teoretisk og praktisk kunnskap, må sykepleieren ha 

kunnskaper om etikk, erfaring og evnen til refleksjon. Først når kunnskapsområdene er 

integrert i sykepleieren selv har hun oppnådd personlig kompetanse. Kunnskapen er gjort 

personlig og integrert i sykepleieren slik at den kan komme til uttrykk gjennom hennes 

kompetente handling i konkrete praksissituasjoner (Kirkevold, 1996). 

I møtet med hjertesviktpasienten må sykepleieren benytte sin personlige kompetanse i rollen 

som profesjonell fagutøver. Forutsetningen for at oppgavene vedrørende hjertesviktpasientene 

utføres tilfredsstillende, er at pleiepersonellet som utfører dem har den nødvendige 

kunnskapen og kompetansen som kreves. Sykepleieren har ansvaret for at alt aktuelt 

pleiepersonell er kunnskapsmessig rustet til å følge opp behandlingen og utviklingen av 

hjertesviktpasientene.   

Særlig for hjemmeboende hjertesviktpasienter er det avgjørende at de selv besitter relevante 

kunnskaper om hjertesvikt og symptomer på forverring av tilstanden, i tillegg til konkrete 

tiltak for å lette ubehagelige symptomer. Ansvaret for at pasienten og hans pårørende har 

disse nødvendige kunnskapene er sykepleierens.  
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3 DESIGN OG METODE 

 

Metodelitteraturen beskriver ulike betydninger av begrepet ”design”. Polit og Beck (2008) ser 

designet som forskerens overordnede plan for innsamling av data, mens metoden innebefatter 

de ulike trinnene forskeren går igjennom for å samle relevante data slik at problemstillingen 

og forskningsspørsmålene kan besvares. 

I studien benyttes utforskende survey design. Et utforskende design gir dypere innsikt i 

oppgavens tema, kunnskaper om hjertesvikt, og skape forståelse for videre forskning. 

Designet og egner seg til å undersøke fenomener knyttet til nøyaktig måling og kvantifisering. 

Et surveydesign kan beskrives som en strukturert samling av spørsmål, rettet mot en gruppe 

mennesker, med formål om å kartlegge kunnskaper, holdninger, synspunkter, væremåte, 

verdisyn og lignende (Lund & Haugen, 2006; Polit & Beck, 2008).  

 

3.1 Metodiske valg 

3.1.1 Setting for studien 

Studien ble gjennomført ved et sykehjem og et arbeidslag fra hjemmesykepleien i en større 

kommune på Østlandet. Veileder sendte en forespørsel til aktuelle ledere om mulig interesse 

for å få gjennomføre studien i deres kommune. Det var positiv respons til dette, og lederen 

valgte ut hvilke enheter som var aktuelle. I møte med enhetene ble det informert om studiens 

hensikt, og videre diskutert praktiske forhold ved hvordan studien kunne gjennomføres.  

 

3.1.2 Utvalg 

En populasjon beskrives av litteraturen som en gruppe individer med samme egenskaper og 

karakteristikker, og vil være den gruppen individer forskeren ønsker å generalisere funnene 

sine til (Lund, 2002; Polit & Beck, 2008).  
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Utvalget i en studie er en mindre gruppe som skal representere populasjonen (Lund, 2002; 

Polit & Beck, 2008). Utvalget i denne studien var sykepleiere og annet pleiepersonell ansatt 

ved sykehjem/hjemmesykepleie i kommunehelsetjenesten. Faggruppene representert var: 

sykepleier med videreutdanning, sykepleier, hjelpepleier / omsorgsarbeider og ufaglært / 

pleieassistent. Det ble brukt et beleilighetsutvalg, der det var ønskelig at så mange som mulig 

av pleiepersonell skulle delta. Derfor ble alt pleiepersonell med pasientkontakt forespurt.  

Jeg forsøkte ved gjentatte henvendelser til kontaktpersoner ved hjemmesykepleien og 

sykehjemmet å få en presis oversikt over antall mulige deltagere, men tallene jeg fikk opplyst 

varierte fra gang til gang. Med tanke på studiens svarprosent er det derfor usikkert hvor 

mange aktuelle deltakere det var, og hvor mange som faktisk deltok i undersøkelsen.  

 

3.1.3 Rekruttering 

I et møte med aktuelle deltagere, gav jeg muntlig informasjon om studiens hensikt, hva det 

ville innebære for dem å delta, og om praktisk gjennomføring (distribuering, innsamling, 

utfylling av spørreskjemaet etc.). Tjenestelederne ved sykehjemmet og hjemmesykepleien 

informerte ytterligere om praktisk gjennomføring, og oppfordret sine ansatte til å delta i 

studien. De ønsket selv å ta ansvar for at alle deltagere fikk skjema, og sørget også for en eske 

til innsamling. Jeg hentet eskene med ferdig utfylte spørreskjema etter avtalt tid.  

 

3.2 Etiske vurderinger 

Studien ble meldt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS med referanse nr: 28437 / 

2011 (vedlegg 1). 

Spørreskjemaene ble stiftet sammen til et hefte og lagt i en åpen konvolutt. Konvoluttene ble 

merket med universitetets logo samt returadresse. For å sikre forskningsetiske prinsipper om 

frivillig og informert samtykke (Polit & Beck, 2008), fulgte et informasjonsskriv (vedlegg 3) 

der det ble informert om at ferdig utfylt spørreskjema var å anse som samtykke for deltagelse 

i studien, og at deltagelse var frivillig. Deltagerne ble også informert om at studien ikke ville 

innhente informasjon av identifiserende karakter.  
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3.3 Datainnsamlingsinstrument 

For å samle data benyttet jeg et spørreskjema laget med utgangspunkt i spørreskjemaet 

Nurses’ Knowledge of Heart Failure Education Principles Survey (Albert, 2002). Utviklingen 

av spørreskjemaet beskrives av Albert (2002). Albert henviser til tidligere forskning der 

hjertesviktpasienters læringsbehov ble vurdert. Forskningen viste at pasientene anså læring 

som viktig, men at pasientene og sykepleierens oppfattelse av hva som var det viktigste å 

kunne, varierte. Ingen studier undersøkte sykepleiernes kunnskapsgrunnlag med hensyn til 

undervisning til- og oppfølging av hjertesviktpasienter. Albert poengterer at sykepleiere er de 

viktigste giverne av pasientundervisning, og en kartlegging av deres kunnskapsgrunnlag og 

læringsbehov ville være avgjørende for å kunne hjelpe hjertesviktpasienter til å mestre 

hverdagen med kronisk sykdom. Med en forståelse av Banduras teori om ”self-efficacy” 

(Bandura, 1997) sier Albert at sykepleiere kan være mer villige til å undervise dersom de 

opplever en mestring av temaet de skal undervise om. Med tanke på dette, og med bakgrunn i 

fem hovedtemaer rapportert i litteraturen, ble spørreskjemaet utviklet. Spørreskjemaet kan i 

følge Albert brukes til å vurdere om pleiepersonell besitter tilstrekkelig kunnskap for å gi 

undervisning og oppfølging til hjertesviktpasienter om hvordan de best kan hanskes med 

sykdommen (Albert, 2002).  

I Alberts spørreskjema (vedlegg 2) ble det bedt om at respondentene skulle ta stilling til 20 

påstander knyttet til hjertesviktpasienter (kunnskapstest). Påstandene sorteres under fem tema: 

diett, vekt/væske, fysisk aktivitet, medikamenter og signal på forverring av tilstanden, 

bekreftes eller avkreftes med RETT eller GALT. I tillegg hadde respondenten mulighet til å 

krysse av for om hun/han ønsket mer informasjon om den aktuelle påstanden. Albert 

beskriver lite av prosessen, men hun presiserer kort at en ekspertgruppe satt sammen av 

hjertesviktsykepleiere (spesialistsykepleiere) og spesialister på pasientundervisning sikret 

spørreskjemaets validitet og reliabilitet. Albert brukte skjemaet på et utvalg satt sammen av 

300 pleiepersonell (92 % sykepleiere, 8 % hjelpepleiere) ved ulike helseinstitusjoner i USA 

(universitetssykehus, kommunalt sykehus- og pleiehjem og palliativ institusjon). Albert angir 

en forventning om en gjennomsnittsskåre på 87,5 % rette svar eller høyere, men begrunner 

ikke dette ytterligere. Jeg antar at Albert med dette mener at 87,5 % rette svar representerer et 

tilstrekkelig kunnskapsnivå for å kunne undervise hjertesviktpasienter i hvordan de best mulig 

skal hanskes med sykdommen. Resultatene fra studien viste at utvalget oppnådde en 

gjennomsnittsskåre på 76,0 % rette svar. Sykepleierne oppnådde en høyere 

gjennomsnittsskåre enn hjelpepleierne. Albert konkluderte med at verken sykepleierne eller 
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hjelpepleierne hadde tilstrekkelige kunnskaper om prinsipper for å kunne hjelpe 

hjertesviktpasienter til å mestre hverdagen. For å forbedre kvaliteten på, og mengden av, 

informasjon sykepleiere og hjelpepleier tilbyr pasientene, antyder Albert at sykepleierne må 

få opplæring. Hun sier videre at pleiepersonell som er rustet til å undervise pasienter med 

hjertesvikt, sannsynligvis vil implementere undervisningen i deres daglige arbeidsoppgaver 

(Albert, 2002). 

 

3.3.1 Norsk utgave av datainnsamlingsinstrumentet 

Jeg benyttet en norsk versjon av Alberts (2002) spørreskjema som datainnsamlingsinstrument 

i denne studien. I forbindelse med et norsk pilotprosjekt der forskerne skulle prøve ut et 

veiledningsprogram rettet mot å heve sykepleieres kompetanse og handlingsberedskap knyttet 

til hjertesviktpasienter i hjemmesykepleien (Jerpseth, Smeby, & Korneliussen, 2010), ble det 

innhentet tillatelse for å oversette Alberts spørreskjema til norsk (Fagermoen, 2009b). 

Tospråklige fagpersoner og to spesialsykepleiere fra hjertesviktpoliklinikker oversatte hvert 

sitt skjema, og kom i samråd frem til det endelige resultatet (Jerpseth et al., 2010). 

Resultatet av denne prosessen førte til endringer i spørreskjemaet. Det ble lagt til tre påstander 

i det opprinnelige spørsmålssettet. Det ble også lagt til ytterligere åtte påstander der 

deltageren skal svare rett/galt på om hvorvidt hjertesviktpasienter kan spise så mye de vil av 

ulike mat- eller drikkevarer. De nye påstandene ble plassert etter de opprinnelige. Endringene 

ble meddelt Nancy Albert som godkjente disse (Fagermoen, 2009a) I den endelige, norske 

versjonen av spørreskjemaet (vedlegg 4), er det markert hvilke påstander som er lagt til. 

 

3.3.2 Tilpasninger av instrumentet 

I denne studien ble det gjort noen strukturelle tilpasninger som går på layout og innledende 

informasjon. Alle endringene ble godkjent av May Solveig Fagermoen. I de tidligere 

versjonene av spørreskjemaet fikk deltageren en kort informasjon om utfylling før selve 

undersøkelsen startet. Ved at både informasjonen om utfylling og de første påstandene 

kommer på første side i undersøkelsen, risikeres det at deltageren ”hopper over” 

informasjonen går rett løs på spørsmålene (Haraldsen, 1999). For å forhindre dette har jeg 
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valgt å holde av førstesiden i spørreskjemaet til informasjon. Jeg la også til eksempler på 

hvordan skjemaet skulle fylles ut riktig (se vedlegg 2, endelig spørreskjema).  

I Alberts versjon, og også i den første, norske versjonen av spørreskjemaet, var 

avkryssingsboksen for ”trenger du mer informasjon” plassert helt til venstre i skjemaet på 

samme linje som selve påstanden: 

Figur 4: Alberts layout på spørreskjemaet 

 

 

 

Jeg anså det som lite naturlig for deltageren å vurdere behovet for mer informasjon før 

vedkommende hadde vurdert selve påstanden. I samråd med veileder ble avkryssingsboksen 

flyttet til linjen under selve påstanden. 

 

Figur 5: Spørreskjemaets layout etter endringer 

 

 

Påstander: 

 

RETT 

 

GALT 
 

1. Pasienter med hjertesvikt skal drikke mye hver dag. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

2. Så lenge man ikke salter maten er det ingen diettrestriksjoner for 

pasienter med hjertesvikt.  

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

I Alberts versjon og den norske versjonen av spørreskjemaet bes også deltagerne svare på 

spørsmål knyttet til deres bakgrunn. Albert innhenter bakgrunnsdata om deltageren i forkant 

av selve kunnskapstesten. I min versjon av skjemaet ville jeg derimot innhente demografiske 

og personlige data til slutt. Ved å gå rett på sak sikrer jeg at deltageren settes inn i det aktuelle 
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temaet allerede ved første påstand, noe som skaper en interesse. Deltageren vil også ha 

instruksjonene om utfylling friskt i minne (Haraldsen, 1999). Jeg la også til ytterligere 

spørsmål om personlig bakgrunn for å kunne belyse eventuelle funn med flere ulike variabler 

(se detaljer i vedlegg 4).  

I samtale med tjenestelederne for sykehjemmet og hjemmesykepleien ble de bedt om å 

vurdere påstandene i den endelige versjonen av datainnsamlingsinstrumentet med tanke på 

relevans og tilstrekkelighet, og åpnet for forslag til eventuelle endringer. Ingen endringer ble 

foreslått. Tjenestelederne ble bedt om å melde fra om spørsmål knyttet til kompetanse som de 

ønsket svar på av sine ansatte, og som kunne settes inn i instrumentet. I samtalen kom det 

frem en rekke temaer, og spørsmål om dette ble lagt til i slutten av spørreskjemaet (vedlegg 

4).   

 

3.4 Dataanalyse 

Å analysere kan beskrives som prosessen der data organiseres slik at en kan svare på studiens 

problemstilling og forskningsspørsmål eller belyse en hypotese (Polit & Beck, 2008). I denne 

studien benyttes statistisk analyse der kvantitative data organiseres og analyseres ved bruk av 

statistikk. Data ble lagt inn i statistikkprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versjon 19. Svaralternativene ble gitt tallkoder og nedskrevet i kodeboken. Data ble 

punchet inn og deretter kontrollert. Det ble foretatt stikkprøver for å sikre at data var riktig 

lagt inn.  

Det er flere faktorer som avgjør hvilke statistiske tester det er hensiktsmessig å gjøre; 

variablenes målenivå, utvalgsstørrelse og om utvalget er normalfordelt (Bjørndal & Hofoss, 

2004; Pallant, 2010). Sett bort fra variablene som beskriver utvalget, er datamaterialet i all 

hovedsak av kategorisk dikotom karakter. Dette, i tillegg til at studien har et lite utvalg, er 

bakgrunnen for at non - parametriske tester ble benyttet. Non- parametriske tester er mindre 

følsomme enn parametriske tester, som fører til at det kan være vanskelig å oppnå statistisk 

signifikans selv om et slikt forhold faktisk eksisterer. Med dette øker faren for type II feil (å 

akseptere nullhypotesen selv om den er gal) (Pallant, 2010).  

Analyser ble gjort på grunnlag av N = 85. En p- verdi på ≤ 0,05 ble ansett som signifikant. 
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Frekvensanalyser ble utført for å vise forekomst av de ulike observasjonene som fremkom i 

datamaterialet. For å utforske forhold mellom demografiske variabler valgte jeg å bruke 

krysstabellanalyse der kji- kvadrattest ble brukt for å undersøke sammenhengen med hensyn 

til statistisk signifikans.  

I analyser av data knyttet til selve kunnskapstesten, ble deskriptive analyser brukt for å se på 

gjennomsnittsskåre for hele kunnskapstesten, antall riktige og gale svar for alle påstandene, 

og også for å se om det var noen av påstandene som skilte seg ut. Frekvensanalyser ble utført 

for å vise forekomst av de ulike observasjonene. 

For å undersøke variansforskjeller mellom faggruppe / arbeidssted med hensyn til 

gjennomsnittsskåre, brukte jeg Mann-Whitney U-test. Denne typen variansanalyse innebærer 

en fare for ”falske signifikanter” (grunnet mange sammenligninger) og faren øker for type I 

feil (å akseptere nullhypotesen selv om den er riktig). Variansanalysen ble derfor justert ved 

hjelp av Bonferronis metode (Bjørndal & Hofoss, 2004; Pallant, 2010). 

For å undersøke i hvilken grad utvalget krysset av for at de ønsket mer informasjon ble 

deskriptiv statistikk benyttet, tilsvarende for spørsmålet om hvor vanskelig utvalget syntes det 

var å svare på påstandene. Deskriptiv statistikk ble også benyttet ved analyser vedrørende 

spørsmålet om i hvilken grad utvalget vurderte hjelp fra annet kvalifisert fagpersonell som 

tilgjengelig. Med hensyn til det siste spørsmålet anså jeg det som interessant å dele opp 

utvalget etter arbeidssted å undersøke variansforskjellen mellom pleiepersonell ansatt i 

hjemmesykepleie og pleieansatte ansatt i sykehjem.  

Ved sammenligning av resultatene med tidligere studier der Alberts spørreskjema ble 

benyttet, ekskluderte jeg påstandene lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet. Her 

valgte jeg også å kun inkludere sykepleierne representert i materialet, da de tidligere studiene 

i all hovedsak hadde studert sykepleiere.   

 

3.5 Validitet og reliabilitet 

For å belyse forskningsproblemet empirisk er det viktig at de metodiske valgene utføres slik 

at de empiriske resultatene kan generaliseres på en mest mulig valid måte (Lund, 2002). En 

vurdering av studiens validitet kan anses som et kvalitetskriterium, og setter fokus på om 
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spørsmålene måler det som er ønskelig å måle, og i hvilken grad målingene kan anses som 

nøyaktige og velbegrunnede. Studiens reliabilitet forteller oss hvor pålitelige svarene er. En 

surveyundersøkelses reliabilitet er avhengig av et instrument som måler kjennetegnene en er 

mest opptatt av konsist og nøyaktig, og instrumentet og dets innhold blir derfor sentrale i 

reliabilitetsspørsmål. Validiteten i en studie er avgjørende for resultatene, og også resultatenes 

implikasjoner for klinisk praksis (Haraldsen, 1999; Maltby, Williams, & Day, 2007; Polit & 

Beck, 2008).  

 

3.5.1 Validitet 

”Face validity”, umiddelbar- eller overflatevaliditet, brukes for å beskrive om instrumentet ser 

ut som om det måler det som skal måles. Det kan være lettere å rekruttere deltagere til en 

studie dersom instrumentet viser en god overflatevaliditet. Denne typen validitet anses ikke 

som et godt uttrykk for et instruments validitet, men kan benyttes der andre typer av validitet 

også påpekes (Polit & Beck, 2008). ”Content validity”, innholdsvaliditet, brukes for å 

beskrive om spørsmålene i instrumentet er egnet for å gi svar på det en ønsker å undersøke, i 

dette tilfellet kunnskap om hjertesvikt hos pleiepersonell i kommunehelsetjenesten. 

