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Sammanfattning    
Hjärtsvikt är den vanligaste sjukdomen idag, 2-3% av befolkningen lider av sjukdomen. 
Sjukvården för patientgruppen är den mest kostsamma i dagens 
samhälle.   Sjuksköterskeledd patientundervisning om sjukdomen och egenvård är en 
del av behandlingen för att minska försämring och återinsjuknande. Trots detta ses en 
dålig förståelse hos patienten för egenvård och hjärtsviktspatienten återkommer ofta till 
akutsjukvården på grund av försämring. Kan sjuksköterskan med hjälp av 
patientundervisning på rätt sätt, anpassad på individens nivå påverka antalet 
återinläggningar på grund av hjärtsvikt på akutsjukhus? Studiens syfte är att undersöka 
och sammanställa forskning som finns när det gäller betydelsen av sjuksköterskeledd 
utbildning för att förhindra återinsjuknande vid hjärtsvikt. Metoden som valts är 
litteraturstudie, för att utröna den forskning som finns i området.  
 
Flera olika studier, med olika metoder för patientundervisning, analyserades vilket 
resulterade i tre kategorier; Kunskap, Livskvalitet/ Tillfredsställelse och Kostnad. 
Patientens kunskapsnivå förbättras med utbildning vilket ger en högre livskvalitet och 
att patienten söker tidigare vid försämring. Gemensamt för studierna med kort 
uppföljningstid, oavsett undervisningsmetod, var minskad återinläggning. De studier 
som sträckte sig över ett längre tidsintervall gav inte samma positiva resultat, utan 
påvisade en återgång av antalet återinläggningar på sjukhus.  Sjuksköterskans 
utbildningsnivå har stor betydelse för hur väl patienterna informeras och utbildas i sin 
sjukdom. Det framkommer också att tätare kontakt med sjukvården ger minskade 
återinläggningar. Kontinuerlig kontakt med multidisciplinärt team och tidig identifiering 
av riskpatienter är viktiga faktorer men endast utbildning har inte visat sig ge resultat 
för att minska återinläggning på lång sikt. Patientens egenansvar för behandling och 
egenvård är viktig för att uppnå optimal hjärtsviktsbehandling. 
 
Nyckelord: Patientutbildning, patientinformation, hjärtsvikt, omvårdnad, 
återinläggning, återinsjuknande 
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INLEDNING 
Ett återkommande problem i sjukvården är att patienter med hjärtsvikt återinsjuknar 
eller försämras i sin sjukdom då de inte följer de råd och den behandlingsplan för 
egenvård och medicinering de fått vid utskrivning från vårdavdelning. Detta medför 
ett stort lidande för patienten och en stor kostnad för sjukvården. Trots stora 
satsningar inom vården på sekundärprevention i form av utvecklade program för att 
utbilda och följa upp hjärtsviktspatienter i syfte att förbättra patientens livskvalité, 
minska återinsjuknande och stärka patientens förmåga till egenvård ses fortsatt höga 
siffror på återinläggningar på grund av akut försämring i sjukdomen. Bland en stor 
andel av alla patienter som drabbats av hjärtsvikt är kunskapen om sjukdomen 
bristfällig. Enligt SIFO vet så många som 78 % inte riktigt vad sjukdomen innebär, de 
har dålig kännedom om både mediciner och själva sjukdomen, vilket medför att de 
inte känner igen symtomen på försämring. Detta medför att hjärtsviktspatienten inte 
söker i tid, något som ger en ökad andel inläggningar på sjukhus samtidigt som 
studier visat på att ett bättre omhändertagande och behandling kan förhindra 50 
procent av alla sjukhusinläggningar (Socialstyrelsen 2017). 
 
Det anses att egenvård i samband med hjärtsvikt förbättrar förutsättningarna för 
patienten att minska återinsjuknande. Sekundärprevention i form av utformade 
program för utskrivna patienter från slutenvården utbildar patienten i sin sjukdom och 
i egenvård för att förhindra återinsjuknande (European Society of Cardiology 2016).  
 
I sjukvården strävar ett multidisciplinärt team, med bland annat kardiolog, 
biomedicinsk analytiker och hjärtsviktssjuksköterska, för att ge patienten rätt 
behandling och omvårdnad enligt dagens riktlinjer för behandling av hjärtsvikt. Målet 
är att ge vårdtagaren rätt verktyg för att känna igen förändringar i sin sjukdom och 
hantera dessa förändringar på ett sätt som stävjar sjukdomsförloppet och behållen 
hälsa. Sjuksköterskan har en central roll inom sekundärpreventionen för att ge 
patienten rätt och individanpassad kunskap. 
 
 
BAKGRUND 

Hjärtsvikt 
Förekomst av hjärtsvikt 
Kronisk hjärtsvikt är idag ett vanligt tillstånd, det är en av de sjukdomar som ökar i 
västvärlden. Förekomsten av symtomatisk hjärtsvikt i olika undersökningar 
uppskattas idag till ca 2-3% med en uttalad ökning i högre åldrar (Hjärt-lungfonden 
2016). Ungefär lika många bedöms ha en asymtomatisk, diagnostiserad hjärtsvikt 
(Dahlström 2010 s.235). I 50-årsåldern är förekomsten ca 1 % för att stiga till över 10 
% vid 80 år (Läkemedelsverket 2016). Hjärtsvikt är i yngre åldrar vanligare hos män 
men hos äldre är det fördelat lika mellan könen. Diagnos tar ofta tid att sätta, patienter 
som har en lättare hjärtsvikt är ofta asymtomatiska och söker inte sjukvården. Denna 
patientgrupp är viktigt att hitta eftersom en tidig diagnos och behandling kan 
förebygga symtom och minska risken för en för tidig död (Dahlström 2010 s.234). 
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Symtom och orsaker till hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan ha många olika orsaker. Det sägs inte vara en 
sjukdom i sig utan ett tillstånd där hjärtat inte kan försörja kroppen med tillräcklig 
blodtillförsel på grund av nedsatt slagvolym. Hjärtsvikt definieras av förekomst av 
vissa karaktäristiska symtom och tecken, såsom andfåddhet, trötthet i kombination 
med takykardi, rassel på lungor, bensvullnad och objektiva tecken på 
hjärtfunktionsnedsättning i vila. De vanligaste kontrollerade tecknen är förhöjt NT-
proBNP, hjärtbiljud eller nedsatt funktion på EKG (Dahlström 2010 ss.233-235). 
Förutom identifiering av dessa symtom och tecken är ultraljud av hjärtat där 
ejektionsfraktion (EF) uppmäts en viktig del för att identifiera patienter med hjärtsvikt 
och avgöra vilken svårighetsgrad hjärtsvikten har (European Society of Cardiology 
2016). 
 
Hjärtsvikt kan ha många olika orsaker, de vanligaste är hypertoni och ischemisk 
hjärtsjukdom, som står för 75 %. Andra orsaker är klaffel, kardiomypati, myocardit, 
diabetes förmaksflimmer och lungsjukdom med pulmonell hypertension. Hjärtsvikt 
kan komma smygande eller akut, till exempel i samband med hjärtinfarkt då patienten 
får en skada på hjärtmuskeln som leder till en störd funktion. Även om inte denna 
störning är tillräckligt stor för att ge symtom är det viktigt att upptäcka och behandla 
för att förebygga framtida symtom (Dahlström 2010 ss.234-235). 
Hjärtsvikt delas in i olika svårighetsgrader enligt New York Heart Association 
(NYHA) (Hjärt-Lungfonden 2016). Se tabell 1. 
 
Tabell 1 Funktionsklasser vid hjärtsvikt enligt New York Heart Association (NYHA) 

NYHA I Nedsatt hjärtfunktion utan symtom 

NYHA 
II 

Lätt hjärtsvikt  
Andfåddhet och trötthet efter kraftig ansträngning 

NYHA 
III 

Medelsvår hjärtsvikt 
Andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig ansträngning, alltifrån gång i 
lätt motlut till av- och påklädning. 
Denna grupp är relativt bred och delas in i två grupper 
IIIa kan gå långt på plan mark eller långsamt uppför trappa 
IIIb klarar inte att gå långt (<200m) på plan mark och klarar inte att gå i 
trappa. 

NYHA 
IV 

Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökade symtom 
vid minsta aktivitet. Patienten är ofta sängbunden 

 

Behandling av hjärtsvikt 
Hjärtsvikt har dålig prognos och hög dödlighet. Vid en mild hjärtsvikt, NYHA II, 
räknar man med 5 % dödlighet medan man vid NYHA IV beräknas ha en dödlighet 
på 40-50% årligen (Dahlström 2010 s.257). Idag finns behandling att få för att 
förbättra prognosen hos dessa patienter, öka välbefinnandet samt minska mortaliteten. 
Det finns däremot ingen kurerande medicinsk behandling (Internetmedicin 2016). 
Enligt såväl nationella som internationella riktlinjer finns för behandling av hjärtsvikt. 
Vanligtvis används en kombination av läkemedel, ACE-hämmare som vidgar 
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blodkärlen och därigenom minskar hjärtats pumparbete och hjälper njurarna att 
utsöndra vatten. Man använde också betablockerare som gör att hjärtat arbetar mer 
effektivt och aldosteronhämmare som är ett vätskedrivande läkemedel som samtidigt 
sparar kalium i kroppen (Dahlström 2010 ss.248-253; European Society of 
Cardiology 2016; Hjärt-lungfonden 2016). 
Hjärtsviktspatienten bör följas av en hjärtsviktsmottagning och träffa 
hjärtsviktssjuksköterska regelbundet. Hjärtsviktssjuksköterskans arbetsuppgifter är att 
informera och utbilda patienter och anhöriga angående livsstilsråd, fysisk aktivitet, 
egenvård och flexibel diuretikabehandling. Hen ska även följa upp patienter som 
vårdats inneliggande på grund av hjärtsvikt, regelbundet följa upp patienter med svår 
hjärtsvikt och vara behjälplig med läkemedelsförändringar i samråd med patient och 
läkare. Hjärtsviktssjuksköterskan bör ha en hög tillgänglighet för rådgivning till såväl 
patienter och anhöriga (Dahlström 2010 ss.257-258). 

Vårdkostnad 
Ungefär hälften av alla akuta inläggningar på sjukhus utgörs av patienter med 
hjärtsvikt och hjärtsvikt är den vanligaste inläggningsorsaken för patienter över 65 
år.  Hjärtsvikt är förenat med stora kostnader och är en av de mest vårdtunga och 
kostsamma diagnoserna inom den somatiska slutenvården idag. Hjärtsvikt uppskattas 
till 2–3% av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige och är alltså ett stort problem, 
sett ur såväl antal patienter med diagnosen hjärtsvikt och rent kostnadsmässigt 
(Läkemedelsverket 2015). Enligt Socialstyrelsen (2016) skulle ett bättre 
omhändertagande och behandling kunna förhindra upp till 50% av alla 
sjukhusinläggningar.  
 

Definitioner 
Compliance 
Patienten har olika förmåga att följa de råd och riktlinjer sjukvården ger. Ordet 
compliance används ofta för att beskriva patientens följsamhet till den ordinerade 
behandlingen. Compliance har tidigare beskrivits som den utsträckning i vilken en 
människas beteende sammanfaller med kliniska rekommendationer. Denna 
beskrivning har blivit mycket kritiserad eftersom den syftar till sjukvården som 
hierarkisk, där sjukvården har fullt bestämmande över patienten (Kyngäs, Duffy & 
Kroll 2000).  
 
Det finns olika orsaker till dålig compliance. Patientens skäl till att medvetet inte följa 
de riktlinjer för egenvård de fått kan vara förståeliga bara de får sätta ord på 
varför. De kan även tro att de gör rätt men har i själva fallet inte förstått eller har fått 
fel riktlinjer (Kyngäs, Duffy & Kroll 2000). Nedsatt syn eller minne, dåligt stöd från 
familjen, dålig ekonomi eller utebliven förbättring av behandlingen kan vara 
ytterligare orsaker till dålig compliance (Mårtensson 1998 ss74-75). 
 
I denna uppsats används den definition som beskrivs av Kyngäs, Duffy och Kroll 
(2000). Compliance är ett begrepp med fyra hörnstenar, strategi för egenvård, 
samarbete, att patienten tar en aktiv och ansvarsfull roll samt att patienten har 
intention att vara delaktig i sin vård. Patienten har alltså en medveten, närvarande roll 
i sin behandling och gör ett aktivt beslut att delta.  
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Utbildning 
Ordet utbildning härstammar från det tyska ordet bildung. Det är en målinriktad 
process som genom systematisk undervisning och träning som medför att individen 
skaffar sig kunskap bildning och färdigheter. Det är skillnad på utbildning och 
bildning. Utbildning är målinriktad och styrs av yttre faktorer och bildning är en inre 
process som sker utan uppsatt mål. Utbildning berör många faktorer, som färdigheter 
och kunskaper men även grundläggande kunskaper som gäller fostran, värderingar 
och social kompetens. Utbildningens mål bestämmer i hög grad utbildningens 
innehåll. Inlärning påverkas av ålder, miljö och sociala betingelser. Språket och hur 
kommunikationen är uppbyggd har en grundläggande betydelse i all utbildning. Goda 
språkkunskaper är en förutsättning för att tillgodogöra sig och fördjupa sina 
kunskaper. Minnesbehållningen kan av olika skäl förändras där delar glöms eller 
förvanskas. Hur väl inlärningen fungerar baseras på individens minne samt på hur 
meningsfull kunskapen ter sig för den som lär (Wikipedia 2017b). 
 
I denna uppsats definieras utbildning som den process där man genom systematisk 
undervisning och träning skaffar sig bildning, kunskaper och färdigheter. 
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Dorothea Orem 
Dorothea Orem (1914-2007) utformade teorin om egenvårdsbalans, Self-Care Deficit 
Nursing Theory. Denna bygger på tre delar, egenvårdsbrist, egenvård och 
omvårdnadssystem.  Fokus ligger på att varje enskild människa är en helhet men med 
fysiska, psykiska och sociala behov. Hon betonar den kapabla människan och hennes 
förmåga att visa omsorg. Orem utvecklade 4 konsensusbegrepp, människa, hälsa, 
miljö och omvårdnad (Wikipedia 2017c; Wiklund-Gustin & Lindwall 2012 ss165-
168).  
 
Hos hjärtsviktspatienten krävs en hög grad av egenvård, samtidigt som alla inte har 
kunskap och kapacitet till det. Här finns en tydlig roll för sjuksköterskan att utbilda 
och stötta för att uppnå balans och vi har därför valt att använda oss av Orems 
omvårdnadsteori. 
 

Människa 
Människan är, enligt Orems omvårdnadsteori, tänkande, talande och kunnig som kan 
lära och utvecklas, men behöver stöd för att utvecklas. Hon är ständigt beredd på att 
omvärdera sin livssituation och handla utifrån den (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012 
ss.166-168). 
 
I samband med en svår, kronisk sjukdom är det av stor vikt för människan att finna 
nya strategier för att hitta ett meningsfullt liv.  I en begreppsanalys av Mayan, Morse 
och Eldershaw (2006) där de definierat self-reformulation beskrivs att människan vid 
en svår sjukdom gör en omtolkning av den värld de lever i. Denna omformulering 
grundas på att patienten uppfattar sin egen dödlighet och en förlust av sin egen 
identitet när det gäller livssituation, både hälsa, yrkesliv och relationer. Jeon, Kraus, 
Jowsey och Glasgow (2010) menar att vissa patienter med hjärtsvikt undviker att 
skaffa sig information om sjukdomen som en strategi för att inte fokusera på 
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sjukdomen. Fokus ligger på hur vardagen ska bli så bra som möjligt, men de inser inte 
hur allvarlig sjukdomen är. Att vara flexibel i de förändringar som sjukdomen medför 
är vanliga strategier för att hantera sjukdomen. För att hantera de förändringar 
sjukdomen medför gäller det att vara medveten om de fysiska begränsningar 
sjukdomen medför och kunna justera sitt dagliga liv efter detta.  
 

Hälsa 
Enligt Orems omvårdnadsteori är hälsa kopplat till egenvårdsbalans där människan 
har en förmåga att välja själv och tillmötesgå krav på egenvård i livets olika skeden, 
hälsan är i ständig förändring. Hälsan innefattar människans kapacitet att handla på på 
bästa vis inför de krav den ställs inför och omsorg för sig själv är en förutsättning för 
att främja hälsa förebygga ohälsa. När en människa ställs inför situationer den inte 
kan hantera själv behövs stöd, ett behov av omvårdnad för att återfå sin egenvårdande 
förmåga (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012 ss.167).  
 
Målet för all vård är att stärka människan i hälsoprocessen genom att bedriva en säker 
vård och förebygga sjukdom eller försämring i befintligt sjukdomstillstånd. Enligt 
världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 är hälsa ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom och funktionsnedsättning. (Wikipedia 2017a) 
 
Genom att ta kontroll över sin livssituation kan hjärtsviktspatienten uppleva kontroll 
över sin situation, tillfredställelse och inspiration. Att dela bördan med vårdpersonal 
eller en partner gör att patienten kan stärkas, man går igenom sjukdomen tillsammans 
(Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow 2010). 
 
Enligt Dahlberg och Segersten (2010, s. 49) speglas hälsan av personens livssituation 
och är integrerad med människans liv.  Hälsa innebär mer än frånvaro av sjukdom. 
Även om en person uppfattar sig som helt frisk kan självskattningen av hälsa vara låg. 
Även en svår sjukdom kan påverka hälsoupplevelsen negativt. “Hälsa innebär att “må 
bra” och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av värde i livet, både i 
stort och i smått.” (Dahlberg & Segersten 2010, s. 52) Hälsan kan alltså vara förenad 
med lidande, en person med kronisk sjukdom kan skatta sig vid god hälsa, bara 
lidandet är uthärdligt. 
 

Miljö 
Världen existerar oberoende av människan i mönster och normer som är 
förutbestämda. Dessa kan erhållas via utbildning eller vara något som tilldelas eller 
intas. De roller människan har styr hur vi förhåller oss till varandra på ett socialt och 
kulturellt sätt. Dorothea Orem menar att när det blir obalans i de mönster som 
människan vant sig vid kan detta bidra till ohälsa (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012 
s. 167). 
 
En dålig vård- eller hemmiljö i kombination med svårigheter att ta sig till en annan 
omgivning kan väsentligen påverka och hindra människan att nå sina livsmål 
(Dahlberg & Segersten 2010, s. 234). Hjärtsviktspatienten är ofta begränsad i sin 
vardag på grund av sina symtom. Social isolering är vanligt, diuretikabehandling, 
kost- och vätskerestriktioner och trötthet gör att hjärtsviktspatienten känner ett behov 
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av att ha kontroll över sin omgivning. Att närvara vid sociala händelser eller resor blir 
alltför ansträngande och kan ofta leda till att hjärtsviktspatienten känner sig som en 
fånge i sitt eget hem (Jeon et.al 2010) Sjuksköterskans arbetsuppgifter att stärka 
patienten, att arbeta för en hållbar miljö och är medveten om miljöns betydelse för 
hälsa. (Svensk sjuksköterskeförening 2014 s. 5)  
 

Sjuksköterskans roll 
Dorothea Orem menar att människan har ett egenvårdbehov, som täcker in de 
viktigaste behoven såsom syre, vätska, föda, fysisk och social aktivitet och 
förebyggande av risker. För att uppnå detta behov finns ett egenvårdbehov. Vid en 
svår sjukdom, som till exempel hjärtsvikt kan det vara svårt att upprätthålla dessa 
krav på egenvård och man får en egenvårdsbrist. Genom utbildning och stöttning kan 
man höja sin egen kapacitet till egenvård men om man trots hjälp inte kan höja sin 
egenvårdskapacitet behövs hjälp. Orem talar om omvårdnadssystem, sjuksköterska, 
patient och närstående arbetar gemensamt för att utveckla patientens 
egenvårdskapacitet alternativt helt kompensera för patientens bristande kapacitet 
(Wiklund-Gustin & Lindwall 2012 ss.168-177). 
 
Att få patienten att följa egenvårdsråd är en utmaning för sjuksköterskor. För att 
uppnå en god vårdrelation och kännedom om patienten behövs en uppmärksam och 
god interaktion mellan patient och sjuksköterska. Genom att lära känna patienten och 
dess livsstil kan sjuksköterskan anpassa den information och utbildning som ges på 
individnivå. De egenvårdsråd som ges blir då lättare för patienten att införa i det 
dagliga livet och därigenom uppnås en högre grad av compliance (Kyngäs, Duffy & 
Kroll 2000). 
 