Instrumentets innholdsvaliditet er nødvendigvis basert på dømmekraft, da det ikke finnes 

fullstendig objektive metoder å sikre at et instrument favner over alt som berører temaet som 

undersøkes (Polit & Beck, 2008).Forskere som skal utvikle et spørreskjema må begynne med 

en grundig gjennomgang av teamet det er ønskelig å få kunnskap om, for å sikre at ingenting 

utelates og validiteten på instrumentet dermed svekkes (Polit & Beck, 2008).  

I en brevkorrespondanse med Nancy Albert (vedlegg 5) beskriver hun hvordan hennes versjon 

av spørreskjemaet ble grundig validitetstestet for overflate- og innholdsvaliditet. For å sikre 

dette benyttet Albert et ekspertpanel bestående av i alt seks personer med ekspertkunnskap 

om hjertesvikt og undervisning til hjertesviktpasienter. I tillegg ble spørreskjemaet pilottestet 

på sykepleiere fra ni forskjellige sykehus. Sykepleierne som pilottestet skjemaet beskrives alle 

som eksperter på hjertesvikt, og alle skåret 100 % på pilottesten. Albert forklarer videre at de 

ikke fikk pilottestet skjemaet på sykepleiere uten ekspertise på hjertesvikt, da de trengte disse 

til å delta i selve studien.  

Som beskrevet tidligere i dette kapittelet gjorde jeg enkelte endringer i forhold til oppsettet i 

spørreskjemaet. Endringene ble gjort i samråd med veileder, og ble også diskutert med 
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medstudenter og kursledere på analyseseminar. Før spørreskjemaet ble distribuert, ble også 

tjenestelederne ved hjemmesykepleien og sykehjemmet konferert i forhold til spørreskjemaets 

oppsett og innhold. 

Min versjon av spørreskjemaet ble av tidsmessige hensyn ikke pilottestet. 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet sier noe om hvor sikkert vi måler - uavhengig av hva det er som måles (Lund & 

Haugen, 2006), og er direkte knyttet til instrumentet som anvendes. Reliabilitet beskriver hvor 

pålitelige og presise svar spørsmålene i instrumentet vil gi (Haraldsen, 1999; Polit & Beck, 

2008).  

Dersom populasjonen i den opprinnelige studien er tilnærmet lik populasjon i en senere 

studie, vil originalinstrumentet kunne gi pålitelige svar i en ny studie (Polit & Beck, 2008). 

Dette kan både være en styrke og en svakhet i denne studien. Orginalinstrumentet til Albert 

(2002) ble hovedsak benyttet på sykepleiere (92 % sykepleiere, 8 % hjelpepleiere), mens i 

min studie ble alt pleiepersonell med pasientkontakt inkludert, også ufaglært pleiepersonell. 

Dette ville muligens gi en lavere gjennomsnittsscore enn i den opprinnelige studien, men også 

en mulighet til å se gruppen med sykepleiere sammenlignet med de øvrige faggruppene. Man 

vil også kunne se hvor kunnskapshullene hos de ulike faggruppene eventuelt befinner seg.  

Reliabilitet knyttes til instrumentets interne konsistens og rapporteres vanligvis ved Cronbach 

alpha coeffisient (Pallant, 2010). I den tidligere nevnte brevkorrespondansen med Albert 

(vedlegg 5) argumenterer hun for at instrumentet ikke er egnet for denne typen 

reliabilitetstesting da det overordnede temaet (kunnskap om hjertesvikt) er delt opp i ulike 

under-tema (diett, vekt/væske, fysisk aktivitet, medikamenter og signal på forverring av 

tilstanden), ordlyden for hver påstand er ulik- og hver enkelt anerkjennes som unikt. Med 

bakgrunn i dette trenger jeg ikke forvente at instrumentet skal være homogent. Dette er i tråd 

med Haraldsens (1999) argumenter om at dersom det forekommer spørsmål eller 

formuleringer som omhandler samme fenomen, men som kan gi svært ulike svar til tross for 

likheten i spørsmålet, vil det svekke instrumentets interne konsistens. Albert skriver at de ikke 

testet reliabiliteten med andre metoder. På bakgrunn av disse opplysningene har jeg valgt å 

ikke gjøre en Cronbach alpha reliabilitetstest. 
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Reliabilitet sikres ved å ha liten variasjon over tid, stabilitet, og ved at respondenter fra 

forskjellige studier eller grupper oppnår tilnærmet like resultater (Haraldsen, 1999). Senere 

studier som har tatt utgangspunkt i Alberts instrument kan vise til tilnærmet like resultater 

(Delaney et al., 2011; Washburn et al., 2005; Willette et al., 2007), og man kan dermed trekke 

slutningen om at instrumentet er reliabelt.  

I spørreundersøkelser vil det mest sannsynlig være feilkilder, og man skiller gjerne mellom 

systematiske- og tilfeldige feilkilder. Et eksempel på en systematisk feilkilde er å svare det 

som hos respondenten oppfattes som sosialt ønskelig (Friborg, 2010). Denne typen feilkilde 

kalles også målefeil, der respondenten besvarer et spørsmål mer positivt enn det som er 

sannheten. Denne typen svartendenser går gjerne i samme retning for alle testledd, og 

variansen vil dermed øke systematisk. En systematisk feilkilde vil derfor vanligvis ikke 

redusere reliabiliteten (Friborg, 2010). I denne undersøkelsen kan denne typen feilkilde 

komme til uttrykk ved at respondenten ikke krysser av for ”ønsker mer informasjon ” i fare 

for å bli oppfattet som lite kunnskapsrik. Allikevel vil det være mer aktuelt med tilfeldige 

feilkilder, som beskriver for eksempel tastefeil i dataregistreringen eller gjetting, kjedsomhet 

eller trøtthet hos respondenten. Denne typen tilfeldige feil virker direkte svekkende på 

reliabiliteten da de registrerte svarene vil avvike usystematisk fra de sanne svarene (Friborg, 

2010). For å unngå at svarene fra spørreskjemaene ble feilregistrert ved overføringen til 

datafilen, prosessfeil (Haraldsen, 1999), ble data kontrollert to ganger: først av meg selv, 

deretter av en annen uavhengig person. Spørreskjemaene ble nummerert slik at riktig 

registrering kunne kontrolleres. Stikkprøver ble tatt. Alt dette for å kvalitetssikre kodingen. 
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4 RESULTATER 

 

I dette kapittelet presenteres studiens resultater. Innledningsvis vil jeg presentere og beskrive 

bakgrunnsinformasjon av studiens utvalg, etterfulgt av resultatene fra det jeg har valgt å kalle 

kunnskapstesten. Kunnskapstesten representerer påstandene knyttet til temaene vedrørende 

hjertesvikt. Til slutt i kapittelet presenterer jeg resultater fra de øvrige spørsmålene knyttet til 

spørreundersøkelsen.  

Analyser er gjort på bakgrunn av N = 85.  

Av praktiske årsaker omtales hjelpepleiere/omsorgsarbeidere som hjelpepleiere og 

ufaglærte/pleieassistenter som ufaglærte.  
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4.1 Bakgrunnsinformasjon 

 

Tabell 1  

Bakgrunnsinformasjon I (N = 85)  

 Utvalg  

 n (%) 

Alder:  

< 30 år 9 (12,9) 

30 – 39 år 19 (27,1) 

40 – 49 år 18 (25,7) 

50 – 59 år 18 (25,7) 

60 – 69 år  6 (8,6) 

  

Faggrupper  

Sykepleier (sykepleier og sykepleier med videreutdanning) 26 (31,7) 

Hjelpepleier / omsorgsarbeider 44 (53,7) 

Ufaglært / pleieassistent 12 (14,6) 

 

Alderen hos utvalget varierte fra begynnelsen av tjueårene, til slutten av sekstiårene. 

Gjennomsnittsalderen var litt over førti år. Femten deltakere svarte ikke på spørsmålet om 

alder. 

Hjelpepleierne hadde den største andelen av deltakere med over 50 %. Sykepleierne var den 

nest største gruppen med ca 30 % av deltakerne. Ca en fjerdedel av sykepleierne oppgav at de 

hadde videreutdanning. De ufaglærte utgjorde den minste andelen av deltakere med ca 15 %. 

Fem deltakere svarte ikke på spørsmålet om hvilken faggruppe de tilhørte. 
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Tabell 2  

Bakgrunnsinformasjon II (N = 85)  

 Utvalg 

 n (%) 

Ansatt i  

Hjemmesykepleie 36 (42,4) 

Sykehjem 49 (57,6) 

  

Antall år arbeidet i hjemmesykepleie/sykehjem:   

0 – 5 år 32 (40,5) 

6 – 10 år 21 (25,3) 

11 – 30 år 28 (34,2) 

  

Arbeidsforhold  

Fast ansatt 68 (84) 

Vikariat 4 (4,9) 

Ekstravakt 9 (11,1) 

  

Stillingsprosent  

< 50 % 14 (18,2) 

51 – 80 % 14 (18,2) 

81 – 100 % 49 (63,6) 

 

Den største andelen av utvalget, ca 58 %, var ansatt i sykehjem mens de øvrige 42 % oppgav 

å være ansatt i hjemmesykepleien.  

Vedrørende spørsmålet om arbeidsfaring fra hjemmesykepleie og sykepleie, varierte antall år 

utvalget har arbeidet i hjemmesykepleie eller sykehjem mellom 0 og 30. Gjennomsnittet var 

ca 9 år. Den største andelen av utvalget, 40 %, oppgav at de hadde arbeidet mellom 0 og 5 år. 

25 % oppgav at de hadde arbeidet i hjemmesykepleie eller sykehjem mellom 6 og 10 år, mens 

30 % oppgav mellom 11 og 30 år. 

Da en stor andel av utvalget oppgav at de hadde arbeidet ved hjemmesykepleie eller sykehjem 

i 5 år eller mindre, ønsket jeg å se hvor mange som oppgav å ha arbeidet i 2 år eller mindre. 

Analysene viste at ca 25 % av utvalget oppgav å ha arbeidet 2 år eller mindre. Seks deltakere 

svarte ikke på spørsmålet om hvor lenge de hadde arbeidet i hjemmesykepleie eller sykehjem. 

Godt over 80 % av utvalget oppgav å være fast ansatt. Ca 5 % svarte at de var ansatt i 

vikariat, mens litt over 10 % svarte at de var ansatt som ekstravakt. Fire deltakere svarte ikke 

på spørsmålet om arbeidsforhold. 
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På spørsmålet om hvilken stillingsprosent utvalget var ansatt i, svarte over 60 % mellom 81 

og 100 %. Litt under 20 % svarte at de jobbet enten under 50 % eller mellom 51 og 80 %. 

Åtte deltakere svarte ikke på spørsmålet vedrørende stillingsprosent. 

 

4.1.1 Bakgrunnsinformasjon og faggrupper 

Fokuset for studien er kunnskaper om hjertesvikt hos pleiepersonell ansatt i hjemmesykepleie 

og sykehjem. 

For å kunne se på forskjellene på faggruppene med tanke på gjennomsnittsskåre, er det 

hensiktsmessig med en avklaring av deltagernes bakgrunnsinformasjon fordelt på de tre ulike 

faggruppene representert i materialet.  

 

Sykepleiere: Ca 60 % av sykepleierne var ansatt i hjemmesykepleien.  Alderen 

varierte mellom 29 og 61 år, med en gjennomsnittalder på 45 år. Over 70 % av sykepleierne 

som oppgav å ha videreutdanning var ansatt i hjemmesykepleien. Gjennomsnittet for hvor 

lenge sykepleierne hadde arbeidet i hjemmesykepleie eller sykehjem var ca 8 år, mens 37 % 

oppgav å ha arbeidet 2 år eller færre. Denne andelen var lavere hos sykepleierne med 

videreutdanning. Godt over 90 % av sykepleierne oppgav at de var fast ansatt. Alle 

sykepleierne med videreutdanning var fast ansatt. Gjennomsnittet for hvor høy 

stillingsprosent sykepleierne arbeidet var 90 %. 

 

Hjelpepleiere: Ca 70 % av hjelpepleierne var ansatt i sykehjem. Gjennomsnittsalderen 

var 43 år, og varierte mellom 25 og 67 år. Gjennomsnittet av hvor mange år de hadde vært 

ansatt i hjemmesykepleie eller sykehjem var 10 år. Hjelpepleierne oppgav at 86 % var ansatt i 

fast stilling, mens 12 % var ansatt som ekstravakter.  Gjennomsnittet for hvor høy 

stillingsprosent hjelpepleierne arbeidet var 80 %. 

 

Ufaglærte: Sykehjemmet hadde den største andelen av ufaglærte med 75 %. 

Gjennomsnittsalderen var 41 år, og varierte mellom 21 og 67 år. Gjennomsnittet av hvor 
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lenge de ufaglærte hadde arbeidet i hjemmesykepleie eller sykehjem var 6 år, og 70 % oppgav 

å ha arbeidet i 2 år eller mindre. Med tanke på ansettelsesforhold, oppgav 45 % av de 

ufaglærte at de var fast ansatt, 36 % var ansatt som ekstravakt, mens de resterende oppgav å 

være ansatt i vikariat. Gjennomsnittet av hvor høy stillingsprosent de ufaglærte hadde var 

80%. 

Krysstabulering med kji-kvadrattest viste at det ikke var noen statistisk signifikante forskjeller 

mellom faggruppene med hensyn til de demografiske variablene.  

 

4.1.2 Bakgrunnsinformasjon og arbeidsplass 

Det var ingen betydelige forskjeller mellom deltagere ansatt i hjemmesykepleien og deltagere 

ansatt i sykehjem. Gjennomsnittsalderen for begge arbeidsplassene var i overkant av 40 år. 

Gjennomsnittet for hvor lang erfaring deltagerne hadde fra hjemmesykepleie og sykehjem, 

var i overkant av 7 år for hjemmesykepleien og i underkant av 10 år for deltagerne ansatt i 

sykehjem. Hjemmesykepleien hadde en noe større andel av fast ansatte, med 88 mot 80 % i 

sykehjemmet. Gjennomsnittet av høy stillingsprosent deltagerne arbeidet var rundt 80 % ved 

begge arbeidsplassene. 

Krysstabulering med kji-kvadrat test viste at det ikke var noen statistisk signifikante 

forskjeller mellom arbeidsstedene med hensyn til de demografiske variablene.  

 

4.1.3 Sammendrag  

Majoriteten av sykepleierne var ansatt i hjemmesykepleien, mens hoveddelen av 

hjelpepleierne oppgav å være ansatt i sykehjem. Andelen av ufaglærte var størst ved 

sykehjemmet. Analyser av deltagernes bakgrunnsinformasjon viste at det var liten forskjell 

mellom faggruppene med tanke på gjennomsnittsalder og antall års erfaring fra 

hjemmesykepleie eller sykehjem. Med tanke på ansettelsesforhold oppgav så godt som alle 

sykepleierne å være fast ansatt og også majoriteten av hjelpepleierne. Når det gjaldt de 

ufaglærte, var under halvparten fast ansatt og godt over en tredjedel ansatt som ekstravakt.  
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4.2 Resultater fra kunnskapstesten  

 

Utvalget svarte i gjennomsnitt riktig på 14 av 23 påstander, det vil si en total 

gjennomsnittsskåre på 60,3 %. Dersom jeg legger til de åtte påstandene om mat- og 

drikkevarer til hjertesviktpasienter blir gjennomsnittet 65,35 %. 

I behandlingen av resultatene fra kunnskapstesten valgte jeg å dele påstandene inn i 6 temaer, 

væske og vekt (6 påstander), diett (3 påstander), fysisk aktivitet (1 påstand), medikamenter (3 

påstander), signal på forverring av tilstanden (10 påstander), og kontakt spesialkompetanse (6 

påstander). I tillegg kom påstandene om hvorvidt hjertesviktpasienter kan spise så mye de vil 

av åtte ulike mat- eller drikkevarer.  

I de følgende tabellene viser jeg prosentueringen av rette svar fordelt på tema. Missing 

markeres med *. Påstander som er lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet markeres 

med *. 
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4.2.1 Væske og vekt 

 

Tabell 3 

 

Gjennomsnittsskåre for påstander knyttet til tema væske og vekt (N = 85)  

 Utvalg: 

 % (n) 

  

5. Dersom pasienten går opp mer enn 1,5 kg i løpet av to døgn uten andre symptomer på 

hjertesvikt, behøver de ikke være bekymret. (G) 

80 (68) 

1. Pasienter med hjertesvikt skal drikke mye hver dag. (G)  79,8 (67)*  

14. At mageomfanget øker (sveller opp) kan bety at overflødig væske blir holdt tilbake pga 

hjertesvikten. (R)  

 

79,5 (63)* 

6. Med en gang pasientens symptomer på hjertesvikt er borte, er det ikke lenger nødvendig 

å utføre daglige veiinger. (G) 

 

74,1 (65) 

10. Hvis pasienten kjenner seg tørst, er det av og til OK å lette på drikke-restriksjonene og 

tillate drikke. (G)  

 

28,6 (24)* 

15. Når en vurderer pasientens vektresultater skal dagens vekt sammenlignes med det 

forrige vektresultatet, ikke pasientens normalvekt. (G)  

 

14,3 (12)* 

* Påstand 1: 1 missing 

* Påstand 6: 2 missing 

* Påstand 10: 1 missing 

* Påstand 15: 1 missing 

 

Seks påstander knyttes til væske og vekt. Over 70 % av utvalget svarte riktig på de fire øverste 

påstandene i tabellen. De resterende påstandene gav en gjennomsnittsskåre hos utvalget på < 

30 %. Gjennomsnittsskåre for alle påstandene vedrørende tema væske og vekt var 59, 4 %. 
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4.2.2 Diett 

Tabell 4  

Gjennomsnittsskåre for påstander knyttet til tema diett (N = 85)  

 Utvalg 

 % (n) 

  

2. Så lenge man ikke salter maten er det ingen diettrestriksjoner for pasienter med 

hjertesvikt. (G) 

 

57,6 (49) 

9. Det er OK å anvende kalium-basert salterstatning (for eksempel Seltin) for å krydre 

maten. (G) 

27,7 (23) 

13. Magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg som en del av pasientens diett. (G) 8,3 (7) 

 

Tre påstander knyttes til tema væske og vekt. Godt over halvparten av utvalget svarte riktig på 

påstand 9. Ved to av påstandene svarte mindre enn 30 % av utvalget riktig. Påstanden om 

magert kjøttpålegg gav et svært lavt resultat med < 10 % riktige svar. Gjennomsnittsskåre for 

alle påstandene vedrørende tema diett var 31,2 %. 