Sjuksköterskan har som uppgift att främja patientens förmåga till egenvård. Detta 
innebär att patienten ska ha kännedom om symtom och tecken till försämring. Att 
känna igen symtomen och kunna förebygga akut hjärtsvikt är en stor del i 
behandlingen och genom att utbildning och stöttning ges patienten en möjlighet att 
kunna vidta lämpliga åtgärder samt kunskap om när det är dags att uppsöka 
professionell hjälp (Mårtensson 1998 ss.63-64).  
 
Patienter med hjärtsvikt är den kategori av patienter som oftast läggs in på sjukhus 
men endast en tredjedel har en nydebuterad svikt. Övriga inläggningar av 
sviktpatienter kan ha många orsaker, läkemedelsinteraktion, annan bakomliggande 
sjukdom och dålig compliance hos patienten angående sin sjukdom är bland de 
vanligaste (Läkemedelsverket 2015).   
 
Sjuksköterskans ansvarsområden bottnar i fyra hörnstenar. Att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande.  Sjuksköterskan ansvarar för 
att patienten får korrekt information som är både tillräcklig och lämplig på en 
kulturellt anpassad nivå och som ligger till grund för samtycke till vård och 
behandling. (Svensk sjuksköterskeförening 2014 ss.3-4) 
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Hjärtsviktsmottagning 
Sedan 1990-talet finns hjärtsviktsmottagningar, bemannade med 
hjärtsviktssjuksköterska och läkare på Svenska sjukhus och många av landets 
vårdcentraler. De flesta samarbetar även med andra professioner, psykolog, dietist, 
fysioterapeut och arbetsterapeut. Arbetet är multidisciplinärt och syftet är att optimera 
och utvärdera hjärtsviktsbehandlingen. I dagsläget arbetar hjärtsviktsmottagningarna 
med vårdprogram som är uppbyggda på regelbunden utbildning och uppföljning av 
hjärtsviktspatienter för att säkerställa god kvalité på vården. 
Hjärtsviktssjuksköterskans arbetsuppgifter består av att informera patienter och 
anhöriga om livsstilsråd, fysisk aktivitet, salt och vätskeretention samt flexibel 
diuretikabehandling. De ska även utbilda om egenkontroll såsom viktförändringar, 
ökad andfåddhet och bensvullnad. I samarbete med läkare ska 
hjärtsviktssjuksköterskan justera läkemedel för att optimera patientens medicinska 
behandling.  I arbetsuppgifterna ingår också tidig uppföljning av patienter som 
vårdats inneliggande för hjärtsvikt och frekvent uppföljning av de patienter med svår 
hjärtsvikt som är inskrivna på mottagningen. I detta arbete ingår även en hög 
tillgänglighet som för telefonrådgivning och utbildning av övrig personal (Dahlström 
2010 ss.257; Hjärt-Lungfonden 2016).   
 

Lagar och förordningar 
Sjuksköterskan jobbar utifrån de lagar som finns författade i Sveriges Riksdags, då 
framför allt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Patientlagen (2014:659) samt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659). 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen finns beskrivet att målet för hälso- och sjukvården är en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att sjukvården ska 
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Hälso- och sjukvården ska arbeta 
för att förebygga ohälsa, tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
behandlingen samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 
Sjukvården ska vara uppbyggd så att den främjar kostnadseffektivitet (Hälso- och 
sjukvårdslagen, 2017). 
 
Patientlagen (2014)belyser bland annat patientens rätt till att få information om sitt 
hälsotillstånd samt metoder för att förebygga sjukdom eller skada.  Här finns även 
bestämmelser på att informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, 
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Om mottagaren 
önskar att avstå från information ska detta respekteras. Vidare ska den som ger 
informationen så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av utbildningen. Informationen ska lämnas skriftligen om 
det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller 
hon ber om det. 
 
Hälso-och sjukvården ska i största möjliga mån utformas och genomföras i samråd 
med patienten där patienten enligt individuella förutsättningar utför vissa vård- eller 
behandlingsåtgärder själv. Även patientens närstående ska få möjlighet att medverka 
vid utformningen och genomförandet av vården om inga hinder föreligger. 
(Patientlagen 2014). Sjuksköterskeledd patientundervisning är idag en del av 
preventionen för att förebygga återinsjuknande i hjärtsvikt (Dahlström 2010 ss.257-
258). 
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PROBLEMFORMULERING 
Patienter med hjärtsvikt är den kategori av patienter som oftast läggs in på sjukhus 
men endast en tredjedel har en nydebuterad svikt. Övriga inläggningar av 
sviktpatienter kan ha många orsaker såsom läkemedelsinteraktion, annan 
bakomliggande sjukdom och dålig compliance hos patienten angående sin sjukdom är 
bland de vanligaste. Sjuksköterskeledd patientundervisning är en del av preventionen 
för att förebygga återinsjuknande men trots detta saknar många verktyg och kunskap 
för egenvård. Beror detta på utebliven eller otillräcklig information som ges till 
patienten för att hen ska kunna hålla sjukdomen i schack eller ges informationen på 
ett sådant sätt att patienten inte har förmågan att ta den till sig? Är kunskapsnivån för 
dålig för att patienterna ska kunna tyda tecken till försämring i sin sjukdom eller är 
det hur vi ger informationen som är problemet? Finns det faktorer som har betydelse 
för att få patienten att ta till sig och följa den utbildning och information och därmed 
minska risken för akut återinsjuknande/ försämring i sjukdomstillståndet? 
 
Kan sjuksköterskan med hjälp av patientutbildning, på rätt sätt, anpassad på 
patientens nivå, förhindra att hjärtsviktspatienter läggs in på sjukhus med försämrad 
sjukdomsbild? 
 
 
SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka och sammanställa forskning som finns när det gäller 
betydelsen av sjuksköterskeledd patientutbildning för att förhindra återinsjuknande 
vid hjärtsvikt. 
 
 
METOD 

Data 
Studien är litteraturstudie där 20 vetenskapliga artiklar användes. 13 kvantitativa 
studier, fem kvalitativa studier och två litteraturstudier analyserades enligt modell av 
Axelsson (2012, ss. 203-220). Se bilaga 2.  Artikelsökningarna gjordes i databaserna 
Medline och Google Schoolar. Se bilaga 1. 

Datainsamling 
Materialet togs fram genom att scanna av forskningsfältet för att utröna vad som 
kommit fram inom området idag och sammanställa dessa resultat. Artikelsökningen 
inleddes med en pilotsökning för att se forskningsunderlaget och finna lämpliga 
sökord för att begränsa materialet till att uppfylla syftet med studien. Materialet 
kategoriseras och analyseras med kvalitativ innehållsanalys där resultatet presenteras 
först med nyckelord sedan under tre kategorier med respektive subkategorier. 
 
Inklusionskriterier är studier som gäller patienter med diagnostiserad hjärtsvikt i 
åldern 45-85 år med fokus på sjuksköterskeledd patientundervisning, egenvård, 
återinläggning och patientens kunskap om den egna sjukdomen samt förståelse av den 
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information de får om hjärtsvikt. Artiklarna ska vara publicerade på engelska eller 
svenska och vara tillgängliga i fulltext via biblioteket vid Högskolan i Borås.  
 
Exklusionskriterier är studier gjorda innan 1999, artiklar som inte är primärkälla samt 
artiklar som inte uppfyller studiens syfte. 
 
Sökningar har gjorts i cinahl, google schoolar, medline och pubmed med sökorden 
patient education eller patient information, heartfailure, nurs*, enskilt eller i 
kombination av knowledge, quality of life, readmission eller person-centered care. 
Sökningar på internet är gjorda för att få aktuell bakgrundsstatistik. 
 

Dataanalys  
Artiklarna analyserade genom att läsas flera gånger och sedan sammanfattas med 
hjälp av nyckelord och meningsbärande begrepp. Syfte, urval och metod samt resultat 
sammanställdes i en tabell, för att få ett lättöverskådligt material. Se bilaga 2. 
För att hitta kategorier färgmarkerades viktiga meningar som hade samma nyckelord 
för att finna subkategorier som sedermera ledde till kategorier. Vissa nyckelord och 
subkategorier fick byta plats eller strykas under arbetets gång för att allt skulle få ett 
tydligt sammanhang i processkedjan nyckelord, subkategori, kategori. 
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RESULTAT 
Dataanalysen resulterade i nyckelord, subkategorier och tre kategorier. Processen 
presenteras i figur 1 nedan. Ett flertal studier har gjorts med fokus på 
sjuksköterskeledd patientutbildning och vilken effekt denna har på patientens kunskap 
om sin sjukdom, livskvalitet och dödlighet. Det finns även beskrivet ett samband 
mellan patientutbildning och sjukvårdskostnad 
 

 
Figur 1. Processkarta över nyckelord, subkategorier och kategorier 
 

Kunskap 
Många som drabbas av hjärtsvikt har låga kunskaper om sin sjukdom, bristande 
förståelse för varför de drabbats av hjärtsvikt, vad sjukdomen innebär och vikten av 
egenvård. Kunskapen och förståelsen för egenvårdsmonitorering vad gäller 
viktkontroll saknades hos flertalet patienter (Liljeroos, Ågren, Jaarsma & Strömberg 
2014; Strömberg 2005). Hjärtsviktspatienten har ofta dålig förståelse för hur kroppen 
påverkas av ett för högt vätskeintag. Symtom som orkeslöshet och viktuppgång tolkas 
ofta som läkemedelsbiverkan och hjärtsviktspatienten söker vård först vid försämrad 
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andning (Rogers et al. 2002). En av de vanligaste orsakerna till försämring i hjärtsvikt 
är dålig compliance för medicinering och diet. Det har påvisats att högre NYHA-
klass, låg utbildningsnivå och dåligt socialt stöd ger en sämre compliance, något som 
motverkas av en tät kontakt med sjukvården (Van der Wall, Jaarsma & Van 
Veldhuisen 2005). 
 
 
Det finns ingen skillnad beträffande kunskapsnivå angående sjukdomen mellan 
könen, men hjärtsviktspatienter yngre än 75 år visade sig ha signifikant bättre 
kunskapsnivå angående sjukdomen och egenvårdsåtgärder än äldre patienter. 
Bakgrund med högre studier var associerat med bättre kännedom. Patienten behöver 
ofta utbildning över längre tid och upprepade utbildningstillfällen eftersom det är 
mycket information som ska tas in (Strömberg 2005). Ju mer tid som ges till patienten 
för kontakt med sjukvården desto högre ses kunskapsnivån hos patienten. En tät 
kontakt med sjukvården ger även en ökad följsamhet när det gäller egenvård. 
Delaktighet genom patientcentrerad vård ökade kunskapsläget hos patienten (Ross, 
Olsson, Blomberg & Gustafsson 2015; Van der Wall, Jaarsma och Van Veldhuisen 
2005).  
 