 

4.2.3 Fysisk aktivitet 

Tabell 5 

Gjennomsnittsskåre for påstander knyttet til tema fysisk aktivitet (N = 85) 

 Utvalg 

 % (n) 

  

4. Pasienter med hjertesvikt skal redusere aktivitet, og de fleste formene 

for aktivitet skal unngås. (G) 

 

62,7 (52)* 

* 2 missing 

En påstand knyttes til tema fysisk aktivitet, og 62,7 % av utvalget svarte riktig. 
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4.2.4 Medikamenter  

 

Tabell 6 

Gjennomsnittsskåre for påstander knyttet til tema medikamenter (N = 85) 

 Utvalg: 

 % (n) 

  7. Hvis pasienten tar sine medisiner som forordnet og følger foreslåtte livsstilsendringer, vil 

symptomene på hjertesvikt ikke vise seg igjen. (G) 

 

81,9 (68)* 

** Inntak av diuretika skal vurderes dersom pasienten får oppkast og/eller diaré. (R) 77,7 (65)* 

8. Hvis pasienten verker og har smerter, skal ikke-innflammatoriske preparater (NSAIDs, som 

Ibuprofen) anbefales. (G) 

 

56,4 (44)* 

* Påstand 7: 2 missing  

* Påstand **: 1 missing 

* Påstand 8: 7 missing 

** Lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet 

 

Tre påstander knyttes til temaet vedrørende medikamenter. Den ene påstanden er lagt til i den 

norske versjonen av spørreskjemaet. På påstand 7 svarte over 80 % av utvalget riktig. På 

påstanden om diuretika skal vurderes dersom pasienten har oppkast eller diaré, svarte over 75 

% av utvalget riktig. Godt over halvparten av utvalget svarte riktig på påstand 8, men ved 

denne påstanden var det åtte deltagere som ikke svarte. Gjennomsnittsskåre for alle 

påstandene vedrørende tema medikamenter var 72 %. 
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4.2.5 Signal på forverring av hjertesvikten 

 

Tabell 7  

Gjennomsnittsskåre for påstander knyttet til tema signal på forverring av hjertesvikten (N = 85) 
 Utvalg 

 % (n) 

** Underernæring forekommer hos hjertesviktpasienter, men sier ingenting om hvor 

alvorlig hjertesvikten er. (R) 

 

74,4 (54)* 

3. Hoste, kvalme dårlig appetitt kan være symptomer på fremskreden hjertesvikt. (R) 65,1 (51)* 

11. Hvis en pasient har begynt å bruke ekstra puter om natten for å dempe/avhjelpe 

pustebesvær, betyr det ikke at hjertesvikten har forverret seg. (G) 

 

63 (51)* 

12. Hvis en pasient våkner om natten med pustebesvær og pustebesværet lettes ved å gå 

ut av sengen og bevege seg, betyr ikke dette at hjertesvikten har forverret seg. (G) 

 

60 (61)* 

* Påstand **: 3 missing 

* Påstand 3: 2 missing 

* Påstand 11: 4 missing 

* Påstand 12: 1 missing 

** Lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet 

 

Fire påstander knyttes til tema signal på forverring. Ved påstanden lagt til i den norske 

versjonen av spørreskjemaet svarte ca 75 % av utvalget riktig. Ved de øvrige påstandene var 

det i overkant av 60 % som svarte riktig. Gjennomsnittsskåre for alle påstandene vedrørende 

signal på forverring var 65,6 %. 
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4.2.6 Kontakt spesialkompetanse 

 

Tabell 8 

Gjennomsnittsskåre for påstander knyttet til tema kontakt spesialkompetanse (N=85) 

 Utvalg 

 % (n) 

Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når pasienten har:  

** Økende tung pust når pasienten snakker og er i hvile. (R) 94,1 (80)* 

16. Oppstart eller forverring av kraftløshet i leggene som fortsatt vedvarer etter 2-3 dager. (R) 89 (73) 

17. Oppstart eller forverring av utmattethet (fatigue) som fortsatt vedvarer etter 2-3 dager. (R) 81,5 (66)* 

18. Vektøkning på over 2 kg på tre dager uten andre symptomer på hjertesvikt. (R) 66,7 (56)* 

19. Blodtrykk på 80/50 uten andre symptomer på hjertesvikt. (G) 38,6 (32) 

* 

20. Svimmelhet og ørhet når man reiser seg, men som forsvinner etter 10-15 minutter. (G) 45,9 (39) 

* Påstand 16: 2 missing 

* Påstand 17: 1 missing 

* Påstand: 19: 4 missing 

* Påstand 20: 3 missing 

** Lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet 

 

Seks påstander knyttes til temaet om når spesialkompetanse skal kontaktes. En av påstandene 

ble lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet. På flere av påstandene svarte over 80 % 

av utvalget riktig. Ved påstanden om spesialkompetanse skal kontaktes dersom pasienten har 

økende tung pust ved hvile, svarte 94 % av utvalget riktig. På påstanden om blodtrykk på 

80/50, uten øvrige symptomer på hjertesvikt er grunn til å kontakte spesialkompetanse, svarte 

under 40 % av utvalget riktig. Gjennomsnittsskåre for alle påstandene vedrørende kontakt 

spesialkompetanse var 69,3 %. 
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4.2.7 Mat- og drikkevarer til hjertesviktpasienter 

 

Tabell 9 

Gjennomsnittsskåre for tema vedrørende mat- og drikkevarer til hjertesviktpasienter (N = 85) 

 Utvalg 

 % (n) 

**Hjertesviktpasienter kan 

spise/drikke  

så mye de vil av: 

 

 

Lettbrus (R) 35,4 (29)* 

Farris (G) 73,5 (61)* 

Buljong (G) 91,4 (74)* 

Vin (G) 75 (60)* 

Poteter (R) 70,7 (58)* 

Spekemat (G) 98,8 (81)* 

Fisk (R) 97,6 (81)* 

Snacks som peanøtter og 

lignende (G) 

92,8 (77)* 

* Lettbrus: 3 missing 

* Farris: 2 missing 

* Buljong: 4 missing 

* Vin: 5 missing 

* Poteter: 3 missing 

* Spekemat: 5 missing 

* Fisk: 2 missing 

* Snacks: 2 missing 

** Lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet 

 

Deltagerne ble også bedt om å ta stilling til hvorvidt hjertesviktpasienter kan spise / drikke så 

mye de vil av totalt åtte mat- og drikkevarer. Totalt sett skåret utvalget godt med en 

gjennomsnittsskåre for alle påstandene på 79,4 %. Som tabellen viser, knyttes det mest 

usikkerhet til påstanden om hvorvidt lettbrus er et akseptabelt matvalg for 

hjertesviktpasienter.   
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4.3 Resultater fordelt på faggruppe 

Som grunnlag for diskusjon ønsket jeg å se på resultatet fra kunnskapstesten fordelt på 

faggruppene representert i materialet. Poengsummen er regnet ut i fra de 23 påstandene i 

kunnskapstesten.  

Når SPSS regner gjennomsnitt av resultatet på kunnskapstesten fordelt på faggrupper, vil alle 

missing i materialet automatisk velges bort. Det vil si at deltagerne som besvarte alle 

påstandene i testen, i tillegg til for eksempel hvilken faggruppe de tilhørte, ikke vil bli regnet 

med i analysene der det totale gjennomsnittet regnes ut. Påstandene om mat- og drikkevarer er 

derfor ekskludert i denne oversikten, da å inkludere dem medførte et svært stort antall 

missing. 

 

Tabell 10 

Gjennomsnittsskåre fordelt på faggrupper (n = 65) 

  

 Rette svar 

 % (antall) 

Sykepleier med videreutdanning (n = 6) 70,9 (16,3) 

Sykepleier (n = 18) 67,4 (15,5) 

Hjelpepleier (n = 29) 55,2 (12,7) 

Ufaglært (n = 9) 60 (13,8) 

 

Sykepleierne med videreutdanning og sykepleierne oppnådde det beste resultatet med 

henholdsvis 70, 9 % og 67, 4 % riktige svar. Deretter fulgte de ufaglærte med 60 % rett, mens 

hjelpepleierne hadde det laveste resultatet med 55,2 % riktige svar. 

Da hovedfokuset for min studie er sykepleierne, var det interessant å se denne faggruppen 

isolert fra de andre. For å undersøke variansforskjeller i gjennomsnittsskåre mellom 

faggrupper, valgte jeg å dele utvalget i to grupper; sykepleiere og annet pleiepersonell. 

Gruppegjennomsnittene var signifikant forskjellige på 1 % nivå (p = 0,002); sykepleierne 

hadde signifikant høyere gjennomsnitt av antall rette svar enn annet pleiepersonell. 

Variansforskjellene ble også undersøkt fordelt på de seks ulike temaene representert 

spørreundersøkelsen. Gjennomsnittet var signifikant forskjellig ved 3 av 6 temaer; diett (p = 

0,005), fysisk aktivitet (p = 0,007), og signal på forverring av tilstanden (p = 0,000), og jeg 
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kan trekke slutningen om at sykepleierne hadde signifikant høyere gjennomsnittsskåre enn 

annet pleiepersonell ved disse temaene. 

Som forrige avsnitt viste varierte gjennomsnittet av antall rette svar, fra høyt til lavt. Sju 

påstander gav en gjennomsnittsskåre på >74 %. 

 

Tabell 11 

Oversikt over påstander som gir en gjennomsnittsskåre > 74 % (N = 85) 

 Rett 

besvart 

 % (n) 

20. Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når pasienten har: 

Oppstart eller forverring av kraftløshet i leggene som fortsatt vedvarer etter 2-3 dager. (G) 

 

89 (73) 

7. Hvis pasienten tar sine medisiner som forordnet og følger foreslåtte livsstilsendringer, vil 

symptomene på hjertesvikt ikke vise seg igjen. (G) 

 

81,9 (68)* 

19. Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når pasienten har: 

Oppstart eller forverring av utmattethet (fatigue) som fortsatt vedvarer etter 2-3 dager. (R) 

 

81,5 (66)* 

5. Dersom pasienten går opp mer enn 1,5 kg i løpet av to døgn uten andre symptomer på 

hjertesvikt, behøver de ikke være bekymret. (G) 

 

80 (68) 

1. Pasienter med hjertesvikt skal drikke mye hver dag. (G) 79,8 (67)* 

6. At mageomfanget øker (sveller opp) kan bety at overflødig væske blir holdt tilbake pga 

hjertesvikten. (R) 

 

79,5 (66)* 

14. Med en gang pasientens symptomer på hjertesvikt er borte, er det ikke lenger nødvendig å 

utføre daglige veiinger. (G) 

 

74,1 (63) 

* Påstand 1: 1 missing 

* Påstand 6: 2 missing 

* Påstand 7: 2 missing 

* Påstand 19: 1 missing 

 

Fire påstander gav en gjennomsnittsskåre på > 80 % riktige svar. På tre påstander svarte 

mellom 75 og 80 % av utvalget riktig. 
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Jeg har valgt å se nærmere på de ulike faggruppene med hensyn til spørsmål som gir en 

gjennomsnittsskåre på < 40 % for hele utvalget sammenlagt. 

 

Tabell 12 

Oversikt over påstander som gir en gjennomsnittsskåre < 40 % fordelt på faggrupper (n = 82) 

  

 Rette svar 

 % (antall) 

  

 Sykepleier m/ 

videreutd 

 

Sykepleier 

 

Hjelpepleier 

 

Ufaglært 

 (n = 7) (n = 19) (n = 44) (n=12) 

9. Det er OK å anvende kalium-basert salterstatning 

(eks Seltin) for å krydre maten (G) 

 

85,7 (6) 

 

31,6 (6) 

 

18,6 (8)* 

 

18,2 (2)* 

10. Hvis pasienten kjenner seg tørst, er det av og til 

OK å lette på drikke-restriksjonene og tillate 

drikke. (G) 

 

 

28,6 (2) 

 

 

42,1 (8) 

 

 

20,9 (9) 

 

 

33,3 (4) 

13. Magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg som 

en del av pasientens diett (G) 

 

0 (0) 

 

5,6 (1)* 

 

11,4 (5) 

 

8,3 (1) 

15. Når en vurderer pasientens vektresultater skal 

dagens vekt sammenlignes med det forrige 

vektresultatet, ikke pasientens normalvekt. (G) 

 

 

0 (0)* 

 

 

26,3 (5) 

 

 

11,4 (5) 

 

 

8,3 (1) 

16. Spesialkompetanse (lege el. 

hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når 

pasienten har:  

Blodtrykk på 80/50 uten andre symptomer på 

hjertesvikt. (G) 

 

 

 

 

28,6 (2) 

 

 

 

 

26,3 (5) 

 

 

 

 

50 (21)* 

 

 

 

 

35 (3) 

* Påstand 9, hjelpepleier:1 missing 

* Påstand 9, ufaglært: 1 missing 

* Påstand 13, sykepleier: 1 missing 

* Påstand 15, sykepleier med videreutdanning: 1 missing 

* Påstand 16 hjelpepleier: 2 missing 

 

På påstanden om det er OK å anvende kaliumbasert salterstatning for å krydre maten, svarte 

en stor andel av sykepleierne med videreutdanning riktig. Av sykepleierne uten 

videreutdanning var det litt under en tredjedel som svarte riktig. Hjelpepleierne og de 

ufaglærte hadde ca 18 % riktige svar. 

På påstanden om det er OK å lette på drikkerestriksjonene dersom pasienten kjenner seg tørst, 

var det sykepleierne uten videreutdanning og de ufaglærte som oppnådde best resultat. Av 

sykepleierne med videreutdanning svarte under en tredjedel riktig, og det samme gjaldt ca 20 

% av hjelpepleierne.  

Påstanden om magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg for hjertesviktpasienten gav 

generelt lave resultater. Ingen av sykepleierne med videreutdanning og ca 6 % av 
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sykepleierne svarte riktig. Av hjelpepleierne og de ufaglærte svarte bortimot 10 % riktig på 

påstanden. 

Ved påstanden om hvorvidt spesialkompetanse skal kontaktes dersom pasienten har et 

blodtrykk på 80/50 uten andre symptomer på hjertesvikt, var det hjelpepleierne som oppnådde 

det beste resultatet med 50 % riktige svar. De ufaglærte oppnådde nest best resultat med 35 % 

rette svar. Av sykepleierne (både med og uten videreutdanning) var det i overkant av 25 % 

som svarte riktig på påstanden. 

 

4.4 Resultater fordelt på arbeidssted 

Gjennomsnittsskåren varierte ut ifra om deltagerne var ansatt i sykehjem eller 

hjemmesykepleie. Deltagerne ansatt hjemmesykepleien (n = 30) hadde i gjennomsnitt 64,4 % 

(14,8 av 23) riktige svar, mens deltagerne ansatt i sykehjem (n = 36) i gjennomsnitt hadde 57 

% (13,1 av 23) riktige svar.  

Gruppegjennomsnittene var signifikante på 5 % nivå (p = 0,036); ansatte i hjemmesykepleien 

hadde signifikant høyere gjennomsnitt av antall rette svar enn ansatte i sykehjem. 

 

4.5 Resultater knyttet til øvrige spørsmål 

Ønsket om mer informasjon: I tilknytning til hver enkelt påstand hadde deltagerne 

muligheten til å krysse av for hvorvidt de ønsket mer informasjon. Gjennomsnittet av hvor 

mange ganger utvalget krysset av for at de trenger mer informasjon var 3,16 (13,74 %) ganger 

av totalt 20 mulige. Sykepleierne krysset av for at de ønsket mer informasjon i noe større grad 

enn de øvrige faggruppene. Variansforskjellen mellom faggruppene med tanke på å ønske mer 

informasjon var ikke statistisk signifikant. Da jeg delte utvalget opp ut i fra hvor de varansatt, 

viste resultatene at ansatte i hjemmesykepleien krysset av for at de ønsket mer informasjon i 

noe større grad enn ansatte i sykehjem. Variansforskjellen mellom arbeidsstedene med tanke 

på å ønske mer informasjon var ikke statistisk signifikant. 
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Vurdering av påstandenes vanskelighetsgrad: I undersøkelsen ble utvalget spurt om å 

vurdere hvor vanskelig de syntes det var å besvare påstandene i kunnskapstesten. På en skala 

fra 1 – 6, der 1 var ”veldig lett” og 6 var ”veldig vanskelig” var gjennomsnittet for utvalget 4 

(n = 83), altså noe over middels vanskelig. Tre deltakere svarte ikke på spørsmålet. Dersom vi 

ser gjennomsnittet fordelt på faggruppene representert i materialet (n = 82), var det de 

ufaglærte som vurderte spørreundersøkelsen som vanskeligst med et gjennomsnitt på 4,4. 

Deretter fulgte hjelpepleierne med et gjennomsnitt på 4. Sykepleierne og sykepleierne med 

videreutdanning vurderte undersøkelsen som minst vanskelig med et gjennomsnitt på 3,8 og 

3,4. Hos hjelpepleierne og de ufaglærte varierte svarene fra 1 til 6, mens ingen av 

sykepleierne svarte under 2 eller over 5. 

 

Vurdering av tilgjengelig råd og veiledning: I undersøkelsen ble utvalget spurt om i 

hvilken grad de vurderte råd/veiledning som tilgjengelig når de lurte på noe knyttet til pleie 

og behandling av pasientene. Dette skulle vurderes på en skala fra 1 – 6, der 1 var ”lite 

tilgjengelig” og 6 var ”svært godt tilgjengelig”. Gjennomsnittet for utvalget var 4,5 (n = 76); 

utvalget vurderte tilgjengelig hjelp som relativt godt tilgjengelig. Dersom jeg ser 

gjennomsnittet fordelt på deltagere fra hjemmesykepleien og deltagere fra sykehjem, vurderer 

deltagerne ansatt i sykehjem råd/veiledning som tilgjengelig i større grad enn deltagerne 

ansatt i hjemmesykepleien. Variansforskjellen mellom arbeidsstedene med hensyn til dette 

spørsmålet er statistisk signifikant (p = 0,017). Deltagerne fikk også spørsmål om hvem de 

rådførte seg med. Her fikk de en rekke alternativer å velge mellom (detaljer i vedlegg 4). 

Halvparten av utvalget svarte at de konfererte med sykepleier på post. Rundt 40 % svarte at 

de helst konfererte med avdelingssykepleier eller ansvarshavende sykepleier. 
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5 DISKUSJON 

 

I min studie bestod utvalget av totalt 85 deltakere. Av disse var 31,7 % sykepleiere, 53,7 % 

hjelpepleiere og 14,6 % ufaglærte. Ca en fjerdedel av sykepleierne oppgav at de hadde 

videreutdanning. 42,4 % av utvalget arbeidet i hjemmesykepleien og 57,6 % i sykehjem. 

Dersom Alberts (2002) antagelser om en total gjennomsnittsskåre på 87,5 % anses som et 

tilstrekkelig kunnskapsnivå, viser resultatene fra studien min utilfredsstillende kunnskaper hos 

utvalget med en total gjennomsnittsskåre på 60,3 %. Gjennomsnittskåren varierte mellom 

faggruppene. Gruppen med sykepleiere oppnådde den høyeste gjennomsnittsskåren med 

68,26 % (sykepleiere med videreutdanning 70,9 %, sykepleiere 67,4 %). De ufaglærte 

oppnådde den nest høyeste gjennomsnittsskåren med 60,0 % riktig etterfulgt av hjelpepleierne 

med 55,2 % riktige svar. Forskjellen mellom sykepleierne og annet pleiepersonell var 

statistisk signifikant (p = 0,002). Studien hadde få deltagere, og det vil være begrenset i 

hvilken grad jeg kan trekke konklusjoner basert på resultatene. Resultatene gir allikevel et 

godt innblikk i problemstillingen ved at de avdekker vesentlige kunnskapshull hos sykepleiere 

og annet pleiepersonell i forhold til prinsipielle og grunnleggende kunnskaper om hjertesvikt. 

Kunnskapstesten omhandlet temaene væske og vekt, diett, fysisk aktivitet, medikamenter, 

signal på forverring av tilstanden og kontakt spesialkompetanse. Ingen av temaene skilte seg 

ut med tanke på svært god eller svært dårlig gjennomsnittsskåre. Det var derimot 

enkeltpåstander innenfor alle temaene som skilte seg ut. I og med at det er kunnskapshullene 

som er de mest interessante, er det påstandene som skilte seg ut med lav gjennomsnittsskåre 

som vies størst oppmerksomhet i diskusjonen. Funnene diskuteres først i sin helhet, deretter ut 

ifra faggruppene og arbeidsplassene representert i materialet. Videre ses funnene fra min 

studie i sammenheng med tidligere publikasjoner der Alberts (2002) spørreskjema benyttes. 

Deretter følger et avsnitt der funnene diskuteres med hensyn til sykepleierens faglige ansvar. 

Til slutt i kapittelet diskuteres funnene ut i fra et større samfunnsmessig perspektiv knyttet til 

kompetansebegrepet. Diskusjonene begrunnes med litteratur og teori presentert tidligere i 

oppgaven. 
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5.1 Kunnskaper knyttet til spørreskjemaets tema 

Florence Nightingale påpekte at hver sykdom har sine bestemte karakteristiske trekk, og at 

sykepleieren må kjenne til disse trekkene og hvilke symptomer de kan skape for pasienten 

(Eikeland et al., 2010; Nightingale, 1984). Et friskt, voksent menneske vil være i stand til å 

opprettholde sine grunnleggende behov. For pasienter som lever med en kronisk sykdom, som 

hjertesvikt, vil utfordringene sykdommen fører med seg på sikt kreve hjelp til å opprettholde 

disse behovene. For å styrke pasientens kompetanse til å selv mestre hjertesvikten må 

sykepleieren kunne sette seg inn i pasientens situasjon, søke å forstå hvordan pasienten 

opplever det å leve med en kronisk sykdom og hjelpe pasienten med å opprettholde sine 

grunnleggende behov. 

Hjertesviktpasienter er alle forskjellige med ulike opplevelser og erfaringer knyttet til det å 

leve med en kronisk sykdom. Alle påstandene i undersøkelsen var av prinsipiell karakter, og 

en konkretisering av hjertesviktpasienten lå til grunn for at deltakerne skulle kunne svare 

riktig på påstandene. 

Fire av temaene representert i kunnskapstesten, væske og vekt, diett, fysisk aktivitet og 

medikamenter, kan knyttes til nettopp hjertesviktpasientens grunnleggende behov og også 

teoretiske kunnskaper vedrørende dette.   

 

5.1.1 Væske og vekt 

Ved temaet vedrørende væske og vekt skåret utvalget bra ved flere av påstandene.  Samtidig 

viste resultatene at det knyttes stor usikkerhet hos utvalget ved påstandene relatert til 

drikkerestriksjoner og veieregimer: Hvis pasienten kjenner seg tørst, er det av og til OK å 

lette på drikkerestriksjonene og tillate drikke og når en vurderer pasientens vektresultater 

skal dagens vekt sammenlignes med det forrige vektresultatet, ikke pasientens normalvekt. 

Påstandene er ikke korrekte. Påstanden om at det er OK å av og til lette på 

drikkerestriksjonene dersom pasienten føler seg tørst, gav en gjennomsnittsskåre på 28,6 % 

rette svar. Påstanden om at vekten skal sammenlignes med normalvekt eller forrige 

vektresultat gav en gjennomsnittsskåre på 14,3 % rette svar. Resultatene er bekymringsfulle, 

da påstandene representerer svært sentrale aspekter ved behandlingen av hjertesviktpasienter. 

Dersom det er administrert væskerestriksjon til en hjertesviktpasient, skal denne restriksjonen 
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opprettholdes uavhengig av om pasienten kjenner seg tørst. Dersom en allikevel tillater 

pasienten å drikke, risikeres økt ødemutvikling og lungestuvning (Jacobsen et al., 2001). Det 

er svært hensiktsmessig at sykepleiere og øvrig pleiepersonell har kjennskap til dette, og i 

stedet tilbyr pasienten å fukte munnen.  

Studien viste også nedslående resultater vedrørende veieregimer av pasientene. Vektøkning 

hos hjertesviktpasienter kan skyldes tiltakende ødemer, og en vektøkning på 4-5 kilo vil 

vanligvis være synlig som ødemer hos de fleste pasienter. Fordi ødemutbredelsen varierer 

med pasientens stilling, kan det være utfordrende å observere om ødemene øker. Litteraturen 

beskriver at hjertesviktpasienter derfor skal veies daglig (Eikeland et al., 2010; Strand & 

Samstad, 2012). Albert (2002) understreker at sykepleiere må forstå daglige vektendringer 

mot en standard verdi (normalvekt). Normalvekt har ingenting å gjøre med idealvekt basert på 

høyde og beinstruktur, men refererer til den enkelte pasients vekt basert på normalt 

blodvolum (normal jugular halsvenestuvning, ingen tilkommet eller forverring av den tredje 

hjertelyd, unormale respirasjonslyder eller ødem). Dersom sykepleiere og pleiepersonell har 

kjennskap til prinsippene vedrørende hjertesviktpasienters normalvekt, og veieregimet 

opprettholdes, vil svaret på påstanden om hvilken vekt en skal ta utgangspunkt i, nemlig 

pasientens normalvekt, nærmest gi seg selv. Dette er fordi daglige veiinger vil tydeliggjøre 

hvor lite hensiktsmessig det vil være å ta utgangspunkt fra vekten tatt dagen i før. 

 

For pasienter boende i sykehjem vil det være sykepleieren og øvrig pleiepersonells daglige 

ansvar å følge opp pasientens vekt. Dette forutsetter selvfølgelig at alle sykehjemsavdelinger 

har en vekt tilgjengelig, og at dette er en prosedyre som er like naturlig å gjennomføre som et 

alminnelig morgenstell. Min erfaring som praksisveileder for sykepleiestudenter ved ulike 

sykehjem, er at mange avdelinger ikke har vekter tilgjengelig. Resultatene fra sett i 

sammenheng med mine erfaringer fra praksis, understreker viktigheten av et økt fokus i 

praksis på veieregimer av hjertesviktpasienter. 

 

Hjemmesykepleien har andre utfordringer når det gjelder å følge opp vekten til 

hjemmeboende pasienter. Hjemmeboende hjertesviktpasienter må ha tilstrekkelig informasjon 

om hvorfor vektøkning er et alvorlig symptom på tiltagende hjertesvikt, og hvordan de skal gå 

frem for å monitorere vekten selv. Informasjonen pasienten får, er avhengig av at den som 

informerer har relevant kunnskap. Dersom pasienten ikke ønsker å veie seg daglig, kan han 

informeres om hvilke symptomer han bør være oppmerksom på med tanke på å følge opp 

egen ødemutvikling. Endringer pasienten selv kan legge merke til kan være tørrhoste, tyngre 
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pust ved korte turer, for eksempel til toalettet eller postkassen, eller vanskeligheter med å få 

på seg tøfler som følge av økende ødemer i bena (Eikeland et al., 2010; Sykehuset i Vestfold, 

2013). Sykepleieren må oppfordre pasienten til å ta kontakt dersom han skulle legge merke til 

disse endringene. 

 

5.1.2 Diett og medikamenter 

Svarene knyttet til temaet diett viste sprikende resultater. Spesielt en påstand skilte seg ut: 

Magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg som en del av pasientens diett. Under 10 % (8,3 

%) svarte rett; magert kjøttpålegg er ikke et akseptabelt matvalg. Resultatet er 

oppsiktsvekkende, men jeg ser i etterkant at det kan være problematisk å oppfatte hva som 

ligger til grunn for påstanden. Det er generell allmennkunnskap at et fettfritt kosthold er 

gunstig for å hindre utvikling hjertesykdom. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

anbefaler magert kjøttpålegg i sitt ”hjertevennlige kosthold”, men vektlegger også at pålegget 

må ha et lavt saltinnhold. Dersom en tenker på at hjertepasienter generelt bør unngå fett, er 

det også naturlig å tenke at magert kjøttpålegg vil være et godt påleggsalternativ. Men 

anbefalingene til LHL er også generelle, og gjelder ikke spesifikt for pasienter med en 

utviklet hjertesvikt. Det er heller ingen lærebøker om hjertesvikt som snakker om 

fettrestriksjon i forhold til hjertesviktpasienter, selv om et magert kosthold er anbefalt. Det er 

derfor saltinnholdet i kjøttpålegg som ligger til grunn for påstanden, og som pleiepersonell 

bør ha kjennskap til. I kjøttvarer vil en få natrium fra kjøttets naturlige innhold, men også fra 

tilsetninger, som for eksempel saltlake. Saltet har en gunstig effekt i forhold til å preservere 

kjøttet, og for å heve smaken på magre kjøttprodukter tilsettes gjerne saltlake som 

kompensasjon for det smaksrike fettet som fjernes. For å redusere væskeretensjon skal 

hjertesviktpasienter ha saltfattig kost med minimum 2 g salt (mindre enn 1 teskje) per dag. 

Dette betyr at salttilsetning i mat og saltrike matvarer må unngås (Eikeland et al., 2010; 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, 2013; Ruusunen & Puolanne, 2005).  

For pleiepersonell og hjertesviktpasienter er det essensielt å ha kjennskap til at det er måter å 

krydre maten på uten å bruke salt. Påstanden vedrørende salterstatningsprodukter skiller seg 

også ut med lav gjennomsnittsskåre hos utvalget: Det er OK å anvende kalium-basert 

salterstatning (for eksempel Seltin) for å krydre maten. Påstanden er ikke korrekt. Litt over en 

fjerdedel av utvalget (27,7 %) svarte riktig. Som formuleringen av påstanden sier, er 

salterstatningsprodukter gjerne basert på kalium. Grunnet behandling med angiotensin-
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converting enzyme (ACE) hemmere, angiotensin-reseptorblokkere eller aldosteron hemmere 

(Spironolakton), har hjertesviktpasienter ofte et høyt nivå av serum-kalium. De har i tillegg 

ofte nedsatt nyrefunksjon som følge av redusert nyregjennomblødning grunnet lavt 

minuttvolum. Behandlingen med medikamentene nevnt over, kombinert med tilskudd av 

kalium, kan gi livstruende hyperkalemi ved utvikling av nyresvikt (Albert, 2002; Os, 

Fredheim, Draganov, Høieggen, & Andersson, 2003). 

Vedrørende temaet om medikamenter skilte særlig en påstand seg ut med lavere 

gjennomsnittlig poengsum enn de øvrige påstandene innenfor dette temaet: Hvis pasienten 

verker og har smerter, skal ikke-innflammatoriske preparater (NSAIDs, som Ibuprofen) 

anbefales. Påstanden er ikke korrekt. Litt over halvparten av utvalget (56,4) svarer rett. 

NSAIDs anses som uheldig for hjertesviktpasienter fordi det fører til væskeretensjon og 

økning i perifere ødemer (Faull, 2012; Forfang & Istad, 2011). Det er uheldig at 

pleiepersonell viser mangelfulle kunnskaper om NSAIDs som smertelindring til 

hjertesviktpasienter. NSAIDs, som Ibuprofen, er et av de aller vanligste smertestillende 

preparatene vi har, og det er svært tilgjengelig som reseptfritt legemiddel på apotek. Dersom 

pleiepersonell ikke har tilfredsstillende kunnskap om preparatets uheldige virkning for 

hjertesviktpasienter, er det en overhengende fare for at de vil tilby pasienten nettopp 

Ibuprofen i situasjoner der pasienten har behov for smertelindring. Pleiepersonell må ha 

kunnskapen for å unngå å selv bidra til en uheldig symptomutvikling hos pasienten, og også 

for å kunne råde pasienter om hva slags smertestillende de bør ta ved behov. 

 

5.1.3 Fysisk aktivitet 

Spørreundersøkelsen inkluderte kun en påstand om fysisk aktivitet: Hjertesviktpasienter skal 

redusere aktivitet, og de fleste formene for fysisk aktivitet skal unngås. Påstanden er ikke 

korrekt. 62,7 % av utvalget svarte riktig på påstanden. Regelmessig fysisk aktivitet ved 

hjertesvikt er viktig. Dette skyldes ikke at hjertets pumpeevne øker, men en slik aktivitet vil 

bidra til en bedret perifer utnyttelse av tilført oksygen (Norsk legemiddelhåndbok, 2013). I 

samtale med hjertesviktpasienten kan sykepleieren gi råd om former for fysisk aktivitet. 

Aktiviteten bør være tilpasset den enkelte pasientens hjertesvikt. For noen pasienter kan en tur 

i skogen være realistisk, mens for andre pasienter kan en kort tur til postkassen være nok. 

Pasientens daglige fysiske aktivitet kan også være et hjelpemiddel for å observere om 
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hjertesvikten forverres. Eksempelvis kan sykepleieren be pasienten om å legge merke til om 

det var tyngre å gå til postkassen enn dagen før.  

 

5.1.4 Signal på forverring og kontakt spesialkompetanse 

I det originale spørreskjemaet behandler Albert (2002) påstandene knyttet til disse to temaene 

under ett tema som hun kaller signal på forverring. I samråd med veileder besluttet jeg å dele 

opp påstandene i to tema; signal på forverring og kontakt spesialkompetanse, da jeg anså 

temaene som for ulike til å kunne bli behandlet under ett. Signal på forverring og kontakt 

spesialkompetanse skiller seg fra de øvrige temaene. Påstandene skisserer den praktiske 

hverdagen, der sykepleierens funksjon og ansvar for hjertesviktpasienten i form av blant annet 

observasjon, vurdering og identifisering av sykdomstegn står sentralt, og tydeliggjøres i større 

grad enn ved de øvrige temaene. Ved hjertesvikt er observasjon av pasienten spesielt viktig 

fordi tilstanden raskt kan endres fra stabil til ustabil (Eikeland et al., 2010; Jacobsen et al., 

2001). Ved påstandene vedrørende disse temaene måtte deltagerne vurdere ulike symptomer 

på hjertesvikt. Vurderingene vil kreve en refleksjon. I situasjonene påstandene beskriver, vil 

det være snakk om en uvilkårlig refleksjon; sykepleieren /pleiepersonellet må ta stilling til en 

konkret situasjon som på grunn av sin karakter krever overveielse. Situasjonen beskrives 

nåtidsrettet, og refleksjonen finner sted i sitasjonen når den oppstår. Tidligere erfaring knyttet 

til pasientgruppen ville også ha en positiv effekt. Ved å reflektere over tidligere erfaringer, 

kunne deltageren kjenne igjen situasjonen fra lignende opplevelser og basere svaret på 

påstanden på denne erfaringen (Kirkevold, 1996). I en reell praksissituasjon, ville det rette 

svaret vært vanskelig å komme frem til uten en observasjon av hva det var som faktisk 

skjedde, en refleksjon over hva situasjonen egentlig handlet om, og hva sykepleieren burde ha 

gjort for at utfallet skulle blitt best mulig. Deltagerens utfordring med dette var vurderingen 

over handlingene som skulle vært iverksatt i en reell praksissituasjon.  

I forhold til signal på forverring og kontakt spesialkompetanse, knyttes påstandene direkte til 

observasjoner som krever kunnskaper om respirasjon, sirkulasjon (blodtrykk), væskebalanse 

(ødemutvikling) ernæring og generell velvære (fatigue). Ca 65 % av utvalget svarte riktig på 

påstandene knyttet til signal på forverring, og det var ingen av påstandene som skilte seg ut 

med tanke på lav gjennomsnittsskåre. 
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Ved temaet kontakt spesialkompetanse var resultatene mer varierende. Alle sykepleierne 

svarte riktig på en av påstandene. En påstand skilte seg ut med betydelig lavere 

gjennomsnittsskåre enn de øvrige påstandene innenfor temaet: Spesialkompetanse (lege el. 

Hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når pasienten har: Blodtrykk på 80/50 uten andre 

symptomer på hjertesvikt. Påstanden er ikke korrekt. Godt over en tredjedel av utvalget (38,6 

%) svarte riktig. Litteraturen beskriver at hjertesviktpasienter bør ha et systolisk blodtrykk på 

over 90mmHg for å unngå å gå i kardiogent sjokk, som er en svært alvorlig komplikasjon ved 

akutt hjertesvikt. I den akutte situasjonen er ikke det lave blodtrykket alene årsak i sjokket, 

men dette må sees i sammenheng med andre fysiologiske symptomer som oliguri (unormalt 

lav diurese) og markert redusert slagvolum. Ved kardiogent sjokk vil pasienten være kald, 

kaldsvett med eventuell halsvenestuvning og takypné. Pasienten vil gjerne oppleves som 

engstelig og smertepåvirket (Jacobsen et al., 2001). Pasientgruppen som er aktuell i 

hjemmesykepleien og sykehjem, har i all hovedsak kronisk og ikke akutt hjertesvikt (selv om 

akutt hjertesvikt kan oppstå). For kroniske hjertesviktpasienter er et lavt systolisk blodtrykk 

derimot et bilde på optimalisert afterload og nedsatt arbeidsbelastning for hjertet. Et blodtrykk 

på 80/50 mmHg er ikke å anse som årsak til å kontakte spesialkompetanse, så lenge det ikke 

er ledsaget av andre symptomer på kardiogent sjokk. I og med at hjertesvikt er en svært 

alvorlig sykdom ville det på den andre siden være lite sannsynlig at pleiepersonellet, i en reell 

praksissituasjon, ikke kontakter spesialkompetanse, med mindre hun har førstehåndskunnskap 

om den spesifikke pasientens hjertesviktsymptomer, øvrig helsetilstand, beslutningsevne og 

støtte fra pårørende (Hart et al., 2011). Forutsetningen for denne type førstehåndskunnskap er 

at pleieren har evnen til kritisk tenking, og ser de betydelige nyanseforskjellene som 

innebærer forskjellige tolkninger og tilnærmingsmåter i ulike situasjoner (Kirkevold, 1996). 

Det vil også være helt essensielt at pleieren kjenner pasienten og har kontinuerlig kontakt med 

pasienten og hans pårørende (Hart et al., 2011), noe som er problematisk i dagens 

organisering av helsetjenesten. Dette diskuteres mer inngående senere i kapittelet. 
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5.2 Studien sammenlignet med tidligere 

publikasjoner 

I dette avsnittet vil jeg gi en presentasjon av mine resultater sammenlignet med tidligere 

publikasjoner der Alberts spørreskjema, Nurses Knowledge of Heart Failure Education 

Principles (2002), har blitt benyttet. Ved å se resultatene i lys av hverandre, isolert fra de 

øvrige diskusjonene av resultatene, kan områdene der kunnskapen ikke er tilfredsstillende 

tydeliggjøres. For å kunne sammenligne resultatene mine med tidligere publikasjoner valgte 

jeg å ta utgangspunkt i de 20 påstandene fra det originale spørreskjemaet og ekskludere 

hjelpepleierne og de ufaglærte, slik at jeg kun sto igjen med sykepleierne. Dette ville, slik jeg 

så det, gi den beste forutsetningen for en slik sammenligning.  