Enligt Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012) bygger egenvård hos 
hjärtsviktspatienten på 3 delar, underhåll, monitorering och förvaltning. Egenvård är 
en levande process som kräver kunskap och reflektion för att kunna vidta åtgärder vid 
försämring och för att kunna utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder. 
Sjuksköterskeledd patientundervisning har i ett flertal studier påvisat en förbättring av 
patienten kunskapsläge. Egenvården och egenvårdskapaciteten ökade efter 
utskrivning från sjukhus och utbildningstillfället och det ses en minskad andel 
återinläggningar efter 30 dagar (Jaarsma et al. 1999; Köberich, Lohrmann, Mittag & 
Dassen 2015). 
 
Olika metoder i patientundervisning har visat sig ge likartade resultat, när man tittar 
på studier med kortare uppföljningstid. I metoder som teach-back (White, Garbez, 
Caroll, Brinker & Howe-Esquivel 2013), IT-baserad metod (Strömberg, Dahlström & 
Fridlund 2006), telefonledd uppföljning (Köberich et al. 2015) eller utbildning i 
program på sjukhus med hjärtskola (Ross et al. 2015; Ågren, Evangelista, Davidsson 
& Strömberg 2013). Samtliga studier påvisar en förbättring av patientens 
kunskapsnivå när det gäller den egna sjukdomen och under 30 dagar efter utskrivning 
från sjukhus ses en förbättring av egenvård och en minskad återinläggning på sjukhus 
på grund av hjärtsvikt.  
 
Studier som har en längre uppföljningstid, 6 månader eller längre visar inte samma 
resultat.  Strömberg et. al. (2003) såg vid jämförelse mellan en interventionsgrupp, 
som fått extra stödinsatser från hjärtsviktssjuksköterska, och en kontrollgrupp som fått 
uppföljning enligt vårdprogram, att återinläggning på sjukhus minskade de första 3 
månaderna. Studien visar efter 12 månader inte någon signifikant skillnad när det 
gäller inläggningar på sjukhus mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. 
Interventionsgruppen hade däremot bättre följsamhet av egenvård än kontrollgruppen 
när man tittar på variablerna viktkontroll, vätskerestriktion och uppmärksamhet på 
viktuppgång. Likartade resultat fann Jaarsma et. al. (2008) i en studie där 
hjärtsviktspatienterna fick utökat stöd i två olika interventionsgrupper, 20 respektive 
40 timmars support av hjärtsviktssjuksköterska jämfört med en kontrollgrupp, som 
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fått uppföljning hos kardiolog utan kontakt med hjärtsvikssjuksköterska. Trots det 
utökade stödet hittades ingen skillnad på återinläggning efter 18 månader, varken för 
de som fått 20 eller 40 timmars stöd, jämfört med kontrollgruppen. Mejhert, Kahan, 
Persson och Edner (2004) visar samma resultat, utbildning förbättrar egenvården och 
medicinsk behandling hos patientgruppen men påvisar ingen skillnad när det gäller 
återinskrivning 18 månader efter interventionen. 
 
Donaho et. al. (2005) påvisar att en tidig kontakt och uppföljning hos 
hjärtsviktssjuksköterska efter utskrivning från sjukhus är viktigast för att minska 
återinläggning på kort sikt. Patienter har svårt att genomföra livsstilsförändringar i 
hemmet. På sjukhus är kost och vätskebalans kontrollerad och justerad med hjälp av 
läkemedel. Denna kontroll är inte lika lätt att efterleva i hemmet trots att patienten har 
fått kunskap och medel till förändringar för att klara det dagliga livet. 
 
Patienter som följs upp på hjärtsviktsmottagning har ofta mer kunskap om sin 
sjukdom och en bättre följsamhet i sin egenvård. Att följas på en sviktmottagning 
främjar en bättre kommunikation mellan patienten och sjukvården och har även en 
positiv inverkan på patientens delaktighet. De patienter som följs av en 
hjärtsviktsmottagning har färre planerade återbesök eller akutbesök på sjukhus men 
de har en högre grad av kontakt med sjukvården via telefon (Baker et al. 2005). 
 

Livskvalitet/Tillfredställelse 
Det finns ett behov av att förbättra support både för patienter och deras partners. Att 
få stöd i sin sjukdom från en partner framkom som viktigt, då det upplevdes svårt att 
tillgodogöra sig all information. Att både patient och partner får samma information 
och ges möjlighet att ställa frågor i samband med utbildning minskar osäkerhet 
angående behandling och livsstilsförändringar. Även om det bara är den ene i ett 
förhållande som är sjuk så lever båda med sjukdomen och livskvalitén blev bättre när 
man kunde dela bördan (Liljeroos et al. 2014). Om patienten har dåligt stöd från sitt 
sociala nätverk är det vårdpersonalens ansvar att stärka patientens förtroende till den 
egna förmågan, att uppmana dem att aktivt delta i sin vård och att göra aktiva val vid 
förändringar i hälsan utifrån sin kunskap (Strömberg 2005). Kvinnor som lever själva 
har ofta en högre grad av psykisk ohälsa i form av oro och ångest. Det framkom att 
kvinnor har ett större behov av stöd från en närstående och behöver i större 
utsträckning än män ventilera den nya livssituationen för att ha en bättre livskvalité 
(Strömberg, Dahlström & Fridlund 2006). Patienter med hjärtsvikt drabbas ofta av en 
kris i samband med diagnostisering. Oro och depression är vanligt senare i 
sjukdomsförloppet vilket medför svårigheter för patienten att ta in information 
(Rogers et al. 2002; Strömberg 2005).  
 
Kontinuerlig guidning och stöttning genom sjukdomens olika faser ses som viktig. 
Nya frågor uppstår hela tiden under sjukdomsförloppet och regelbunden information 
samt vetskap om vart man vänder sig med sina frågor gör att både patient och partner 
får en känsla av ökad kontroll och delaktighet (Liljeroos et al. 2014).  Agvall, 
Alehagen och Dahlström (2013) påvisade att hjärtsviktsskola hade välgörande 
effekter på patienter med systolisk hjärtsvikt. Utbildning, motiverande samtal, 
optimering av medicinsk behandling och regelbunden telefonkontakt stärker 
livskvalitén hos hjärtsviktspatienten. 
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Utbildning tillgodogörs bäst om den är återkopplande och återkommande, men man 
ser ingen ökad livskvalité hos de patienter som får en tätare kontakt med vårdgivaren. 
Patienter med regelbunden vårdkontakt skattade dock sin hälsa högre (Köberich et al. 
2015; Ross et al. 2015; Ågren et al.2013,).  
Över tid ses ingen skillnad på livskvalitet, återinläggning eller dödlighet på grund av 
hjärtsvikt, dock ses en statistiskt signifikant skillnad de första månaderna vad gäller 
dessa variabler (Jaarsman et al. 2008; Mejhert et al. 2004; Strömberg et al. 2013). Det 
som påvisats i studier är att patienterna uppnår sina medicinska mål, men inte sina 
egenvårdsmål över längre tid (Mejhert et al. 2004, Jaarsma et al. 1999). 
 
Patienter som skattade sin livskvalité som låg initialt har i långtidsuppföljningar en 
sämre prognos i sin sjukdom (Mejhert et al. 2004). Dödligheten är hög bland de som 
drabbats av hjärtsvikt. Flera studier däribland Strömberg et. al. (2003) visar att ett 
flertal av deltagarna avlidit under pågående studie. Långtidsöverlevnaden skiljer sig i 
resultat i olika studier. Strömberg et. al. (2003) påvisar en något minskad dödlighet 
efter intervention medan Jaarsma et. al. (2008) inte ser någon förbättring av 
överlevnaden oavsett resurser. 
 
 

Kostnad 
Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som ökar i samhället och vården är kostsam. Allt 
eftersom sjukdomen fortskrider blir behandlingen allt mer krävande. En högre NYHA 
grad ger en allt mer kostsam vård och det är av vikt att lägga resurser på 
förebyggande behandling i ett tidigt skede av sjukdomen för att bromsa dess progress 
och minska vårdkostnaderna (Rydén-Bergsten & Andersson 1999).  
Patientutbildning är en viktig komponent vid hjärtsviktsbehandling. Via effektiv 
utbildning och väl utvecklade strategier ser man en minskad återinläggning på kort 
sikt. Detta kräver att sjuksköterskan är kompetent i sin bedömning och kan ge 
utbildning på rätt nivå, annars finns en risk att patienten inte tar till sig informationen 
och då går värdefull tid till spillo för båda parter och medför låg kostnadseffektivitet 
(Strömberg 2005). 
 
Sterne, Grossman, Migliardi och Swallow (2014) visar på nyttan av rätt utbildning 
och kunskap hos sjuksköterskan som håller i patientundervisningen. Efter ett 
utbildningstillfälle i hjärtsvikt och hjärtsviktsvård för sjuksköterskor påvisades en 
minskad återinläggning. Man mätte antalet återinläggningar inom 30 dagar 3 månader 
före och 3 månader efter utbildningstillfället för sjuksköterskan. En kort utbildning av 
sjuksköterskor ses som kostnadseffektivt. Innan interventionen fanns en 
återinläggning bland hjärtsviktspatienterna på 24% medan man efter 
utbildningstillfället endast hade en återinläggning på samma patientgrupp på 9%.  
 