Alberts studie hadde som nevnt tidligere et utvalg på 300, der 92 % var sykepleiere (RN’s) og 

8 % var hjelpepleiere (LPN’s). Alle inkluderte deltagere arbeidet daglig med 

hjertesviktpasienter. Som nevnt tidligere angir Albert en forventning om en 

gjennomsnittsskåre hos utvalget på 87,5 % rette svar eller høyere, men begrunner ikke dette 

ytterligere. Slik jeg velger å tolke Alberts utsagn, vil 87,5 % rette svar representere et 

tilstrekkelig kunnskapsnivå for å kunne følge opp og undervise hjertesviktpasienter i hvordan 

de best mulig skal hanskes med sykdommen. Gjennomsnittsskåren for antall rette svar i 

Alberts studie var 76 %.  

Flere studier har benyttet Alberts spørreskjema. Washburn et al. (2005) studerte 55 

sykepleiere ved en intensivavdeling en medisinsk avdeling ved et lite, kommunalt sykehus. 

Willette et al. (2007) og Delaney et al. (2011) benyttet også Alberts skjema med formål om å 

vurdere sykepleieres kunnskaper om hjertesvikt. Willette et al hadde et noe mindre utvalg på 

49 sykepleiere. Sykepleierne i Willettes studie oppnådde høyere gjennomsnittsskåre enn 

utvalget fra de to tidligere studiene, med ca 80 % rette svar. Delaney et als studie inkluderte 

94 hjemmesykepleiere. Gjennomsnittskåren for utvalget var 79 %, altså tilnærmet det samme 

som Albert og Willette et al. De nevnte studiene ble alle gjennomført i USA. Med bakgrunn i 

Alberts antagelser om at en gjennomsnittskåre på minimum 87,5 % er tilstrekkelig, 

konkluderte alle de nevnte publikasjonene med at sykepleierne formodentlig ikke har 

tilstrekkelig kunnskap om hjertesvikt til å kunne undervise pasientene i å hanskes med egen 

sykdom.  
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I de tidligere nevnte studiene presiserte forfatterne at utvalget hadde regelmessig kontakt med 

hjertesviktpasienter. Dette var ikke tilfellet i min studie. Sykehjemmet og hjemmesykepleien 

der sykepleierne i min studie er hentet fra, er sammensatt av ulike pasienter med ulike 

diagnoser og ulikt behov for pleie og omsorg, og det vil være tilfeldig hvor mange 

hjertesviktpasienter sykepleierne har kontakt med på regelmessig basis. Etter å ha ekskludert 

påstandene lagt til i den norske versjonen av spørreskjemaet, i tillegg til faggruppene med annet 

pleiepersonell, øker gjennomsnittsskåren for kunnskapstesten fra 60,3 % til 65,6 %. Dette er et 

betydelig høyere tall enn tidligere, men skiller seg fortatt ut som den laveste 

gjennomsnittsskåren blant publikasjonene.  

Jeg har laget en tabell over studiene som har benyttet Alberts spørreskjema (vedlegg 6). I 

tabellen gir jeg en oversikt over alle studienes totalskåre på kunnskapstesten i tillegg til skårer 

for hver enkelt påstand. Enkelte av tallene ble ikke oppgitt i alle publikasjonene. I alle tilfellene 

gjelder dette tall der utvalget verken skåret høyt eller lavt, og forfatterne har derfor unnlatt å 

publisere disse tallene. 

Ved sammenligning skiller flere av påstandene seg ut med en god gjennomsnittsskåre i alle 

studiene, det samme gjelder påstander med lav gjennomsnittsskåre. Påstandene med lav skåre i 

alle studiene knyttes til væske og vekt eller blodtrykksmonitorering:  

Når en vurderer pasientens vektresultater skal dagens vekt sammenlignes med det forrige 

vektresultatet, ikke pasientens normalvekt.  

Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når pasienten har: Blodtrykk 

på 80/50 uten andre symptomer på hjertesvikt. 

Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når pasienten har: 

Svimmelhet og ørhet når man reiser seg, men som forsvinner etter 10-15 min. 

Ingen av påstandene er korrekte. Alle påstandene er diskutert tidligere i kapittelet under 

avsnittet om kunnskaper knyttet til tema væske og vekt og kontakt spesialkompetanse. Ingen 

av sykepleierne i min, eller ved tidligere studier, oppnår mer enn 30 % riktig på de to første 

påstandene. Dette tydeliggjør utilfredsstillende kunnskaper knyttet til monitorering av 

pasientenes vekt og blodtrykk. Den siste påstanden kan knyttes til blodtrykksmonitorering, 

men også til signal på forverring av hjertesvikten. Utvalget fra Albert- og Willettes studie 

skårer svært lavt på denne påstanden, med henholdsvis 19,0 % og 16,3 5 riktig. Ca 40 % av 

sykepleierne fra min studie svarer rett på påstanden. Skåren er ikke tilfredsstillende, men 

resultatet er det høyeste målt med Alberts spørreskjema.  
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I min studie skiller tre påstander seg ut ved at de har betydelig lavere gjennomsnittskåre enn i 

de andre studiene:  

Hvis pasienten kjenner seg tørst er det OK å av og til lette på drikkerestriksjonene og tillate 

drikke. 

Med en gang pasientens symptomer på hjertesvikt er borte, er det ikke lenger nødvendig å 

utføre daglige veiinger.  

Magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg som en del av pasientens diett. 

Ingen av påstandene er riktige, og de er også diskutert tidligere i avsnittet om kunnskaper 

knyttet til tema væske og vekt og diett. Påstanden om det er OK å av og til lette på 

drikkerestriksjoner dersom pasienten føler seg tørst, gir ca 70 % lavere skåre i min studie enn 

ved de tidligere studiene. Dette er et oppsiktsvekkende resultat som tydeliggjør sykepleierne i 

min studies mangelfulle kunnskap om betydningen av å opprettholde drikkerestriksjoner som 

en viktig del av pasientens behandling. Resultatet er bekymringsfullt, for som nevnt tidligere 

er drikkerestriksjoner et svært viktig tiltak for å hindre økt ødemutvikling og lungestuvning 

(Jacobsen et al., 2001).  

Nok en påstand knyttet til væske og vekt gir en markant lavere skåre i min studie 

sammenlignet med tidligere studier: Med en gang pasientens symptomer på hjertesvikt er 

borte, er det ikke lenger nødvendig å utføre daglige veiinger. Påstanden er ikke riktig. Ved 

denne påstanden skåret sykepleierne i min studie ca 30 % lavere enn ved de tidligere 

publikasjonene. Resultatet er nok en grunn til å sette spørsmålstegn ved sykepleiernes 

kunnskaper vedrørende veieregimer av hjertesviktpasienter.  

Ved å ekskludere hjelpepleiere og ufaglærte, sank gjennomsnittsskåren på påstanden om 

magert kjøttpålegg som påleggsalternativ til hjertesviktpasienter fra 8,3 % til kun 4 % riktige 

svar. Ved tre av de tidligere studiene oppgis en skåre på over 70 % på de tilsvarende 

påstandene. Som nevnt er påstanden, og oppfattelsen av hva som ligger til grunn for å svare 

på den diskutert tidligere, men den lave gjennomsnittsskåren sammenlignet med tidligere 

studier tydeliggjør et markant kunnskapshull vedrørende saltinnholdet i magre kjøttprodukter.  
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5.2.1 Sammendrag 

Ved å sammenligne resultatene fra min studie med resultater fra tidligere studier som alle har 

benyttet Alberts spørreskjema Nurses' Knowledge of Heart Failure Education Survey (2002), 

tydeliggjøres sykepleiernes kunnskapshull. Studiene viser at lavt kunnskapsnivå ved enkelte 

av temaene representert i spørreskjemaet, og spesielt tre kunnskapsområder bør vies ekstra 

oppmerksomhet; kunnskap om væske og vekt (væskeadministrering og vektmonitorering), 

kunnskap om diett (saltinnhold) og kunnskap om blodtrykk.  

 

5.3 Betingelser for kompetanseutvikling i pleie- og 

omsorgstjenestene 

Hittil i diskusjonen har temaet vært kunnskap, og jeg har gått konkret inn på de ulike temaene 

av betydning for oppfølging og undervisning til hjertesviktpasienter. Kort oppsummert, viser 

resultatene fra undersøkelsen tydelige kunnskapshull ved flere sentrale temaer.  

For å se funnene mine i et større samfunnsmessig perspektiv, vil jeg i følgende avsnitt se 

nærmere på funnene fra studien sett i sammenheng med litteratur og teori knyttet til 

sykepleierens faglige ansvar, kompetanse og organisatoriske forhold ved pleie- og 

omsorgstjenesten.  

 

5.3.1 Sykepleierens faglige ansvar 

Utvalget var satt sammen av både sykepleiere og annet pleiepersonell. Tanken bak dette var at 

jeg ville undersøke kunnskapsnivået hos alle ansatte som jobbet med pleie av 

hjertesviktpasientene. Sykepleieledere og annet personell uten direkte pasientkontakt ble 

derfor ikke ansett som målgruppe for studien, og ikke invitert til å delta. Selv om sykepleiere 

utgjorde en liten andel av utvalget med litt under en tredjedel av deltagerne, viser litteraturen 

at et tilstrekkelig antall kvalifiserte sykepleiere er avgjørende for å sikre god kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenestene (Bergland et al., 2010). En fjerdedel av sykepleierne i studien oppgav at 

de hadde videreutdanning. Litteraturen og lovverket (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999a, 

1999b) tydeliggjør sykepleierens ansvar for pleiefaglig kvalitet, der en praksis basert på 
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kunnskap står sentralt. En kunnskapsbasert praksis forutsetter at sykepleieren har de 

nødvendige kunnskapene for feltet hun arbeider i, og at hun tar ansvar for at kunnskapene 

holdes oppdatert etter den nyeste tilgjenglige kunnskapen og forskningen (Norsk 

sykepleierforbund, 2013). Som nevnt tidligere vil utøvelsen av profesjonell sykepleie til 

pasienter med hjertesvikt kreve at sykepleieren har evnen til å observere, vurdere og 

identifisere tidlige tegn på utvikling eller forverring av sykdommen i tillegg til kunnskaper 

om tiltak for å ivareta hjertesviktpasientens grunnleggende behov. Avgjørende for å lette 

hjertesviktpasientenes hverdag, vil være at han selv lærer å mestre konsekvensene av 

sykdommen, behandlingen og den tiltagende helsesvikten (Eikeland et al., 2010). Dette vil 

innebære at pasienten selv har kunnskaper om tiltak han kan iverksette for å begrense 

symptomutvikling og progrediering av sykdommen. Pasientene erverver kunnskap gjennom 

en tilpasset og god undervisning, der pasientens individuelle behov og mestringsferdigheter 

vektlegges. Ansvaret for undervisningen og at pasienten erverver disse kunnskapene er 

sykepleierens.  

Sykepleierens ansvar for pleiefaglig kvalitet medfører også at hun må ta ansvar for opplæring 

og oppfølging av de andre faggruppene representert på arbeidsplassen. Ved analyser av 

påstandene i kunnskapstesten fordelt på faggruppene representert i materialet, viste 

resultatene at spesialsykepleierne og sykepleierne totalt sett oppnådde den høyeste 

gjennomsnittsskåren, mens hjelpepleiere og ufaglærte oppnådde den laveste. Utvalget ble 

også bedt om å krysse av for hvor vanskelig de syntes det var å besvare påstandene i 

spørreskjemaet. De ufaglærte vurderte påstandene som vanskeligst, dernest hjelpepleierne. 

Sykepleierne og sykepleierne med videreutdanning vurderte påstandene som minst 

vanskelige. De ufaglærte utgjorde en liten del av utvalget med 15 %. Som tittelen ”ufaglært” 

beskriver, er dette pleiepersonell helt uten helsefaglig utdanning. Det er dermed ikke rimelig å 

forvente at denne gruppen skal besitte spesifikk kompetanse om hjertesvikt, og det faktum at 

denne faggruppen vurderer påstandene i kunnskapstesten som vanskeligere enn de øvrige, er 

ikke uventet. Allikevel skåret de ufaglærte høyere enn hjelpepleierne på kunnskapstesten. 

Selv om de ufaglærte ikke hadde mulighet til å krysse av for annen helsefaglig bakgrunn av 

relevans, gir resultatet grunnlag for å anta at enkelte av de ufaglærte kan ha vært for eksempel 

lege- eller sykepleiestudenter i deltidsarbeid ved siden av studiene. Men dette er, som sagt, 

kun en antagelse.  

Ved gjennomgang og diskusjon av resultatene fra kunnskapstesten, og ved sammenligning av 

resultatene med tidligere studier, kommer det tydelig frem at sykepleierne i min studie ikke 
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har tilstrekkelige kunnskaper om vesentlige temaer avgjørende for å kunne utøve en 

profesjonell sykepleie til hjertesviktpasientene. Med mangelfulle kunnskaper er det også 

høyst usikkert om sykepleieren vil kunne gi pasienten den nødvendige opplæringen i hvordan 

han selv skal hanskes med hjertesvikten. Selv om sykepleierne totalt sett oppnådde den 

høyeste skåren på kunnskapstesten, er dette i seg selv heller ikke godt nok som grunnlag for 

opplæring av øvrige faggrupper. For å kunne en god opplæring om hjertesvikt, må 

sykepleieren, som sagt, selv befinne seg på et tilfredsstillende kunnskapsnivå. Denne 

problemstillingen diskuteres ytterligere i de følgende avsnittene.  

 

5.3.2 Pleie- og omsorgstjenesten 

Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på 

helsetjenestetilbudet i Norge. Kompetanseløftet 2015 har som mål å gi de kommunale 

omsorgstjenestene stabil og tilstrekkelig bemanning. Tilstrekkelig bemanning skal sikres ved 

å øke antall årsverk i de kommunale omsorgstjenestene med 12 000 i perioden 2008 – 2015. 

Kompetanseløftet 2015 skal også bidra til å oppgradere kompetansenivået ved større faglig 

bredde med flere faggrupper og økt vekt på tverrfaglighet. Her legger helse- og 

omsorgsdepartementet hovedfokuset på å utdanne flere helsefagarbeidere (tidligere 

hjelpepleier/omsorgsarbeider). Kompetanseløftet 2015 tar også sikte på å styrke veiledning, 

internopplæring og videreutdanning (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). 
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Pleie- og omsorgstjenesten er satt sammen av ulike faggrupper (Statistisk Sentralbyrå, 2007 - 

2011): 

 

Figur 5: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene etter utdanning fra 2007 – 2011(Statistisk Sentralbyrå, 2007 - 

2011).  

 

 

 

 

Figuren viser at hjelpepleierne har den største andelen av årsverk etterfulgt av ufaglærte. 

Sykepleiere uten videre utdanning har den tredje største andelen. Sykepleiere med 

videreutdanning utgjør til sammen den laveste andelen av årsverk. Figuren viser også at fra 

2008 har antall årsverk for ufaglærte blitt betydelig redusert. Antall årsverk for hjelpepleiere 

er også redusert. Årsverk for sykepleiere har øket. Til sammen viser tall fra statistisk 

sentralbyrå at antall årsverk i pleie og omsorgstjenestene har øket med totalt 7693 fra 2008 til 

2011 (Statistisk Sentralbyrå, 2007 - 2011). 

Utvalget i min studie kan sammenlignes med figuren over. Den største forskjellen er andelen 

av ufaglærte, som på landsbasis synes å være betydelig større sammenlignet med de øvrige 

faggruppene. Hjelpepleierne er den største faggruppen. Resultatene fra min studie viste også 

at hjelpepleierne var faggruppen med mest sammenlagt arbeidserfaring. Selv om 

hjelpepleierne har helsefaglig utdanning og lang arbeidserfaring, viste resultatene at 
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utdanningsbakgrunnen og erfaringen deres ikke var tilstrekkelig for å kunne hevde seg på et 

tilsvarende kunnskapsnivå som sykepleierne. Kompetanseløftet 2015 tar, som nevnt tidligere, 

sikte på å bidra til å oppgradere kompetansenivået og større faglig bredde med flere 

faggrupper og økt vekt på tverrfaglighet. Her legger helse- og omsorgsdepartementet inn en 

innsats for å utdanne flere helsefagarbeidere. Sett i sammenheng med resultatene fra min 

studie, der hjelpepleierne oppnådde et svært bekymringsfullt resultat, er det naturlig å spørre 

seg hvordan departementet skal sikre at kunnskapsnivået hos helsefagarbeiderne er godt nok 

for å kunne nå målet om høyere kompetanse. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og 

helsefagarbeidere er en enorm ressurs i pleie- og omsorgstjenesten, og slik jeg ser det bør 

ressurser legges i å heve kompetansen hos pleiepersonellet som allerede er ansatt. 

 

5.3.3 Organisering av pleie- og omsorgstjenesten 

Hjemmetjenestene i kommunen der min studie ble gjennomført, organiseres med bestiller / 

utfører- modellen. Bestiller / utfører- modellen representerer en overgang fra hierarkisk 

styring av helsetjenestene som ytes i hjemmesykepleien, til en kontraktsstyring. Dette 

innebærer at bestillerne (sykepleier/annet pleiepersonell) melder fra om pasientens behov til 

utførerne (saksbehandler i kommune/bydel) som produserer tjenester på oppdrag fra 

bestillerne (Rostad, 2012). Bakgrunnen for å organisere offentlig sektor etter bestiller/utfører- 

modellen var dels å sørge for en mer hensiktsmessig arbeidsdeling, og dels for å gjøre 

offentlige virksomheter mer effektive og brukerorienterte (Norges offentlige utredninger, 

2005).  

Modellen fører til ekstra utfordringer i forhold til kunnskap og kompetanse hos den enkelte 

som gir pleie. For eksempel kan en pasient med hjertesvikt ha vedtak på tildeling av 

medisindosett en gang i uken, og dusjing to dager i uken. Ellers er han overlatt til seg selv. 

Dersom pleieren som kommer for å dusje pasienten ikke har kunnskap om symptomer ved 

hjertesvikt, er det ikke gitt at hun vil legge merke til om pasienten for eksempel har tiltagende 

dyspné eller ødemer. Det vil være en forutsetning at pleiepersonellet dokumenterer 

tilstrekkelig og at denne dokumentasjonen blir lest og derfor tatt hensyn til. Modellen 

medfører også at pasienten selv må ta ansvar, og det vil være avgjørende at pasienten og hans 

pårørende har kunnskaper om hjertesvikt og egenomsorgsprinsipper for å hanskes med 



69 

 

 

sykdommen og kunne vurdere når de må kontakte hjelp. Som nevnt tidligere i oppgaven er 

ansvaret for denne undervisningen sykepleierens.  