Trots ökade resurser i form av interventionsutbildningar för hjärtsviktspatienter 
minskar inte återinläggning hos hjärtsviktspatienter signifikant men patienter som 
följs på hjärtsviktsmottagning har en högre grad av egenvård (Jaarsma 1999). White 
et al. (2013) visade, när de undersökte teach-back metoden, en ökad kunskapsnivå hos 
patienterna ju längre tid som läggs på undervisning. Även om stora resurser läggs på 
utbildning och information ses inget signifikant samband mellan en ökad kunskap och 
minskad återinläggning. Strömberg et al. (2003) påvisar dock en signifikant 
minskning av antalet inneliggande dygn hos hjärtsviktspatienter inskrivna på 
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hjärtsviktsmottagning som inte ses när det gäller antalet återinläggningar.  Det kan 
inte heller påvisas något minskat vårdberoende trots ökade resurser för intervention i 
form av utbildning under 3 månader (Köberich et al. 2015). 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Det resultat som framkom var oväntat för oss. Vi hade båda förväntat oss att bra 
patientundervisning skulle ge en betydligt större skillnad i antal återinläggningar hos 
hjärtsviktspatienten. Trots utbildning och ökade kunskapsnivåer ses fortsatt dålig 
förståelse hos patienterna för sin sjukdom och vad det innebär att leva med hjärtsvikt. 
På kort sikt ser vi skillnad på antalet återinläggningar, men på lång sikt (12 månader 
eller mer) planar förbättringen av eller försvinner helt. Endast utbildning verkar inte 
göra någon större skillnad. Orsaker till detta skulle kunna vara att hjärtsvikt i sig är en 
svår sjukdom, svårbehandlade symtom och dålig compliance. Patienten har ett stort 
egenansvar men utan sjuksköterskornas återkommande utbildning och kontroll och 
tillgänglighet blir patientens krav på egenvård alltför stora. 
 
Patientutbildning ger patienten och närstående en ökad kunskap om sjukdomen men 
trots detta har patienten i många fall svårt att följa rekommendationer för egenvård. 
Hjärtsviktspatienten vet vad som behövs men har ändå dålig compliance, vilket visar 
att det är lättare att ta till sig kunskap än att göra livsstilsförändringar. Patienten har 
det yttersta ansvaret för sin behandling och egenvård. Sjukvårdens ansvar är att 
utbilda både patient och närstående på rätt sätt och på rätt nivå, samt justera den 
medicinska behandlingen utefter patientens behov. Utan patientens medverkan kan 
resultatet inte optimeras och det är därför viktigt att patienten förstår vad sjukdomen 
innebär och vilken del de har i behandlingen. 
 
I enlighet med Orem så ser vi människan som tänkande och i en ständig utveckling 
men att hon ibland också behöver stöttning för att finna rätt verktyg för att kunna 
omvärdera sin livssituation och handla utifrån den. Enligt Orems omvårdnadsteori är 
hälsa kopplat till egenvårdsbalans där människan har en förmåga att välja själv och 
tillmötesgå krav på egenvård men här spelar också egenvårdskapaciteten en viktig 
roll. I takt med att sjukdomsförloppet progredierar får patienten allt svårare att 
efterfölja råden för egenvård eftersom orken minskar. Livsstilsförändringar kräver 
motivation, stöttning och ork. Trötthet, andfåddhet och hjärtklappning är alla vanliga 
symptom hos patientgruppen. Dessa symtom kan minska patientens följsamhet i 
behandling och leder till ökad mortalitet. Första månaderna efter 
patientundervisningen ses förbättringar i egenvården, sedan ses inga signifikanta 
skillnader på längre tid. Resultatet ses i flera studier med olika metoder för 
undervisning av patienter i hjärtsvikt. Den största delen av patientundervisningen sker 
vid insjuknandet, för att sedan tunnas ut.  
 
Symtomen vid hjärtsvikt är ofta ångestframkallande och i kombination med 
begränsningar i det sociala livet eller ett dåligt socialt nätverk kan detta leda till 
psykisk ohälsa vilket kan påverka efterlevnaden av rekommendationer som patienten 
får.  Att upprätthålla fysisk hälsa kan vara svårt vilket leder till nedsatt kondition, 
övervikt och smärta som påverkar det dagliga livet. Är egenvårdskapaciteten låg på 
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grund av psykisk och fysisk ohälsa behöver individen stöttning för att klara av de krav 
som ställs på denne när det gäller att utföra egenvård. Orem menar att när det blir 
obalans i de mönster som människan vant sig vid kan detta bidra till ohälsa. Det kan 
vara väldigt svårt att bryta det levnadsmönster man har i hemmiljön för att följa de 
rekommendationer som givits i sjukhusmiljön. Att bedriva egenvård är en balans mot 
människans sociala behov då sviktpatienten hela tiden måste väga sina beslut mot 
vinningen i hälsa mot ett begränsat liv vad gäller rörelsemönster relaterat till 
diuretikabehandling och kost. Här har omvårdnadssystemet en viktig roll i sitt 
bemötande gentemot patienten att motivera förändringarna och stötta patienten i de 
livsstilsförändringar som behöver göras och därefter även ha en bra kontinuerlig 
kontakt med uppföljning för att egenvården och livsstilsförändringarna ska bibehållas. 
 
De hjärtsviktspatienter som har kontinuerlig uppföljning och högre kunskap om sin 
sjukdom tenderar att tolka sina symtom bättre och söker därför vård tidigare. Genom 
att söka innan de blir alltför dåliga kortas vårdtiden på sjukhus. Kontinuitet verkar 
vara nyckeln till att lyckas med att hålla livsstilsförändringar och upprätthålla god 
egenvårdskontroll vilket i sin tur ger en minskad andel återinläggningar. 
Vavouranakis et. al. (2003) visar att en intensiv uppföljning i hemmet av 
hjärtsviktspatienter leder till såväl förbättrad livskvalité och färre 
återinläggningar.  Patienterna som medverkade i studien fick tät uppföljning i hemmet 
och telefonkontakt var 10-15 dag med sjukvården både till sjuksköterska och läkare 
samt provtagning varannan månad.  De fick även regelbunden patientundervisning om 
livsstilsråd, om sjukdomen och om aktuell medicinering. Detta resulterade i 
signifikant minskad återinläggning till slutenvården under uppföljningstiden som var 
12 månader. Genom att hålla en tät kontakt med patienten kunde man förhindra 
försämringar hos patienten i ett tidigt skede och därmed minska återinläggningar. 
 
Identifiering av högriskpatienter gagnar såväl patient som sjukvård med ökad 
kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk vinning. Det är av stor vikt med tydlig 
information med snar uppföljning med patientundervisning för att patienterna ska 
efterleva de rekommendationer de får vid utskrivning från slutenvården. Genom att ge 
sjuksköterskor på vårdavdelning ett instrument för att tidigt kunna identifiera de 
hjärtsviktspatienter som behöver extra stöd efter utskrivning och sedan följa upp dem 
med utökat antal återbesök initialt efter utskrivning. Tät telefonkontakt, hög 
tillgänglighet och extra patientundervisning redan på avdelningen ses en ökad 
livskvalitet och en högre grad av compliance hos hjärtsviktspatienten. Man kunde 
även förebygga försämringar som kunnat leda till återinläggningar och såg en 
minskad vårdkostnad under ett år (Manning 2011).  
 
Kontinuerlig uppföljning, hjärtsviktsmottagning och närsjukvårdsteam är något på 
spåret, men det finns inte tillräckliga resurser, långt ifrån alla kommer intill. Om alla 
hjärtsviktspatienter hade regelbunden och tät uppföljning eller aktiva åtgärder i 
hemmet kanske man skulle se en minska återinläggning genom att hitta tecken och 
symtom på försämring och kunna stoppa dem i tid.  
 
Inom diabetesvården ses inte samma resultat av patientundervisning som hos 
hjärtsviktspatienterna. Lowe, Mench, McElduff, Fitzgerald & Attia (2009) visar vid 
uppföljning av diabetespatienter 5 år efter ett utbildningstillfälle både signifikant 
minskad mängd återinläggningar och längre tid till första inläggning på grund av 
diabetes. Deltagarna i uppföljningsstudien har med hjälp av sjuksköterskeledd 
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utbildning lyckats förbättra både livskvalitet och compliance vilket lett till en minskad 
återinläggning på sjukhus. Båda patientgrupperna har kroniska sjukdomar och kräver 
hög grad av egenvård och monitorering men hos diabetespatienten ser man en tydlig 
förbättring på lång sikt som inte ses hos hjärtsviktspatienten.  
 
Varför lyckas då inte hjärtsviktspatienten ha lika bra långtidsresultat som 
diabetespatienten? Hjärtsvikt är en snabbt progredierande sjukdom med hög 
mortalitet. Upp emot hälften av alla hjärtsviktpatienter med NYHA-klass IV dör 
årligen. Hjärtsviktspatienten försämras i sitt sjukdomstillstånd snabbare än 
diabetespatienten även om alla egenvårdsråd följs. Läkemedelsförändringar tar tid att 
ge effekt hos sviktpatienten och behöver ofta monitoreras och kontrolleras inom 
slutenvården. Efter varje försämring blir det allt svårare att hitta en balans i 
behandling och egenvård.  
 
Det är stor skillnad på den kontrollerade sjukhusmiljön mot hemmiljön. Läkemedels-
justeringar görs efter patientens status på sjukhuset som kan se väsentligen 
annorlunda ut i hemmet. På sjukhus är kost, vätskeintag och vikt kontrollerat och det 
är ofta svårt för patienten att efterleva samma kontroll på egen hand hemma då det är 
lätt att återgå till gamla vanor efter utskrivning. I kombination med 
diuretikabehandling som kan begränsa patientens vardag blir det svårare att förändra 
levnadsvanor. Patientens fokus är ofta att vardagen ska fungera och att inte bli 
begränsad till hemmiljön. 
 
Stort mörkertal finns av personer som har odiagnostiserad hjärtsvikt, om man kunde 
screena patienterna kanske man skulle upptäcka sjukdomen tidigare och genom 
regelbunden tät uppföljning, hög tillgänglighet och utbildning av patient och 
närstående kanske man kan få en optimal behandling tidigt i sjukdomen, förhindra att 
det går alltför långt och förlänga tiden till första inläggning på samma sätt som hos 
diabetespatienterna? 
 
Det har framkommit att hjärtsviktspatienten har en ökad kunskap för sin sjukdom och 
en ökad förståelse för behovet av livsstilsförändringar och att de faktiskt klara av att 
göra dessa. Det påvisas snarare att det är svårt att upprätthålla dessa förändringar trots 
kunskapen. Syfte med studien var att undersöka och sammanställa forskning som 
finns när det gäller betydelsen av sjuksköterskeledd utbildning för att förhindra 
återinsjuknande vid hjärtsvikt. Utbildningen har stor betydelse för patienten. Den kan 
förändra livsstilsvanor, öka kännedom om sjukdomen och höja livskvalitén hos 
hjärtsviktspatienten, men enbart en bra utbildning räcker inte. Utan stöttning från 
hjärtsviktssjuksköterskan och det team som arbetar för hjärtsviktspatienten på 
sviktmottagningen, tenderar patienten att återgå i gamla levnadsmönster.  
 
Det är viktigt att låta patienten sköta sin egenvård och stötta den i sin tro på den egna 
egenvårdskapaciteten. Då tecken på sviktande egenvård ses är det av vikt att stötta 
patienten i dennes uppgift. Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i 
patientundervisningen, för att stärka patientens känsla av egenvård.  Patienten får i 
samband med diagnos höga krav på egenvård, självbilden måste omvärderas och 
livsstilsförändring ska göras. Sjuksköterskans uppgift blir att stötta och utbilda. 
Återinläggningar kanske inte kan minskas med hjälp av endast utbildning men 
resultatet av vår studie visar att en väl utbildad och informerad patient har en högre 
känsla av livskvalitet, känner sig tryggare och har en bättre, mer positivt inställd 
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kontakt med sjukvården. Sjuksköterskans uppgift är att skapa detta. Här är de viktigt 
med kontinuerlig uppföljning av sjuksköterska med rätt kompetens och rätt verktyg 
för att identifiera riskpatienter som behöver extra stöttning.  
 
 

Metoddiskussion 
Den metod som använts är litteraturstudie och valdes för att göra en kartläggning av 
forskningsfältet inom prevention för hjärtsviktsvård. 
 
Databaserna som användes vid datainsamlingen var Medline och Google schoolar då 
de var de databaser vi hade mest erfarenhet av. Eftersom vi hade god kännedom av 
dessa databaser kunde vi fördjupa vår sökning och ha en bra bredd i artikelsökningen. 
Nackdelar att inte använda flera olika databaser är att artiklar som uppfyller syftet för 
studien riskerar att ha missats och att trovärdigheten kan ha minskats. 
 
Artikelsökningen resulterade i 13 kvantitativa studier, fem kvalitativa studier och två 
litteraturstudier där den första belyser compliance hos hjärtsviktspatienter och den 
andra analyserar innehållet i litteraturen som beskriver utbildning för patienter med 
hjärtsvikt. Samtliga artiklar är vetenskapligt granskade. Ur artiklarna hittades 
nyckelord och bärande begrepp som ledde fram till subkategorier och kategorier. Data 
analyserades, först enskilt och sedan gemensamt, och artiklarnas resultat jämfördes 
mot varandra. Arbetets trovärdighet stärks eftersom vi båda analyserat materialet på 
var sitt håll och sedan jämfört och kontrollerat att vi kommit fram till samma slutsats. 
 
Vi tittade på under hur lång tid studierna var gjorda för att kunna bedöma 
korttidsresultat samt resultat över längre tid. Flera av studierna saknade långsiktiga 
uppföljningar då resultatet baserades på studier utförda på 3-6 månader. Dessa resultat 
överensstämmer med studier gjorda över ett längre tidsintervall när vi tittade på 
dessas resultat under samma tidsperiod.  
 
Sjukvården för hjärtsviktspatienter har förändrats mycket de senaste åren och vi har 
därför valt att inte använda artiklar som är äldre än 1999. Idag arbetar de Europeiska 
länderna efter samma riktlinjer. European Society of Cardiology reviderar årligen 
behandlingsriktlinjer som gäller över hela Europa, vilket gör att vi för att hitta studier 
som tittar på olika metoder har fått gå längre tillbaka i tiden än vi först tänkt. Av 
samma orsak har vi tittat på studier utförda utanför Europa, men har begränsat urvalet 
till västvärlden. 
 
 
SLUTSATSER 
Litteraturöversikten gav ett oväntat resultat vid sammanställningen. Med all 
prevention som ges idag så trodde författarna till den här litteraturstudien att utfallet 
skulle bli mycket bättre. Endast sjuksköterskeledd utbildning av hjärtsviktspatienter 
ger inte någon minskad återinläggningsgrad. I kombination med snabb och tät 
uppföljning av multidisciplinärt team, hög grad av stöttning från både sjukvården och 
det sociala nätverket samt att tidigt kunna identifiera riskpatienter ses en högre grad 
av compliance och livskvalitet och en minskad grad av återinläggningar i 
slutenvården. 
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Bilaga 1. Beskrivning av datainsamling 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
analyserade 
artiklar 

Medline patient education AND nurs* 
 

52710 - - 

Medline patient education AND nurs* 
AND heart failure 

 

890 - - 

Medline patient education AND heart 
failure AND nurs*  

Date of Publication: 
20060101-; English 
Language; Age Related: 
Middle Aged + Aged: 45 + 
years  

261 - - 

Medline patient education AND heart 
failure AND nurs*  

Date of Publication: 
20060101-; English 
Language; Age Related: 
Middle Aged + Aged: 45 + 
years  

93 - - 

Medline patient information AND 
heart failure 
AND  (readmission OR 
rehospitalization) AND nurs*  

Date of Publication: 
20060101-; English 
Language; Age Related: 
Middle Aged + Aged: 45 + 
years  

52 9 4 

Medline "patient education" AND 
heart failure AND ( 
readmission OR 
rehospitalization ) AND nurs*  

Date of Publication: 
20060101-; English 
Language; Age Related: 
Middle Aged + Aged: 45 + 
years              

34 16 10 

Manuell 
sökning 

   

12 5 
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Bilaga 2. Beskrivning av i resultatet inkluderade studier 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Urval och metod Resultat 

Agvall, B., Alehagen U. 
& Dahlström, U. 
 
2013 
 
The benefits of using a 
heart failure 
management 
programme in Swedish 
primary healthcare 
 
European Journal of 
Heart Failure (2013) 
15, 228-236 
doi:10.1093/eurjhf/hfs1
59 
 
Sverige 

Att se om hjärtsvikts 
program/ utbildningar 
som används inom 
slutenvården kan ha 
välgörande effekt på 
hjärtsviktspatienter ino
m primärvården. 

Kvantitativ metod, 
randomiserad, prospektiv 
öppen studie  
Interventionsgruppen 
erhöll muntlig och skriftlig 
information om hjärtsvikt 
från en sviktsjuksköterska 
med uppföljning efter 2 
månader samt att 
sjuksköterskan hade 
telefonkontakt med 
patienten 1 och 6 
månader efter 
utbildningstillfället. 
Kontrollgruppen fick 
sedvanlig behandling 
enligt lokala riktlinjer. Inga 
besök eller telefonsupport 
erbjöds till sjuksköterska. 

Man såg att hjärtskola 
inom primärvården 
hade välgörande 
effekter på minskad 
sjukvårdskontakt, 
förbättrad hjärtfunktion 
hos patienter med 
systolisk hjärtsvikt samt 
förbättrad livskvalite. 
Man såg inga 
signifikanta 
förändringar på 
variablerna: puls, 
blodtryck, NYHA-klass, 
s-krea eller förbättrad 
funktion vid UCG-
undersökning. 
Studiens författare 
rekommenderar 
hjärtskola inom 
primärvården. 
 
 
 
 

Baker, D., Asch, S., 
Keesey, J., Brown, J., 
Chan, K., Joyce, G. & 
Keeler, E. 
  
2005 
 
Differences in 
education, knowledge, 
self-management, 
activities, and health 
outcomes for patients 
with heart failure cared 
for under the chronic 
disease model: The 
improving chronic 
illness care evaluation 
 
Journal of Cardiac 

Att fastställa om 
deltagandet i en 
kvalitesförbättrat 
samarbete för 
hjärtsviktspatienter var 
associerat med 
förbättrade individuella 
vård och hälsoresultat 
med minskat 
återinsjuknande. 

Kvantitativ metod, en 
tvärsnittsstudie av en 
telefonundersökning 
innehållande patienter 
som tillhörde 6 
vårdinrättningar som 
bedrev 
kvalitetsförbättrings 
samarbete för 
hjärtsviktspatienter samt 
6 enheter som 
kontrollgrupp. Man 
granskade 
kommunikation mellan 
vårdpersonal och patient, 
kunskap om hjärtsvikt hos 
patienten, egenvård, 
belåtenhet samt 
livskvalite. Man tittade 

Patienter tillhörande 
organisationer som 
bedrev 
kvalitetsförbättrat 
samarbete hade högre 
grad av kunskap kring 
sjukdomen och om 
egenvård och var mer 
benägna att tolka sina 
symptom och hade 
minskade 
återinläggningepisoder. 
De hade även en bättre 
kommunikation mot 
vårdgivaren. Dock hade 
dessa patienter en 
mycket högre 
telefonkontakt mot 
vårdgivaren. 
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Failure Vol. 11 No. 6 
2005 
 
Kalifornien, USA 
 

även på utbildningsgrad 
såväl hos patient som 
hos vårdgivare. 
Studien genomfördes 
under maj 1999 - juni 
2000. 

 
Båda grupperna hade 
likvärdig livskvalitet 
men de som deltog i 
kvalitetsförbättringen 
hade färre återbesök 
på akutmottagningen. 

Donaho, E., Hall, A., 
Gass, J., Elayda, M., 
Lee, V., Paire, S. & 
Meyers D 
 
2015 
 
Protocol-driven allied 
health post-discharge 
transition clinic to 
reduce hospital 
readmissions in heart 
failure. 
 
American heart 
association 
2015;4:e002296 doi: 
10.1161/JAHA. 
115.002296 
 
USA 

Undersöka om ett 
specialicerat team kan 
minska 
återinläggningar på en 
30-dagars period 

Kvantitativ metod. 
Ett multidiciplinärt team 
bestående av hjärtsvikts-
sjuksköterska, läkare och 
farmaceut genomförde 
regelbundrna återbesök 
och kontroller efter 1 
vecka samt mellan 4 och 
6 veckor efter utskrivning 
för att optimera 
behandling och ge 
information. Återbesök 
involverade optimering av 
läkemedel, samt 
utbildning angående 
denna. Individualiserad 
information angående 
hjärtsvikt, samordning av 
resurser utanför 
sjukhuset och en 
omfattande 
behandlingsplan. 