Denne typen organisering av pleien vil også føre til etisk vanskelige situasjoner både for 

pasientene og pleierne. Med bakgrunn i ressursene som er tilgjengelig, blir arbeidsoppgavene 

organisert og pasientene fordelt. Hvert tiltak har sin tilmålte tid, og hver pasient får sin tildelte 

tid. Pasientens tid bestemmes gjerne ut i fra hans pleietyngde. Denne pleietyngden er basert 

på objektive vurderinger av pasientens helsetilstand (Lillestø, 2005). I en hektisk hverdag 

tillater ikke tidsskjemaet tid til småprat eller en kopp med kaffe. Sett at pasienten gjerne 

skulle smurt bena - kan sykepleieren tillate seg å hjelpe ham med dette? Hva om pasienten har 

sovet dårlig, bekymrer seg over den tiltagende hjertesvikten og gjerne skulle ha pratet litt? 

Dersom sykepleieren tar seg tid til disse oppgavene, som ikke er avgjort i et vedtak for 

pasienten, vil det i så fall gå ut over de andre pasientene på listen. Og hvordan oppleves det 

for pasienten dersom sykepleieren må avvise ønsket om en enkel tjeneste?  

Bestiller / utfører modellen er ikke utarbeidet på bakgrunn av subjektive ytringer fra pasienter 

eller pleierne, men ut i fra et ønske om å organisere pleien mest mulig effektivt. Denne typen 

organisering av pleie får en teknisk utforming ved at tiltakene blir opphevet som det som er 

viktig, ikke hvordan hjertesviktpasienten selv opplever behov for pleie (Lillestø, 2005). I en 

studie som undersøkte utførernes vurdering av vedtakene og vedtakenes betydning for 

tjenesten (Rostad, 2012), oppgav mange av utførerne at vedtakene sjelden stemte overens med 

pasientenes faktiske behov, og at vedtakene sjelden ble vurdert som oppdaterte og relevante. 

På tross av dette oppgav et stort flertall av utførerne at vedtakene hadde betydning for 

tjenesteutøvelsen. Tilsvarende andel oppga faglig skjønn som styrende for tjenesteutøvelsen. 

Samtidig oppga hovedvekten av utførerne at de utførte andre tjenester enn det som er fattet i 

vedtakene (Rostad, 2012). Funnene tyder på at utførerne i hjemmesykepleien forholder seg til 

både organisatoriske og profesjonelle normer og regler, i tillegg til personlige vurderinger av 

pasientens faktiske behov.  

Pleiere ansatt i hjemmesykepleien er også svært ofte alene når de kommer hjem til pasienten. 

Dersom en uforutsett situasjon skulle oppstå, og pleieren er usikker på hvordan hun skal 

handle i situasjonen, er hun nødt til å ta kontakt per telefon for å rådslå med annet 

fagpersonell. I min studie ble deltagerne bedt om å vurdere hvor tilgjengelig råd og veiledning 

var dersom de hadde spørsmål knyttet til pleie og behandling av pasientene. 

Variansforskjellen mellom arbeidsstedene med hensyn til dette spørsmålet var statistisk 

signifikant (p = 0,017); pleiepersonellet ansatt i sykehjemmet vurderte råd og veiledning som 
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mer tilgjengelig enn pleiepersonellet ansatt i hjemmesykepleien. Resultatet var ikke 

overraskende da pleiepersonell ansatt i sykehjem til en hver tid har kollegaer rundt seg å 

konferere med dersom for eksempel en uforutsett situasjon skulle oppstå.  

For spesielt pleiere ansatt i hjemmesykepleien, som kommer alene til pasienten, utgjør også 

vanetenking hos pleieren en trussel for hjertesviktpasientene. Som beskrevet i litteraturen kan 

vanetenking for eksempel være at feil ved prosedyrerettede handlinger tilegnet ved 

observasjon av mer erfarne adopteres av den observerende. I og med at pleieren er alene hos 

pasienten og ingen kan observere feilene hun eventuelt gjør, vil det være avgjørende at hun 

har evnen til kritisk tenking, og er i stand til å reflektere over de vesentlige nyanseforskjellene 

som kan innebære andre tolkninger og tilnærmingsmåter i ulike situasjoner (Kirkevold, 1996; 

Mantzoukas & Jasper, 2008). Hjertesviktpasienten som mottar hjemmesykepleie vil også 

observeres i langt mindre grad enn hjertesviktpasienter i sykehjem. Som nevnt tidligere er 

obeservasjon av hjertesviktpasienten et sentralt tiltak fordi tilstanden raskt kan endres fra 

stabil til ustabil (Eikeland et al., 2010; Jacobsen et al., 2001). Med dette tydeliggjøres igjen 

viktigheten av at hjertesviktpasienten selv kjenner til tegn på endringer ved- og forverring av 

hjertesvikten.  

Slik jeg ser det, går organisering av helsetjenestene basert på bestiller / utfører modellen på 

akkord med sykepleiens etiske verdigrunnlag, helselovgivningen (pasientrettighets- og lov om 

helsepersonell) og yrkesetiske retningslinjer, som alle preges av uttrykk som tillitt, respekt, 

integritet, menneskeverd og ansvar (Brodtkorp, 2007; Helse- og omsorgsdepartementet, 

1999a, 1999b; Lillestø, 2005; Norsk sykepleierforbund, 2001). Pasienten er avhengig av at 

pleiepersonellet legger til grunn personlig kompetanse og individuelle vurderinger av hans 

behov på tross av vedtakets organisatoriske utforming. Dersom pleiepersonellet ikke har de 

nødvendige kunnskapene som trengs for å kunne gjøre disse individuelle vurderingene, må 

utførelsen baseres på vedtaket alene, og det er høyst usikkert om nye eller endrede symptomer 

på sykdommen vil oppdages. 

For hjertesviktpasienter i sykehjem er situasjonen annerledes. Selv om sykehjemmet har de 

samme utfordringene som hjemmesykepleien i forhold til bemanning, vil personalet ha bedre 

muligheter til å observere forandringer i helsetilstanden og kontinuiteten vil sannsynligvis 

være bedre ved at pleiepersonellet til en hver tid har muligheten til å føre dialog seg i mellom 

vedrørende den enkelte pasients forandringer / forverringer. Samtidig vil hjertesviktpasientene 

som bor i sykehjem sannsynligvis ha en mer langtkommet hjertesvikt enn de hjemmeboende 

pasientene, og tilstrekkelige kunnskaper om sykdommen hos pleiepersonellet ansatt i 
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sykehjem vil også være avgjørende for å kunne gi hjertesviktpasienten den oppfølgingen de 

trenger.  

 

5.3.4 Utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert personell 

Mange norske sykehjem erfarer at det er vanskelig å rekruttere og beholde sykepleiere 

(Bergland et al., 2010; Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). Resultatene fra min studie 

viste at godt over en tredjedel av sykepleierne har arbeidet i to år eller mindre års erfaring fra 

hjemmesykepleie eller sykehjem. Det er vanskelig å tolke disse resultatene. Dersom pleie- og 

omsorgstjenesten til enhver tid består av en stor andel nyutdannede sykepleiere, vil 

utfordringene vedrørende kunnskap og kompetanse være store. Som beskrevet tidligere i 

oppgaven, er ikke en sykepleier ferdig utlært det hun uteksamineres fra sykepleierhøyskolen. 

Kunnskapene derfra må integreres i en langvarig prosess sammen med intuisjon, erfaring og 

refleksjon som til slutt vil føre til at hun oppnår personlig kompetanse (Kirkevold, 1996). 

Dersom en stor andel av sykepleierne slutter i pleie- og omsorgstjenesten før de har flere års 

erfaring, vil ikke sektoren kunne dra nytte av den økende kompetansen sykepleieren tilegner 

seg, og de vil stadig være nødt til å bruke ressurser på opplæring av nye sykepleiere. 

Som nevnt tidligere i oppgaven viser forskning som undersøker spørsmål knyttet til 

rekruttering, at pasientene ikke er årsaken til at sykepleiere slutter i arbeidet sitt i pleie- og 

omsorgstjenesten. Sykepleierne viser en positiv holdning knyttet til det å jobbe med eldre; det 

er organisatoriske forhold som ligger til grunn for sykepleiernes turnover. Sykepleierne 

beskriver blant annet en tydeliggjøring - og anerkjennelse av sykepleierollen og også 

muligheter for fagutvikling som faktorer av betydning for å bli i arbeidet (Bergland et al., 

2010; Bostick et al., 2006; Fläckman et al., 2008; Helse- og omsorgsdepartementet, 2006; 

Johannesen, 2004; Spilsbury et al., 2011).  

Når det gjelder anerkjennelse av sykepleierollen, beskrev sykepleierne ved sykehjemmet i 

studien til Bergland et al. (2010), at de opplevde at rollen sin som sykepleier gled sammen 

med rollen til de øvrige faggruppene på avdelingen. De beskrev betydningen av ”å bli tatt på 

alvor” og hørt på av ledelsen- som sykepleiere. Sykepleierne ønsket også flere muligheter til å 

fokusere på såkalte sykepleiefaglige oppgaver i avdelingen, spesielt med tanke på å få bedre 

tid til å vurdere de enkelte pasientenes behov, diagnoser og medikamenter, og muligheten til å 

diskutere dette med sykehjemmets lege. Sykepleierne i studien mente at de burde fått 
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lønnskompensasjon på vakter der de hadde ansvar for flere avdelinger, og at høyere lønn 

generelt ville bidratt til å rekruttere og beholde sykepleiere i denne sektoren. De ønsket også å 

få være med på å vurdere behovet for kompetanse på avdelingen, særlig med tanke på å sikre 

tilstrekkelig kompetanse på utsatte vakter som helgevakter. Tilstrekkelig bemanning er også 

et av målene i Kompetanseløftet 2015 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). Med dette er 

det interessant i å rette spørsmålet mot hva som anses som en tilstrekkelig bemanning, og 

hvem det er som fatter beslutningen om bemanningen som bevilges. Det er en kjent sak at et 

betydelig antall ansatte i helsevesenet arbeider deltid. Noen velger å arbeide redusert, mens 

mange ikke blir tilbudt fast stilling selv om de selv ønsker det. I studien min, er den 

gjennomsnittlige stillingsprosenten for utvalget 80 %. Gjennomsnittet for gruppen med 

sykepleiere er over 90 %. Det vil være både fordeler og ulemper med å jobbe redusert stilling. 

Fordelene kan blant annet være mer tid til familien, mens en av ulempene blant annet kan 

være mindre oppspart pensjon, større utfordringer knyttet til å holde seg faglig oppdatert osv. 

For hjertesviktpasientene vil lave stillingsprosenter hos pleiepersonell føre til mindre 

kontinuitet i oppfølgingen. Dett er uheldig i forhold til å følge opp helsetilstanden og 

observere eventuelle tegn på forverring av hjertesvikten. Hjemmesykepleien har en ekstra 

utfordring hva gjelder kontinuerlig oppfølging av pasientene. Et arbeidslag har ofte mange 

pasienter, og med mange ansatte der et stort antall arbeider i lave stillingsbrøker, sier det seg 

selv at det er flere forskjellige pleiere som er innom pasientene i løpet av en uke. Dersom det 

går flere dager/uker mellom hver gang de ulike pleierne treffer pasienten, er det høyst usikkert 

at forandringer eller forverringer hos pasienten vil blir oppdaget. Også her vil korrekt og 

tilstrekkelig dokumentasjon være en forutsetning for kvaliteten på pleien som ytes.  

 

5.3.5 Fagutvikling og opplæring av pleiepersonell 

Lovverket pålegger helseinstitusjonene et ansvar for å sørge for at pleiepersonell gis 

opplæring, etter- og videreutdanning for å utføre et faglig forsvarlig arbeid (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 1999c, 2012; Kirchoff, 2005).  

Samhandlingsreformen legger opp til et tettere samarbeid mellom ulike instanser i 

helsevesenet, og beskriver at flere helse- og omsorgsoppgaver til en hver tid vil befinne seg i 

grenselandet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Disse oppgavene må 

løses der den nødvendige faglige kompetansen er tilstede. Reformen setter krav til 
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spesialisthelsetjenesten om å bidra til kompetanseheving i en forsterket 

kommunehelsetjeneste (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009). Samhandlingsreformen 

forutsetter at sykepleieren har kunnskaper om andre profesjoners tjenester, og vet når 

pasienten trenger de ulike tjenestene. Manglede samhandling mellom de ulike instansene i 

helsevesenet kan gjøre at pasientene opplever tjenestene som usammenhengende og kan 

oppleve overganger mellom de ulike delene av helsetjenesten som problematiske. 

Pasientforløp står derfor sentralt i reformen; helsetjenesten skal følge pasientens behov og 

ikke være relatert til hvor han befinner seg i systemet (Skår, 2013). For pleiepersonell som 

arbeider i sykehjem og hjemmebaserte tjenester, medfører Samhandlingsreformen nye 

utfordringer med tanke på øket krav til kunnskap og kompetanse. Ved tilbakeføring av 

pasienter til kommunehelsetjenesten vil det være stort behov for videre behandling og 

rehabilitering. Pasientgruppen i pleie- og omsorgstjenestene representerer svært mange 

diagnoser og ansvaret hvert enkelt pleiepersonell bærer i forhold til kunnskap om hver enkelt 

pasients sykdomsbilde er enormt. I  tilknytning til Samhandlingsreformen er det også 

hensiktsmessig å trekke frem betydningen av sykepleierens undervisning og opplæring til 

hjertesviktpasienter og deres pårørende. Opplæring og veiledning av pasienter og pårørende 

lokalt i pleie- og omsorgstjenesten, vil etter hvert kunne avhjelpe trykket på 

behandlingskapasiteten etter hvert som mestringsgraden hos pasientene øker. Studier viser at 

pasienter som har kunnskaper om egen sykdom og som mestrer konsekvensene av 

sykdommens innvirkning på eget liv, bidrar til en sunn helseøkonomi ved å redusere antall 

legebesøk, polikliniske behandlinger og reinnleggelser (K. Lorig, 2001; K. R. Lorig & 

Holman, 2003; Vifladt & Hopen, 2013) 

Lovverket pålegger sykepleieren et ansvar for faglig kvalitet på pleien som ytes ved 

hjemmesykepleie og i sykehjem (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). For 

hjertesviktpasientene er det svært viktig at pleieansatte har fått opplæring i hvordan 

hjertesvikten skal observeres og behandles da uoppdagede forandringer i hjertesviktpasientens 

helsetilstand kan få fatale konsekvenser. Ansvaret for pleiefaglig kvalitet vil også medføre at 

sykepleieren gis mulighet til å ta ansvar for opplæring og oppfølging av andre faggrupper 

representert på arbeidsplassen. Ansvaret delegeres gjerne til en fagutviklingssykepleier 

(Løvsletten, 2013). Forskning som studerte fagutviklingssykepleiere med tanke på 

fagutvikling og implementering av forskning i praksis, viste at de arbeidet med å fremme 

kunnskapsinteressen på posten og tilstrebet tilrettelegging for bruk av fag- og 

forskningsbasert kunnskap i praksis. Samtidig hadde fagutviklingssykepleierne en rolle 

forbundet med en rekke øvrige administrative oppgaver, og interessen deres for 
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kunnskapsutvikling var ikke ensbetydende med at kunnskapen faktisk ble implementert i 

praksis (B. Christiansen et al., 2009) 

Sykepleierne i studien til Bergland et al. (2010) mente at faglig utvikling var en forutsetning 

for å kunne fortsette å arbeide i sykehjem. Fagutvikling er et uttrykk som brukes hyppig i 

praksishverdagen. Fagutvikling kan forstås som et viktig, men ressurskrevende, redskap for å 

heve kompetansen i helsetjenesten, og forutsetter en kultur som fremmer fornuftig anvendelse 

av vitenskapelig kunnskap, tid og ressurser. Fagutvikling dreier seg om å videreutvikle 

kunnskaper som allerede eksisterer i praksis (Løvsletten, 2013), og forutsetter et arbeidsmiljø 

der ledelsen har fokus på nettopp utvikling av kunnskap, fokus på øket kompetanse og 

kvalitet i yrkesutøvelsen. Samtidig er ikke tilrettelegging for kunnskapsutvikling 

ensbetydende med at kunnskapen faktisk implementeres i det praktiske pasientarbeidet (B. 

Christiansen et al., 2009).  

Når det gjelder læring på arbeidsplassen kan man snakke om planlagte tiltak på systemnivå, 

som kurs og seminarer, eller mer uplanlagte og usystematiske former for læring på 

individnivå. Den uformelle læringen kan være passiv eller aktiv, og foregår gjerne mellom 

sykepleiere eller andre faggrupper i nær tilknytning til den aktuelle situasjonen, mens den 

formelle læringen er planlagt og aktiv (Nordhaug & Brandi, 2004). Hospitering mellom de 

ulike helseforetakene er et eksempel på denne formen for læring. Mange av 

hjertesviktpasientene beveger seg mellom de ulike nivåene i helsetjenesten, og er avhengig av 

at de forskjellige delene henger sammen på en god måte. Flere kommuner tilknyttet Vestre 

Viken helseforetak har etablert en avtale om hospitering mellom kommune og sykehus for å 

sikre pasienter og pårørende kontinuitet, faglig god kvalitet i tjenestetilbudet i tillegg til å 

styrke kompetansen til ansatte i begge organisasjoner (Vestre Viken Helseforetak, 2012). 

Avtalen gir helseforetakene et felles ansvar for at befolkningen får riktig bistand, behandling 

og oppfølging på rett sted til rett tid. Tjenestene skal organiseres ut fra pasientens behov, 

uavhengig av forvaltningsansvar. Videre skal partene sikre helhetlig oppfølging ved å yte 

både forebyggende og behandlende helsetjenester. Avtalen forplikter partene til å legge 

forholdene til rette for etablering, drift og oppfølging av avtalen innenfor sitt ansvarsområde 

(Bakkeli, 2010; Bærum Kommune, 2012; Vestre Viken Helseforetak, 2012). For å utnytte 

mulighetene om hospitering er det avgjørende at helseforetakene har innsikt i de ansattes 

faktiske kunnskapsnivå. For sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte i pleie- og 

omsorgstjenesten tydeliggjør resultatene fra min studie at det vil være hensiktsmessig å 

tilrettelegge for å hospitere ved en avdeling spesialisert på hjertesvikt slik at pleiepersonell 
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kan tilegne seg kunnskap og kompetanse om sykdommen. Som resultat av en  vellykket 

hospitering vil den enkelte pleieansatte ta med seg verdifull kompetanse tilbake til 

arbeidsplassen, og det vil være avgjørende at arbeidsplassen legger til rette for at den 

tilegnede kunnskapen kan formidles videre. Her har fagutviklingssykpleieren en sentral rolle. 

Sammenhengen mellom hvordan det tilrettelegges for læring og videre utvikling på 

arbeidsplasser innenfor helsesektoren er nærliggende. Studier viser at læring av teoretiske og 

tekniske ferdigheter er utbredt, mens grunnleggende ferdigheter knyttet til etiske overveielser 

og selvstendighet i faglige beslutninger kan være overlatt til en mer uformell eller passiv 

læring i arbeidsfellesskapet (Skår, 2010, 2011, 2013; Williams, 2010). 