Många fel hittades i 
patienternas 
läkemedelslistor, 
justeringar gjordes 
även av 
hjärtsviktsbehandlingen
.  
14 av 114 patienter 
(12,3%) återinlades på 
sjukhus inom 30 dagar 
mer än hälften av 
dessa på grund av 
hjärtsvikt, i 
interventionsgruppen 
var samma siffra 22,1% 
Kostnad för studien var 
$110, för att täcka 1,5 
timma hälsovård, vilket 
ansågs vara billig 
kostnad för den effekt 
man såg.  
Det visade sig att tidig 
uppföljning är av stor 
vikt, redan efter 1 
vecka försämras 
patienten i sin 
sviktsjukdom. 
Författarna är av 
uppfattningen att detta 
orsakas av att 
patienten återgår till 
vanliga mönster vid 
hemgång när det gäller 
kost och aktivitet. När 
den inte längre är 
kontrollerad av 
sjukvården behöver 
patientens medicinering 
anpassas, vilket gör att 
återbesöket efter 1 
vecka är viktigast. 
Noncompliance är inte 
den vanligaste orsaken 
till fel utan att patienten 
har andra vanor 
hemma än på sjukhus. 
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För varje gång 
patienten återkommer 
till sjukhuset för 
ytterligare vård medför 
det en signifikant 
ökning av dödligheten 

Jaarsma, T., Halfens, 
R., Huijer Abu-Saad, 
H., Dracup, K., 
Gorgels, T., Van Ree, 
J. & Stappers, J. 
 
1999 
 
Effects of education 
and support on self-
care and resource 
utilization in patients 
with heart failure 
 
European Heart 
Journal (1999) 20, 
673-682 
Aricle No, 
euhj,1998,1341 
 
USA 

Att testa effekten av 
utbildning och stöd 
från sjuksköterska i 
relation till egenvård 
och resursanvändning 
hos 
hjärtsviktspatienter. 

Kvantitativ metod. 
Kontrollerad 
randomiserad studie. 
 
179 patienter inom 
slutenvården med NYHA 
klass III-IV valdes ut 
prospektivt.  
Patienterna 
randomiserades till 
interventionsgrupp där 
systematisk 
sjuksköterskeledd 
utbildning genomfördes 
eller till kontrollgrupp med 
sedvanlig uppföljning. 
 
Utbildningen 
genomfördes under 
slutenvården samt 1 
vecka efter utskrivning. 

Utbildningen ledde till 
ökad egenvård för 
patienterna i båda 
grupperna 1 månad 
efter utskrivning med 
minskade under 
uppföljning efter 9 
månader. 
Interventionsgruppen 
hade dock en bättre 
egenvård jämfört med 
kontrollgruppen då de 
uppfyllde fler kriterier 
än patienterna i 
kontrollgruppen på 
egenvård. 
 
Studien påvisade ingen 
signifikant skillnad på 
återinläggning mellan 
de båda grupperna. Det 
framkom dock att 
patienter med en högre 
poäng för egenvård 
(fler uppfyllda kriterier) 
hade mindre antal 
återinläggningar som 
var på basis av 
hjärtsjukdom. 
 
Ingen signifikant effekt 
sågs på 
resursanvändning i de 
båda grupperna. 

Jaarsma, T., Van der 
Wal, M., Lesman-
Leegte, I., Luttik, M., 
Hogenhuis, J., Veeger, 
N., Sanderman, R., 
Hoes, A., Van Gilst, 
W., Lok, D., 
Dunselman, P., 
Tijssen, J., Hillege, H. 
& Van Veldhuisen, D. 
 
2008 

Att utröna om 
utbildningsprogram 
med sedvanliga och 
ökade resurser ger ett 
bättre långtidsresultat 
för hjärtsviktspatienter 
jämfört med sedvanlig 
läkaruppföljning hos 
en kardiolog under 18 
månader. 

Kvantitativ metod. 
Studien utfördes på 17 
sjukhus under 18 
månader. 
En randomiserad 
kontrollerad studie där 
1023 hjärtsvikts-patienter 
deltog. 
Patienterna 
randomiserades till 3 
grupper. 
 

Det påvisades ingen 
effekt på dödlighet eller 
återinläggning på 
sjukhus relaterat till 
hjärtsviktssjukdom efter 
18 månader vid 
deltagande 
hjärtsviktsprogram 1 
eller hjärtsviktsprogram 
2 med ökade resurser i 
kombination med 
återbesök till läkare. 
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Effect of Moderate or 
Intensive Disease 
management Program 
on Outcome in 
Patients With Heart 
Failure 
Coordinating Study 
Evaluating Outcomes 
of Advising and 
Counseling in Heart 
Failure (COACH) 
 
2008 American 
Medical Association 
ARCH INTERN/ 
MED/VOL 168 (NO. 3), 
feb 11, 2008 
 
Nederländerna 

Kontrollgruppen hade 
sedvanlig uppföljning hos 
en kardiolog 4 gånger 
utan kontakt med 
hjärtsvikts-sjuksköterska. 
 
I interventionsgrupp 1 fick 
patienten 20 timmars 
support av 
sviktsjuksköterska utöver 
hjärtsviktsprogrammet. 
 
I interventionsgrupp 2 fick 
patienten 40 timmars 
support av en 
sviktsjuksköterska utöver 
hjärtsviktsprogrammet. 

Köberich, S., 
Lohrmann, S., Oskar 
Mittag, O. & Dassen, 
T. 
 
2015 
 
Effects of a hospital-
based education 
programme on self-
care behaviour, care 
dependency and 
quality of life in 
patients with heart 
failure -  a randomised 
controlled trial 
 
Journal of Clinical 
Nursing, 24, 1643-
1655, doi: 
10.1111/jocn.12766 
 
Tyskland 
 

Att utvärdera effekten 
av sjuksköterskeledd 
hjärtsviktsutbildning 
som den är utformad 
på sjukhus med en tre-
månaders 
telefonuppföljning med 
fokus på egenvård, 
vårdberoende samt 
livskvalite hos 
patienter med kronisk 
hjärtsvikt. 

Kvantitativ metod. Öppen 
prospektiv 
randomiserad  kontrollera
d studie 
 
Interventionsgrupp/ 
kontrollgrupp. 
Interventionsgruppen 
erhöll utbildning om 
hjärtsvikt och egenvård 
med telefonledd 
uppföljning under 3 
månader som ett tillägg 
till ordinarie uppföljning 
och behandling.  
Patienterna i 
kontrollgruppen erhöll 
enbart ordinarie 
uppföljning och 
behandling. 

Egenvårdsutbildning 
hade signifikant 
påverkan på egenvård 
hos 
hjärtsviktspatienterna i 
interventionsgruppen 
men inte på livskvalitet 
eller vårdberoendet. 
 
Man såg att båda 
grupperna hade en 
förbättrad egenvård 
efter 3 månader och att 
skillnaden mellan 
grupperna var liten. 
I inteventionsgruppen 
fanns signifikanta 
skillander på egenvård 
vad gäller variabeln 
viktkontroll.  
 
Vårdberoendet var 
oförändrat i både 
interventionsgruppen 
och i kontrollgruppen. 

Liljeroos, M., Ågren, 
S., Jaarsma, T. & 
Strömberg, A. 
 
2014 
 
Perceived caring 
needs in patient-

Att undersöka det 
upplevda vårdbehov 
som finns i patient-
partner tvåsamhet 
som påverkats av 
hjärtsvikt för att 
utveckla förståelse för 
potentiella områden 

Kvalitativ design med 
intervjuer i fokusgrupper 
med patienter som hade 
hjärtsvikt och deras 
partners. 
Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 

Paren känner ett behov 
av kontinuerlig guidning 
genom de olika faserna 
i sjukdomen. Det var 
också viktigt att kunna 
dela bördan med 
varandra och andra 
liksom att få stöttning. 
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partner dyads affected 
by heart failure: A 
qualitative study 
 
Journal of Clinical 
Nursing, 23, 2928-
2938, doi: 
10,1111/jocn.12588 
 
Sverige 

för stöttning. De kände ett stort 
behov av att lära sig 
mer om sjukdomen för 
att klara av det dagliga 
livet. Det var även av 
stor vikt att ha en 
kontakt med sjukvården 
för stöttning. Paren 
kände ett behov av att 
båda skulle delta i 
undervisningen då 
sjukdomen påverkade 
dem båda samt att 
patienten i många fall 
upplevde det svårt att 
minnas den information 
som givits för att sedan 
återberätta den för sin 
partner. 
Författarna till studien 
drog slutsatsen att det 
finns ett behov av att 
förbättra utbildning och 
support för patient-
partner förhållanden 
som är påverkade av 
hjärtsvikt. 

Mejhert, M., Kahan, T., 
Persson, H. & Edner, 
M. 
 
2004 
 
Limited long term 
effects of a 
management 
programme for heart 
failure 
 
Cardiovascular 
Medicine 
Heart 2004;90:1010-
1015. doi: 
10.1136/hrt.2003.0144
07 
 
Sverige  

Att utvärdera effekten 
av sjuksköterskeledda 
utbildningsprogram 
med inriktning på 
hjärtsvikt hos äldre 
polkliniska patienter 
som skrivits ut från 
slutenvården. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad 
kontrollerad prospektiv 
studie. 
Urval: Patienter med 
hjärtsvikt NYHA klass II-
IV och 
vänsterkammardysfunktio
n. Ålder 60 år eller högre. 
Patienterna 
randomiserades antingen 
till interventionsgruppen 
med ett utformat program 
eller till  kontrollgruppen 
som erhöll sedvanlig 
uppföljning, vanligen 
inom primärvården. 
Alla patienter 
var inbokade för tre 
observationsstudie-besök 
med 6 månaders 
intervaller. 
Resultatet mättes i QoL 
(quality of life) samt i 
antal sjukhusvistelser och 
dödlighet. 

Syftet med program 
riktade till 
hjärtsviktspatienter är 
att utbilda och stödja 
patienter med hjärtsvikt 
för att optimera deras 
medicinska behandling 
samt förbättra 
egenvården. 
Långtidseffekten på 
sådana program har 
förblivit oklar, då de 
flesta studier har kort 
uppföljningstid, ofta 
under 1 år. Denna 
studie sträckte sig 18 
månader. 
 
Patienterna i 
interventionsgruppen 
nådde måldoserna för 
behandling med ACE-
hämmare i större 
utsträckning än 
patienterna i 
kontrollgruppen. 
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Man såg en förbättrad 
egenvård hos 
patientgruppen. Ingen 
skillnad påvisades 
mellan 
interventionsgrupp och 
kontrollgrupp vad gäller 
variablerna QoL, vård/ 
inskrivning i 
slutenvården och 
dödlighet. 
 
Författarnas slutsats: 
Ett 
sjuksköterskebaserat 
uppföljningsprogram 
med inriktning för 
hjärtsvikt är mer 
effektivt än uppföljning i 
primärvården vad gäller 
optimering av 
medicinering för äldre 
patienter med 
hjärtsvikt. Dock har 
sådana program inte 
någon större influens 
på QoL eller 
återinläggning under 
längre tids uppföljning. 