Kartleggingsundersøkelser av kunnskap, som jeg med denne studien gjennomførte, vil være et 

godt verktøy for å rette søkelyset mot behovet for ytterligere teoretisk kompetanse. Det er 

vanskeligere å måle ferdigheter knyttet til de mer praktiske kompetanseområdene, som for 

eksempel selvstendige beslutninger og etiske overveielser, og som nevnt over er læring 

knyttet til disse områdene overlatt til mer tilfeldige læringssituasjoner. For 

hjertesviktpasienter vil kompetanse knyttet til nettopp disse ferdighetene være avgjørende for 

hvorvidt symptomer og utvikling av sykdommen oppdages og et øket fokus på mestring av 

praktiske ferdigheter hos pleiepersonell med ansvar for oppfølging og behandling av 

hjertesvikt vil være hensiktmessig. 

Resultatene viste at sykepleierne med videreutdanning oppnådde det beste resultatet på 

kunnskapstesten. Resultatet tydeliggjør betydningen av videre utdanning for pleiefaglig 

kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Sykepleiere motiveres til å ta etter- eller 

videreutdanning av ulike grunner. Grunnene kan være å utvikle seg selv, eller erverve ny 

kunnskap som kan benyttes på den nåværende arbeidsplassen eller i en fremtidig jobb. 

Sykepleiere beskriver også at en etter- og videreutdanning kan være en strategi for å få en 

stilling som ikke er underlagt turnusordning (Dæhlen & Seip, 2009). Selv om lovverket 

pålegger helseinstitusjonene et ansvar for å sørge for at pleiepersonell gis opplæring, etter- og 

videreutdanning for å utføre et faglig forsvarlig arbeid, er mulighetene sykepleiere har til å ta 

etter- og videreutdanning varierende. Her er flere faktorer avgjørende: 

1. Institusjonenes økonomi og muligheter til å støtte ansatte sykepleiere varierer fra stat 

til kommune og også institusjonene seg i mellom. 

2. Lokale behov styrer sykepleiernes muligheter for støtte til etter- og videreutdanning. 

3. Sykepleierens personlige økonomi. 

4. Arbeidsgivers holdninger. 
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5. Arbeidsgivers verdsetting av sykepleiere som har tatt etter- /videreutdanning; endrede 

arbeidsoppgaver, lønnsøkning eller ny stilling. Over 20 % av sykepleiere som har 

fullført etter- eller videreutdanning svarer at de ikke har opplevd noen endring av de 

overnevnte (Dæhlen & Seip, 2009). 

 

Mulighetene preges av organisatoriske, institusjonelle og personlige forhold. For at 

sykepleieren skal kunne gjennomføre en videreutdanning, er hun avhengig at kommunen har 

økonomiske rammer til å kunne støtte utdanningen. Institusjonen hun arbeider i må frigi 

midlene, men her vil lederens holdninger til videreutdanningen være avgjørende. Det finnes 

flere ulike alternativer som at sykepleieren tar ulønnet permisjon fra arbeidet, eller delvis 

permisjon og arbeider ved siden av utdanningen. Flere institusjoner tilbyr permisjon med lønn 

under studier mot at sykepleieren binder seg til å arbeide i institusjonen en periode etter endt 

utdanning. Sykepleierens personlige økonomi vil også være førende. Som nevnt tidligere i 

oppgaven er klinisk stige en form for opplæring der sykepleiere følger en organisert modell 

for systematisk kompetanseheving nært tilknyttet klinisk praksis (Norsk sykepleierforbund, 

2007). Tilbudet om å følge opplegget i en klinisk stige kan slik jeg anser det oppfattes som 

mindre omfattende enn en formell videreutdanning, og representerer et svært godt tilbud for å 

heve kunnskapsnivået i en organisasjon. Kompetanseheving ved klinisk stige er så vidt jeg har 

klart å finne ut kun tilgjengelig for sykepleiere ansatt i enkelte sykehus, og et tilsvarende 

tilbud finnes ikke for ansatte i pleie – og omsorgstjenesten. Dersom et tilsvarende tilbud 

hadde eksistert i denne tjenesten er sannsynligheten tilstede for at flere pleieansatte hadde 

ervervet spesialkunnskap om hjertesvikt, uten å måtte ta en formell videreutdanning. 

Personalet ved sykehjem og i hjemmesykepleien består av mange ulike faggrupper med 

forskjellig utdanning i tillegg til en stor andel ufaglærte (Løvsletten, 2013). Ved å gjøre en 

kartlegging av kunnskapsgrunnlaget hos alle de pleiefaglige ansatte der man deler opp 

resultatene ut ifra hvilken faggruppe deltagerne til hører, slik som i min studie, vil resultatene 

kunne gi et godt bilde på hvilke områder de ulike faggruppene erfarer som mest utfordrende. 

Selv om sykepleierne i min studie hadde det beste gjennomsnittresultatet, gjaldt ikke dette alle 

påstandene. Ved flere av Påstandene var det hjelpepleierne eller de ufaglærte som hadde den 

største andelen av rette svar. I de fleste tilfellene dette gjaldt, var forskjellen mellom 

faggruppene ca 10 %. Denne forskjellen kan anses som relativt liten, og muligheten for at 

forskjellen skyldes en tilfeldig feilkilde som for eksempel gjetting hos respondenten er tilstede 

(Friborg, 2010). To av påstandene skilte seg allikevel ut: Magert kjøttpålegg er et akseptabelt 

matvalg som en del av pasientens diett; Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk) 
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skal kontaktes når pasienten har: Blodtrykk på 80/50 uten andre symptomer på hjertesvikt. 

Ingen av påstandene er korrekte og begge påstandene har vært diskutert tidligere i kapittelet. 

På påstanden om magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg som en del av pasientens diett, 

var forskjellen mellom faggruppene stor. Ingen av sykepleierne med videreutdanning svarer 

riktig på påstanden, og kun 5,6 % av sykepleierne. Hjelpepleierne oppnådde heller ikke et 

spesielt godt resultat, men 11,4 % riktige svar er en betydelig større andel enn det 

sykepleierne med videreutdanning og sykepleierne hadde til sammen. Der utvalget ble bedt 

om å vurdere om blodtrykk på 80/50 uten andre symptomer på hjertesvikt er grunn til å 

kontakte spesialkompetanse, hadde hjelpepleierne og de ufaglærte ca 20 % flere rette svar enn 

sykepleierne. Med tanke på dette, er det interessant å se på utvalgets sammenlagte erfaring. 

Gjennomsnittet for hvor lenge sykepleierne hadde vært ansatt i hjemmesykepleie eller 

sykehjem var til sammen 8 år, men en stor andel av sykepleierne oppgav å ha mindre enn 2 

års sammenlagt erfaring. Gjennomsnittlig erfaring for hjelpepleierne var 10 år, og hele 18,2 % 

av hjelpepleierne oppgav å ha mellom 20 og 30 års erfaring fra hjemmesykepleie eller 

sykehjem. Praktisk kunnskap genereres også ved erfaring, og med grunnlag fra flere liknende 

praktiske erfaringer, vil pleieren gjøre seg opp tanker og oppfatninger om hvordan ting 

fungerer på et generelt plan (Kirkevold, 1996). Resultatene knyttet til påstandene nevnt 

ovenfor kan tyde på at hjelpepleiernes arbeiderfaring gir dem et bedre utgangspunkt for å 

svare riktig på påstandene enn sykepleierne som har mindre erfaring. Erfaringskunnskap er 

svært verdifull, og bør forvaltes godt av arbeidsgiver.  

 

5.4 Sammendrag 

Resultatene fra denne studien tyder på sykepleierne, hjelpepleierne og de ufaglærte har 

utilfredsstillende kunnskaper om hjertesvikt. Gjennom dette avsnittet har en tydeliggjøring av 

organisatoriske problemstillinger i pleie- og omsorgstjenesten satt fokuset på blant annet 

verdien av tilgjengelig og tilstrekkelig kvalifisert personell, utfordringer knyttet til 

organisering av tjenestene og mulighetene pleiepersonell har til fagutvikling og videre 

utdanning. Med dette er det klart at resultatene fra kunnskapstesten gir nyttig informasjon om 

deltagernes faktiske behov for mer kunnskap om hjertesvikt, men at behovet må ses i lys av 

pleie- og omsorgstjenestens organisatoriske utfordringer. 
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6 Konklusjon 

 

Utvalget bestod av sykepleiere med videreutdanning, sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte. 

Hjelpepleierne utgjorde den største andelen, etterfulgt av sykepleierne. En liten andel av 

sykepleierne hadde videreutdanning. De ufaglærte hadde den minste andelen av deltagere. 

Hjelpepleierne hadde lengst sammenlagt erfaring fra hjemmesykepleie og sykehjem. 

Faggruppene oppnådde forskjellig resultat på kunnskapstesten. Selv om resultatet viste at det 

varierte mellom hvilken faggruppe som oppnådde best resultat fordelt på de enkelte 

Påstandene, var det sykepleierne som sammenlagt oppnådde best gjennomsnittsskåre på 

kunnskapstesten. Denne forskjellen i gjennomsnittsskåre var statistisk signifikant (p = 0,002); 

hvilken faggruppe en tilhører er utslagsgivende for oppnådd gjennomsnittsskåre på 

kunnskapstesten. Selv om sykepleierne med videreutdanning og sykepleierne oppnådde det 

beste resultatet på kunnskapstesten, var resultatet det laveste av alle tidligere studier der 

Alberts spørreskjema Nurses' Knowledge of  Heart Falure Educational Principles Survey 

(2002) har vært benyttet.  

Pasienter har lovfestet rett til informasjon av betydning for deres helsetilstand (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 1999b). Studier viser at undervisning til hjertesviktpasienter bosatt i 

eget hjem eller i sykehjem gir et bedre klinisk utfall; redusert dødelighet, færre reinnleggelser, 

kortere sykehusopphold, reduserte kostnader, økt opplevelse av livskvalitet og forbedret 

egenomsorg (Fowler, 2012; Gullestad & Madsen, 2004; Hart et al., 2011). Undervisningen til 

hjertesviktpasienter finner i all hovedsak sted i spesialisthelsetjenesten, ved en 

hjertepoliklinikk eller lignende. Med samhandlingsreformen ble mye av behandlingsansvaret 

primærhelsetjenesten tidligere hadde, flyttet over til kommunehelsetjenesten og pleie- og 

omsorgstjenestene. Dette innebærer at pleieansatte i denne sektoren må følge opp sykere og 

mer pleietrengende pasienter enn tidligere, noe som øker kravene til kunnskap og kompetanse 

til hver enkelt ansatt. Det er flere faktorer som ligger til grunn for en god pasientopplæring 

om hvordan hjertesviktpasienter selv kan hanskes med sykdommen. Først og fremst må 

sykepleierne som skal gjennomføre undervisningen selv ha kunnskaper om temaet det skal 

undervises i. Ved gjennomgang av resultatene fra kunnskapstesten, var det ingen av temaene 

vedrørende væske og vekt, diett, fysisk aktivitet, medikamenter, signal på forverring av 

tilstanden, eller kontakt spesialkompetanse som skilte seg ut med tanke på svært god eller 
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svært dårlig gjennomsnittsskåre. Det var derimot enkeltpåstander innenfor alle temaene som 

skilte seg ut, og synliggjorde kunnskapshull fordelt på de ulike temaene. Ved å sammenligne 

resultatene fra min studie med resultater fra tidligere publikasjoner som alle har benyttet 

Alberts spørreskjema, tydeliggjøres disse kunnskapshullene, og jeg har kommet frem til at tre 

kunnskapsområder bør vies ekstra oppmerksomhet; kunnskap om væske og vekt 

(væskeadministrering og vektmonitorering), kunnskap om diett (saltinnhold) og kunnskap om 

blodtrykk.  

Kompetanse sees gjerne i sammenheng med oppgaver i en spesifikk arbeidsinstitusjon, og 

knyttes gjerne til organisasjonens evne til å løse spesifikke oppgaver (Brenden et al., 2011). 

Sykepleiere har ansvaret for den pleiefaglige kvaliteten i en institusjon. Pleiefaglig kvalitet 

kommer blant annet til syne gjennom en kunnskapsbasert praksis der pleiepersonellet bruker 

ulike kunnskapskilder, blant annet den nyeste tilgjenglige forskningen, som grunnlag for sitt 

daglige arbeid. I tillegg til kravet om høy pleiefaglig kvalitet, er pleie- og omsorgssektoren 

preget av organisatoriske utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert personell, 

organisering av tjenesten, høy turnover, tidspress og lite kontinuitet i tilgjengelig 

pleiepersonell.  

Resultatene gir grunnlag for å anta at pleiepersonell ikke har tilstrekkelig kunnskap om 

hjertesvikt for å kunne gi hjertesviktpasientene den oppfølgingen de har behov for, heller ikke 

gi pasientene en god opplæring i hvordan de skal hanskes med sykdommen. For at 

sykepleiere og annet pleiepersonell skal ha tilfredsstillende kompetanse om hjertesvikt og 

kunnskaper relevante for opplæring av hjertesviktpasienter og deres pårørende, er det 

nødvendig med et øket fokus på fagutviklings- og forskningsarbeid i pleie- og 

omsorgstjenestene, og organisatoriske forhold må tilrettelegges slik at fagutviklingen blir 

mulig å gjennomføre i praksis.  

 

6.1 Begrensninger ved studien 

Først og fremst ser jeg studiens utvalgsstørrelse som en begrensende faktor. Det er usikkert 

om nødvendig utvalgsstørrelse er oppnådd, da jeg som nevnt i metodekapittelet ikke vet hvor 

stor andel av potensielle deltagere som faktisk besvarte spørreskjemaet. Jeg gjorde heller ikke 

gjorde en styrkeberegning på forhånd. I informasjonsskrivet som fulgte spørreskjemaet 
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(vedlegg 4) tydeliggjorde jeg hvordan skjemaet skulle fylles ut, viktigheten av at alle 

spørsmålene skulle besvares, og ba i tillegg deltagerne se igjennom spørreskjemaet når det var 

ferdig utfylt for å forsikre seg om at alle spørsmålene var besvart. Allikevel var det ved flere 

av spørsmålene knyttet til deltagernes bakgrunn og påstandene i kunnskapstesten et stort 

antall missing, noe som medførte at enkelte av resultatene baserte seg på et mindre utvalg enn 

ønskelig. Det kan være flere årsaker til denne mangelfulle utfyllingen som tidspress 

(informasjonen blir ikke lest), usikkerhet på hva som er det rette svaret (deltageren ”hopper 

over” spørsmålet) osv. Det kan synes som om flere av deltagerne har tolket muligheten til å 

krysse av for ønsket om mer informasjon som et alternativ til ”vet ikke”. Som følge av 

utvalgsstørrelse og missing verdier kan ikke resultatene uten videre generaliseres, da 

resultatenes styrke avhenger av blant annet utvalgsstørrelse. Et for lite utvalg kan også 

medføre økt risiko for type II- feil (Polit & Beck, 2008).  

Påstandene i kunnskapstesten, som utvalget skal bekrefte eller avkrefte disse med rett eller 

galt, er i all hovedsak av dikotom karakter; påstanden legger opp til at svaret er enten rett eller 

galt. Et eksempel på dette er påstand nummer 1: Hjertesviktpasienter skal drikke mye hver 

dag. Ved nærmere ettersyn har jeg blitt oppmerksom på at tre av påstandene inneholder ord 

som kan være eller av og til. Et eksempel på dette er påstand nr 3: Hoste, kvalme og dårlig 

appetitt kan være et tegn på fremskreden hjertesvikt. Polit og Beck (2008) presiserer at for å 

unngå respons bias, må utformingen av spørsmål i spørreundersøkelser være presis og 

konsistent. Det er også en fordel at spørsmålene som stilles i all hovedsak er av samme 

karakter. En tvetydig formulering kan, slik jeg ser det, forvirre leseren, gjøre det vanskeligere 

å avgjøre hva som er det rette svaret i tillegg til at risikoen for bias øker. 

I kunnskapstesten hadde utvalget ved hvert enkelt spørsmål mulighet til å krysse av for om de 

ønsket mer informasjon. I følge Albert (2002) ville dette kunne gi opplysninger om hvilke 

påstander utvalget opplevde som spesielt utfordrende, og at muligheten til å erkjenne egne 

begrensninger kunne fortelle om utvalgets selvbevissthet til egen kunnskap. Ved påstandene 

der utvalget oppnådde en lav gjennomsnittskåre, ville det ifølge (Albert) være rimelig å anta 

at andelen av deltagere som krysset av for at de ønsket mer informasjon ville være større enn 

ved påstandene der det var en høyere gjennomsnittsskåre. Resultatene fra min studie viste noe 

annet; påstandene med lav gjennomsnittsskåre hadde også i enkelte tilfeller en svært lav andel 

av deltagere som ønsket mer informasjon. På påstanden om magert kjøttpålegg er et 

akseptabelt matvalg for hjertesviktpasienter var det kun 8,3 % av utvalget som svarte riktige, 

samtidig som kun 6 % krysset av for at de ønsket mer informasjon. Ved gjennomgang av 
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resultatene fant jeg ingen tydelige sammenhenger mellom gjennomsnittsskåre på påstandene 

og frekvensen av avkryssing for ønsket om mer informasjon. I etterkant stiller jeg spørsmålet 

om hvorvidt det er mulig å trekke slutninger om utvalgets bevissthet til egen kunnskap ut ifra 

frekvensen av avkryssing for ønsket om mer informasjon, og jeg ser det som høyst usikkert 

om ønsket om mer informasjon har sammenheng med hver enkelte deltagers skåre på 

kunnskapstesten. Dersom man ser muligheten for å krysse av for om det er ønskelig med mer 

informasjon isolert fra gjennomsnittsskåre på påstandene, vil man kunne hente ut verdifull 

opplysninger om hvilke temaer hver enkelt deltager ønsker å lære mer om og eventuelt bruke 

dette som grunnlag for et undervisningsopplegg eller lignende i praksis. 

 

6.2 Studiens betydning for praksis og anbefalinger 

for videre forskning 

Tilstrekkelig kunnskap hos sykepleiere og annet pleiepersonell er nødvendig for å kunne gi 

god pleie og oppfølging til hjertesviktpasienter. Tilstrekkelig kunnskap er også av stor 

betydning for å kunne gi hjertesviktpasienten (og hans pårørende) en god opplæring i hvordan 

han selv skal hanskes med sykdommen. Resultatene fra min studie viste at sykepleiere, 

hjelpepleiere og ufaglærte ikke har den nødvendige kunnskapen for å kunne utføre disse 

oppgavene, og synliggjorde også tydelige kunnskapshull ved flere sentrale tema. Resultatene 

kan som nevnt tidligere ikke generaliseres, men ved å gi et innblikk i problemstillingen, kan 

min studie bidra til et øket fokus på betydningen av tilstrekkelig kunnskap for å kunne gi 

hjertesviktpasienten de beste forutsiktene for å leve med sykdommen.   

Organisatoriske forhold preger hverdagen til sykepleiere og annet pleiepersonell i pleie- og 

omsorgstjenestene. Selv om sykepleiere utgjorde en liten andel av utvalget i min studie, med 

litt under en tredjedel av deltagerne, viser litteraturen at et tilstrekkelig antall kvalifiserte 

sykepleiere er avgjørende for å sikre faglig forsvarlighet og god kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene (Bergland et al., 2010). Samtidig har pleie- og omsorgstjenesten store 

utfordringer med tanke på å rekruttere, og beholde, kvalifisert personell. Betydningen av en 

anerkjennelse og tydeliggjøring av sykepleierollen samt muligheter for fagutvikling beskrives 

som avgjørende for at sykepleierne skal bli i arbeidet (Bergland et al., 2010). Resultatene fra 

min studie viste at sykepleierne med videreutdanning skåret best på kunnskapstesten noe som 
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understreker betydningen av kvalifisert personell, og samtidig retter fokus mot mulighetene 

for videre utdanning for sykepleiere og annet pleiepersonell. For at sykepleiere og annet 

pleiepersonell skal ta videre utdanning, tydeliggjøres viktigheten av at arbeidsgiver må 

motivere og tilrettelegge for at dette er mulig for den enkelte arbeidstager Spørreskjemaet 

Nurses Knowledge of Heart Failure Education Principles Survey (Albert, 2002) er et godt 

verktøy for å kartlegge pleiepersonell med tanke på deres kunnskaper om hjertesvikt. Ved å 

benytte skjemaet i praksis, vil resultatene kunne gi verdifull informasjon til planlegging av 

tiltak for å heve kunnskapsnivået og kompetansen rundt hjertesvikt. Muligheten for å krysse 

av for ønsket om mer informasjon kan gi et innblikk i hva pleiepersonell ønsker å lære mer 

om, men hensikten med avkrysningsalternativet må tydeliggjøres slik at det ikke tolkes som et 

alternativ til ”vet ikke”..  

Studiens funn viser betydningen av mer forskning og ytterligere kjennskap til sykepleiere- og 

annet pleiepersonells kunnskapsnivå med tanke på hjertesvikt. For å kunne generalisere 

funnene vil det være hensiktmessig å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse på et større 

utvalg, for eksempel i flere kommuner slik at flere arbeidslag fra hjemmesykepleien og 

sykehjem kan inkluderes. Resultatene fra en større undersøkelse vil vektes tyngre, og kan 

dermed bidra til at ledere iverksetter kompetansehevingstiltak for å heve kunnskapsnivået hos 

sykepleiere og pleiepersonell i pleie- og omsorgstjenestene. For andre pasientgrupper der 

egen mestring av sykdommen står sentralt som en viktig del av behandlingen, for eksempel 

KOLS pasienter, kan tilsvarende undersøkelser også være av stor betydning.  
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Kunnskaper knyttet til behandling og oppfølging av pasienter med hjertesvikt 
– en studie blant pleiepersonell i kommunehelsetjenesten 

Jeg er student ved Universitet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap, og er i gang med den 
avsluttende masteroppgaven. Den inneholder en spørreskjemaundersøkelse som du 
inviteres til å delta i. 

Bakgrunn: 

I arbeidet med oppgaven har jeg tatt for meg Samhandlingsreformen som trer i kraft fra 
2012. Reformen vil gi nye krav til kunnskap. 

For å sikre best mulig behandling av pasientene legger reformen opp til et tettere samarbeid 
mellom ulike instanser i helsevesenet, og kommunene vil få nye oppgaver knyttet til 
behandling, rehabilitering og forebygging.  

I oppgaven min står hjertesviktpasientene i sentrum. Utfordringene knyttet til behandlingen 
av denne pasientgruppen er mange. Informasjon og undervisning av hjertesviktpasienter og 
deres pårørende i å hanskes med sykdommen og symptomer står sentralt. 

Hensikten med denne studien er å kartlegge kunnskap og kunnskapsbehov om hjertesvikt 
hos pleiepersonell i kommunehelsetjenesten.   

Hva innebærer det for deg å delta i undersøkelsen? 

Du vil besvare et spørreskjema som omhandler kunnskaper om hjertesvikt og behandling av 
dette, samt spørsmål knyttet til kosthold. Det er også mulig å krysse av for hva du ønsker 
mer kunnskap om. Det tar ca 15 min å svare på spørsmålene. Du legger din besvarelse i 
returkonvolutten som er forhåndsfrankert. Lukk konvolutten ordentlig, og legg den i esken 
på arbeidsplassen din. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste A/S. 

Det vil kun være student og prosjektansvarlig som har tilgang på datamaterialet, og dette vil 
oppbevares forsvarlig for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang. Datamaterialet slettes 
når masteroppgaven ferdigstilles, senest juni 2013.  

Undersøkelsen besvares anonymt. 

Ved å besvare spørreskjemaet har du samtykket til å delta i undersøkelsen.  

Med vennlig hilsen  

Lina Berland                                                                                    May Solveig Fagermoen 
Sykepleier/masterstudent                                                            Seniorforsker/førsteamanuensis 
Epost: lina.berland@studmed.uio.no  

November 2011  
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En studie om kunnskaper knyttet til behandling og oppfølging av 

pasienter med hjertesvikt 

 

Denne spørreundersøkelsen handler om hjertesviktpasientene. Først  finner du flere påstander 

knyttet til pleie, behandling og kosthold hos denne pasientgruppen, noen av disse er sanne, 

andre er usanne.  Du vurderer påstanden og setter et ✗ i enten RETT- eller GALT-

svarboksen etter hva du mener.  Påstandene gjelder hjertesvikt generelt, det kan være 

variasjoner hos enkelte pasienter. Du skal krysse av i den ruten du mener gir prinsipielt riktig 

svar. 

Til sist er det noen spørsmål om deg selv og også om hva du ellers ønsker å lære mer om.  

Du skal altså krysse av for RETT eller GALT på ALLE spørsmålene.  

I TILLEGG kan du velge å krysse av for om du trenger mer info om emnet. 

 

Eksempel: 

 

Påstander: 
 

RETT GALT 

1. Sola er gul. 

 Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 ☐ 

2. Jorda er flat. 
☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

☐  

3. Det er skuddår annethvert år.  

 Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

☐  

 

  

Det er svært viktig at du besvarer ALLE spørsmålene. Se derfor igjennom skjemaet når du er 

ferdig for å sjekke om at alt er utfylt. 



 

 

Påstander knyttet til pleie, behandling og kosthold hos 

hjertesviktpasienter. 

 

 

Påstander: 
 

 

RETT 

 

GALT 

 

3. Pasienter med hjertesvikt skal drikke mye hver dag. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

4. Så lenge man ikke salter maten er det ingen diettrestriksjoner for 

pasienter med hjertesvikt.  

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

5. Hoste, kvalme, dårlig appetitt kan være symptomer på 

fremskreden hjertesvikt.  

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

6. Pasienter med hjertesvikt skal redusere aktivitet, og de fleste 

formene for aktivitet skal unngås. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

7. Dersom pasienten går opp mer enn 1,5 kilo i vekt i løpet av to 

døgn uten andre symptomer på hjertesvikt, behøver de ikke være 

bekymret. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

8. At mageomfanget øker (sveller opp) kan bety at overflødig væske 

blir holdt tilbake på grunn av forverring av hjertesvikten. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

9. Hvis pasienten tar sine medisiner som forordnet og følger 

foreslåtte livsstilsendringer, vil symptomene på hjertesvikt ikke 

vise seg igjen.  

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

10. Hvis pasienten verker og har smerter, skal ikke-inflammatoriske 

preparater (NSAID, som Ibuprofen) anbefales. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

11. Det er OK å anvende kalium-basert salterstatning (for eksempel 

Seltin) for å krydre maten. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

 



 

 

Påstander: RETT GALT 

12. Hvis pasienten kjenner seg tørst er det av og til OK å lette på 

drikkerestriksjonene og tillate drikke. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

13. Hvis en pasient har begynt å bruke ekstra puter om natten for å 

dempe/avhjelpe pustebesvær, betyr det ikke at hjertesvikten har 

forverret seg. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

14. Hvis en pasient våkner om natten med pustebesvær og 

pustebesværet lettes ved å gå ut av sengen og bevege seg, betyr 

ikke dette at hjertesvikten har forverret seg. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

15. Magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg som en del av 

pasientens diett. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

16. Med en gang pasientens symptomer på hjertesvikt er borte, er det 

ikke lenger nødvendig å utføre daglige veiinger. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

17. Når en vurderer pasientens vektresultater skal dagens vekt 

sammenlignes med det forrige vektresultatet, ikke pasientens 

normalvekt. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

18. Inntak av diuretika skal vurderes dersom pasienten får oppkast 

og/eller diaré. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

19. Underernæring forekommer hos hjertesviktpasienter, men sier 

ingenting om hvor alvorlig hjertesvikten er. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

 

 



 

 

De følgende seks påstandene er symptomer som pasienter med 

hjertesvikt kan ha.   

 

Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk)  

skal kontaktes når pasienten har: 

 

 

 

RETT 

 

 

GALT 

20. Blodtrykk på 80/50 uten andre symptomer på hjertesvikt. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden 

☐ 

 

☐ 

 

21. Vektøkning på over 2 kg på tre dager uten andre symptomer på 

hjertesvikt. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

22. Svimmelhet og ørhet når man reiser seg, men som forsvinner 

igjen etter 10-15 min. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

23. Oppstart eller forverring av utmattethet (fatigue) som fortsatt 

varer etter 2-3 dager. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

24. Oppstart- eller forverring av kraftløshet i leggene, eller redusert 

evne til å bevege seg som fortsatt varer etter 2-3 dager. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

 

☐ 

 

☐ 

25. Økende tung pust når pasienten snakker og er i hvile. 

☐ Jeg ønsker mer info knyttet til denne påstanden. 

 

☐ ☐ 

 

Her er noen påstander knyttet til mat og drikke,  

sett kryss for RETT eller GALT: 

 

Hjertesviktpasientene kan  

spise og drikke så mye de vil av: 

RETT GALT 

Lettbrus ☐ ☐ 

Farris ☐ ☐ 

Buljong/buljongpulver ☐ ☐ 

Vin ☐ ☐ 

Poteter ☐ ☐ 

Spekemat ☐ ☐ 

Fisk ☐ ☐ 

Snacks som peanøtter og lignende ☐ ☐ 

 



 

 

 

Hvor vanskelig synes du det var å svare på påstandene? 

 

(1= Veldig lett og 6 =Veldig vanskelig.) Gi gjerne kommentarer. 

 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

Kommentarer: 

Noen spørsmål om deg 

 

 

Stilling: 

  

 

☐ Sykepleier 

 

☐ Sykepleier med 

videreutdanning 

 

 

☐Pleieassistent/ufaglært 

☐ Hjelpepleier/ 

Omsorgsarbeider 

☐ Miljøterapeut   

 

 

  

Ansatt i:   

☐ Hjemmesykepleie ☐ Sykehjem  

 

 

  

Hvilket år er du født:            .                                       

 

 

  

Arbeidsforhold:   

☐ Fast ansatt 

 

☐ Vikariat ☐ Ekstravakt 

Dersom du har krysset av for ”fast ansatt” eller ”vikariat”,  

hvor stor stillingsprosent har du?                %. 

 

 

Hvor mange år har du jobbet i hjemmesykepleie/sykehjem:                        år. 

 

 



 

 

 

Vi ønsker også å vite noe om hvor tilgjengelig er en som kan gi råd/veiledning når du 

lurer på noe knyttet til pleie og behandling av pasientene? 

 Sett kryss i den ruten som passer for deg 

(1 = lite tilgjengelig, 6 = svært godt tilgjengelig) 

 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 

   

 

Hvem er det i så fall du spør?  

(Om det er flere du spør om råd, marker den personen du spør oftest ved å også sette ring 

rundt denne.) 

 

 

☐ Avdelingssykepleier ☐ Ansvarshavende 

sykepleier 

 

☐ Sykepleier på post 

☐ Hjelpepleier/ 

omsorgsarbeider 

 

☐ Miljøterapeut ☐ Tilfeldig 

 

☐ Fagutviklingssykepleier 

 

☐ Fastlege ☐ Legevakt 

   

 

Her kan du krysse av for temaer du ønsker å vite mer om!  

(Sett gjerne flere kryss) 

 

Smertebehandling 
 

☐   

Kreft 
 

☐   

Legemiddelhåndtering 
 

☐   

Etikk 
 

☐   

Demens 
 

☐   

Nyresykdommer 
 

☐   

Samtykkekompetanse. 

 

☐   

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene! 
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Korrespondanse med Nancy Albert 

Validity and Reliability of RN Nurse education tool.  

We thoroughly tested this tool for face and content validity using HF experts (3 MSN's, + 1 

non masters prepared RN) and had 2 "education" experts also review the tool for wording 

(total of 6 people involved in content validity). We piloted the tool for test-retest reliability 

using RN's from the 9 hospitals who assisted in getting the patient binder together (2 weeks 

after taking the 1st tool, RN's retook the tool), and those experts who participated had a 100% 

test-retest score (again, they were experts in HF from the 9 hospitals we worked with on this 

project; we did not pilot the tool among floor nurses prior to actually having them use the tool 

that is a part of our published study (a limitation)).  

We did not use Cronbach’s alpha reliability testing since there is no single theme and even for 

the questions regarding similar topics (diet, fluid monitoring, etc) the questions are not a 

rewording of each other, so each one was considered unique. Thus, we do not expect the tool 

to be homogenous. We did not test reliability using other means; however, since we published 

our work, a second group used this tool and found similar results. 

Researchers in Brazil conducted test-retest assessment for reliability. Kappa was 0.70. 

Eneida Rabelo, RN, DSc; rabelo@portoweb.com.br 

Communication, 10-22-08.  

Original report: 

Albert NM, Collier S, Sumodi V, et al. Nurses’ knowledge of heart failure education 

principles. Heart Lung 2002;31:102-112.  

 

Second published report: 

Washburn SC, Hornberger CA, Klutman A, et al. Nurses’ knowledge of heart failure topics as 

reported in a small Midwestern community hospital. Journal of Cardiovascular Nursing 

2005;20:215-220. 

Third published report: 

Willette EW, Surrells D, Davis LL, Bush CT. Nurses' knowledge of heart failure self-

management. Progress in Cardiovascular Nursing 2007; 22(4):190-5. 

 

mailto:rabelo@portoweb.com.br
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 Gjennomsnittsskåre for denne studien sammenlignet med tidligere studier der spørreskjemaet Nurses' Knowledge of Heart Failure 

Education Priciples Survey ble benyttet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Albert
1
 

(2002)
 

Washburn
2
 

(2005)
 

Wilette
3
 

(2007)
 

Delaney
4
 

(2010)
 

Berland
 

(2013) 

  (N=300) (N=55) (N=49) (N=94) (N=26) 

  Skåre 

(%) 

Skåre 

(%) 

Skåre 

(%) 

Skåre 

(%) 

Skåre 

(%) 

 Gjennomsnittsskåre på kunnskapstesten: 76,0 73,0 79,9 78,9 65,6 

1 Pasienter med hjertesvikt skal drikke mye hver dag (G) 93,7 70,6 97,9  92,3 

2 Så lenge man ikke salter maten er det ingen diettrestriksjoner for pasienter med hjertesvikt (G) 94,3 92,2 98,0 98,9 80,8 

3 Hoste, kvalme, dårlig appetitt kan være et tegn på fremskreden hjertesvikt (R)  86,3 91,3 92,6 80,8 

4 Pasienter med hjertesvikt skal redusere aktivitet, og de fleste former for aktivitet skal unngås (G) 72,0 84,3   84,6 

5 Dersom en pasient går opp mer enn 1,5 kg i vekt ila to døgn uten andre symptomer på hjertesvikt, behøver de ikke være bekymret (G)  88,2  96,8 88,5 

6 At mageomfanget øker (sveller opp) kan bety at overflødig væske blir holdt tilbake pga hjertesvikten (R)  74,5 95,9 95,7 73,1 

7 Hvis pasienten tar sine medisiner som forordnet og følger foreslåtte livsstilsendringer, vil symptomene på hjertesvikt ikke vise seg igjen 

(G) 

 

95,7 

 

96,1 

 

95,7 

 

96,8 

 

84,6 

8 Hvis pasienten verker og har smerter skal ikke-inflammatoriske preparater (NSAID’s) anbefales (G) 49,0 39,2 64,9 68,1 53,8 

9 Det er OK å anvende kalium-basert salterstatning (eks Seltin) for å krydre maten (G) 52,3 41,2 69,8 69,1 46,2 

10 Hvis pasienten kjenner seg tørst er det OK å av og til lette på drikkerestriksjonene og tillate drikke (G) 98,3 96,1 97,9 95,7 38,5 

11 Hvis en pasient har begynt å bruke ekstra puter om natten for å dempe/avhjelpe pustebesvær, betyr det ikke at hjertesvikten har forverret 

seg (G) 

 

95,7 

 

84,3 

 

 

 

 

 

88,5 

12 Hvis en pasient våkner om natten med pustebesvær og pustebesværet lettes ved å gå ut og bevege seg, betyr ikke dette at hjertesvikten har 

forverret seg (G) 

 

93,3 

 

70,6 

 

81,3 

 

90,4 

 

76,9 

13 Magert kjøttpålegg er et akseptabelt matvalg som en del av pasientens diett (G) 74,7 72,5 68,1  4,0 

14 Med en gang pasientens symptomer på hjertesvikt er borte, er det ikke lenger nødvendig å utføre daglige veiinger (G) 98,0 100 98,0 100 69,2 

15 Når en vurderer pasientens vektresultater skal dagens vekt sammenlignes med det forrige vektresultatet, ikke pasientens normalvekt (G) 24,3 23,5 36,2 26,6 20,0 

 Spesialkompetanse (lege el. Hjertesviktpoliklinikk) skal kontaktes når pasienten har:      

16 Blodtrykk på 80/50 uten andre symptomer på hjertesvikt (G) 26,3 19,6 58,3 24,5 26,9 

17 Vektøkning på over 2 kg på tre dager uten andre symptomer på hjertesvikt (R)  72,5 83,7 58,5 73,1 

18 Svimmelhet og ørhet når man reiser seg, men som forsvinner etter 10-15 min (G) 19,0 37,3 16,3 30,9 42,3 

19 Oppstart eller forverring av utmattethet (fatigue) som fortsatt vedvarer etter 2 – 3 dager (R) 98,0 100 100 98,9 92,3 

20 Oppstart eller forverring av kraftløshet i leggene som vedvarer etter 2-3 dager (R) 96,3 98,0 100 95,7 84,9 

                                                 
1
Albert, N. (2002). Nurses' Knowledge of heart failure education principles. 

2
 Washburn, S. C., Hornberger, C. A., Klutman, A., & Skinner, L. (2005). Nurses' knowledge of Heart Failure Education Topics as Reported in a Small Midwestern Community Hospital.  

3
Willette, E. W., Surrells, D., Davis, L. L., & Bush, C. T. (2007). Nurses' Knowledge of Heart Failure Self-Management.  

4
 Delaney, C., Apostolidis, B., Lachapelle, L., & Fortinsky, R. (2011). Home care nurses' knowledge of evidence-based education topics for management of heart failure.  



 

 



 

 

 