Riegel, B., Jaarsma, 
T.,& Strömberg, A. 
 
2012 
 
A middle-range theory 
of self-care of chronic 
illnes. 
 
Advances in Nursing 
Science 
Vol. 35, No. 3, pp. 194-
204 
 
Sverige 

Artikeln beskriver en 
mellanklass teori av 
egenvård vid kronisk 
sjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Beskrivning av en syn på 
verkligheten som 
behandlar specifika 
fenomen med ett 
begränsat antal variabler. 
Artikeln fokuserar på 
processen att bibehålla 
hälsa med 
hälsofrämjande praxis 
inom ramen för vad som 
krävs inom förvaltningen 
för en kronisk sjukdom. 
I artikeln beskrivs; 
faktorer som påverkar 
egenvård som erfarenhet, 
kunskap, motivation, 
kultur, självförtroende, 
vanor, stöd från andra 
samt tillgång till vård. 

Egenvård bedrivs både 
då individen är frisk och 
i sjukdomstillstånd. Här 
belystes egenvårds 
underhåll, monitorering 
och egenvårds 
förvaltning. Hur man 
underhöll egenvården 
speglade dagens 
rekommendationer. Där 
rekommendationerna 
följs blir utfallet av 
egenvården bäst. Målet 
med egenvård är att 
känna igen tecken på 
att förändring skett och 
förstå vad dessa 
förändringar innebär för 
att kunna vidta 
åtgärder. 
Kunskap ligger till 
grund för hur bra 
egenvården utförs. För 
att nå fullgod egenvård 
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baserad på reflektion 
och kunskap behöver 
patienten utbildning 
från utbildad personal 
inom hälso och 
sjukvård alternativt vara 
framgångsrik i att söka 
information själv. 
Uppbyggnad av 
egenvård: Bibehållen 
egenvård, monitorering, 
förvaltning. 
Egenvård är en inlärd 
process som kräver 
kunskap och reflektion 
där även erfarenhet 
spelar en stor roll. 
Motivationen för 
egenvård samt vanor 
att utföra egenvård har 
också avgörande 
betydelse liksom 
bakomliggande kultur 
vad beträffar 
sjukdomssyn. 

Rogers, A., Addington-
Hall, J., McCoy, A., 
Edmonds, P., Abery,  
A., Coats, A. & Gibbs, 
S. 
 
2002 
 
A qualitative study of 
chronic heart failure 
patients´understanding 
of their symptoms and 
drug therapy 
 
The European Journal 
of Heart failure 4 
(2002) 283-287 
 
England 

Att utforska patienters 
förståelse för symtom 
på hjärtsvikt samt 
förståelse av 
behandling 
av hjärtsvikt hos 
patienten. 

Kvalitativ studie 
djupintervju med konstant 
jämförande ansats. 
Urval: 27 patienter med 
hjärtsvikt i NYHA klass II, 
III eller IV samt 
sjukhusinläggning för 
behandling av hjärtsvikt 
de senaste 20 
månaderna. Åldern var 
mellan 38-94 år. 
Av dessa patienter 
befann sig 20 stycken i 
NYHA klass III eller IV. 

Patienterna hade dålig 
förståelse för syftet 
med medicineringen 
samt vad de olika 
medicinerna hade för 
effekt på hjärtat. De var 
bekymrade över den 
stora mängden 
mediciner samt 
kombinationerna av 
medicinerna som de 
var förskrivna, de hade 
svårt att skilja mellan 
bieffekterna från 
medicinerna och på 
symptomen från 
hjärtsvikten. Det fanns 
även dålig kunskap hos 
patienterna för att tolka 
och behandla 
symptomförändringar. 
De flesta av patienterna 
som deltog i studien 
hade dålig förståelse 
för vätskerestriktioner 
och hur kroppen 
påverkades av för högt 
vätskeintag. 
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Författarna lyfter även 
att patienter med 
hjärtsvikt ofta drabbas 
av oro och depression. 
Detta kan medföra 
svårigheter hos 
patienten att vara 
mottaglig för 
kunskapen om sin 
sjukdom och då även 
förståelsen av vad 
sjukdomen innebär och 
hur man bäst behandlar 
den. 

Ross, A., Ohlsson, U., 
Blomberg, K. & 
Gustafsson, M.  
 
2015 
 
Evaluation of an 
intervention to 
individualise patient 
education at a nurse-
led heart failure clinic: 
a mixed-method study 
 
Journal of Clinical 
Nursing, 24, 1594-
1602, doi: 
10.1111/jocn.12760 
 
Sverige 

Att utvärdera om 
individuell 
undervisning av 
hjärtsviktspatienter 
kunde öka graden av 
delaktighet 
och tillfredsställelse 
gällande egenvård 
samt att beskriva 
utbildningsbehovet 
hos nydiagnostiserade 
patienter med 
hjärtsvikt. 

Kvalitativ metod, 
utvärderande och 
beskrivande design. 
 
Mixed-method. 
Quasi-experiment 
användes för att jämföra 
patienterna i 
kontrollgruppen mot 
patienterna i 
interventionsgruppen. 
Båda grupperna erhöll 
sjuksköterskeledd utbildni
ng om hjärtsvikt. 
Interventionsgruppen fick 
även skriva ner 
personliga frågor som 
skulle besvaras under 
utbildningstillfällena. 
Man genomförde en 
kvalitativ analys för att 
beskriva patienternas 
utbildningsbehov. 
Två instrument användes 
i båda grupperna för att 
utvärdera delaktighet och 
tillfredsställelse i sin 
behandling av hjärtsvikt. 

Det fanns ingen 
signifikant skillnad vad 
beträffar 
tillfredsställelse med 
utbildningen mellan 
kontrollgruppen och 
interventionsgruppen. 
Man såg dock att 
interventionsgruppen 
kände att informationen 
de fick var 
överensstämmande 
med deras personliga 
sjukdomssituation. 
 
Via enkla metoder ökar 
kunskapen och 
delaktigheten hos 
hjärtsviktspatienterna. 
 
Utbildning tillgodogörs 
bäst om den är 
återkommande och 
återkopplande. 
 
Man såg att 
patientcentrerad 
individuell utbildning 
gav bättre framgång 
hos patienten. 
 
Att låta patienter skriva 
ner sina frågor 
beträffande sjukdom 
och livsstil är en enkel 
och kostnadseffektiv 
metod som kan 
användas i samband 
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med utbildning av 
hjärtsviktspatienter. 

Rydén-Bergsten, T. & 
Andersson, F. 
 
1999 
 
The health care costs 
of heart failure in 
Sweden  
 
Journal of Internal 
Medicine 1999; 246: 
275-284 
 
Sverige 

Att sammanställa den 
totala kostnaden för 
behandling av 
hjärtsviktspatienter i 
Sverige. 

Kvantitativ metod. 
Prevalens baserad studie 
av sjukdomskostnad som 
inkluderar institutionell 
vård som sjukhus eller 
vårdhem, primärvård, 
kirurgisk vård samt 
mediciner. Den 
sammanställer den 
uppskattade kostnaden 
för alla resurser som 
används i samband med 
behandling under studien. 
Kostnaderna baseras på 
svensk statistik och 
kliniska och 
epidemiologiska studier 
och uttryckta i 1996 
prissättning. 

Den årliga 
totalkostnaden för vård 
för hjärtsviktspatienter i 
sverige är ungefär 
Svenska kronor (SEK) 
2000-2600 miljoner, 
eller nära 2% av den 
Svenska 
sjukvårdsbudgeten. 
Den genomsnittliga 
årliga kostnaden per 
patient var ca SEK 
25000. 
Resultatet i studien 
indikerar på att 
hjärtsvikt är en kostsam 
sjukdom. 
Man såg även att 
hjärtsvikt var den 4:e 
vanligast 
förekommande orsaken 
till inläggning på 
sjukhus och den 
vanligaste orsaken för 
patienter med en ålder 
på 65+. 
Man visade även på att 
hjärtsvikt är ett ökande 
problem. Förekomsten 
av hjärtsvikt ökar i 
samhället sett i relation 
till att befolkningen blir 
äldre och att 
hjärtvården utvecklats 
så att fler överlever 
akuta coronara 
syndrom. 
Det är relativt få 
patienter som är i 
NYHA-klass IV och att 
de är 8-30 gånger 
dyrare i sin behandling 
än patienter i NYHA-
klass II. Därför ses det 
av värde att utveckla 
behandlingsstrategier 
för dessa patienter för 
att förhindra försämring 
i sjukdomsbilden och 
därmed hålla nere 
kostnaderna för vård. 
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Sanders, T., Harrison, 
S. & Checkland, K. 
 
2010 
 
Personalizing protocol-
driven care: the case 
och specialist heart 
failure nurses 
 
Journal of advanced 
nursing 66(9), 1937-
1945 
 
Storbritannien 

Undersöka hur 
hjärtsviktssjukskötersk
an gör för att ge 
patienten vård och råd 
angående hjärtsvikt, 
anpassad på 
patientens nivå.  

Kvalitativ metod semi-
strukturerade intervjuer 
och observationer av 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan 
försöker hitta vägar att 
göra patientinformation 
personlig på tre olika 
sätt. 
1 skapa en relation och 
bygga förtroende med 
patienten 
2 Man använde sig av 
standardinformation för 
att identifiera och 
behandla tidiga tecken 
på försämring. Man 
visar att hjälp finns lätt 
tillgänglig, få dem att 
känna sig säkra. 
3 visa vad patienten 
kan förvänta sig av 
sjukdomen, vad är 
typiskt och vilka 
symtom är vanliga. 
De flesta patienterna 
kände sig bekväma 
med 
behandlingsplanen 
efter informationen, 
men det fanns liten 
plats för individuella 
anpassningar i planen 
Sjuksköterskan gjorde 
mycket för att få 
patienten att se 
samband mellan 
symtom, sjukdom och 
behandling, stöttade 
patienten för att få till 
livsstilsförändringar 
men oftast innebar vård 
på individuell nivå att 
man gav standardvård 
under övervakning.  
Slutsatsen var att 
vården kan vara på väg 
att gå från fokusera på 
vad patienten behöver 
till att få patienten att 
anpassa sig till 
evidensbaserad vård. 

Sterne, P., Grossman, 
S., Migliardi, S. & 
Swallow, A. 
 
2014 

Syftet var att bedöma 
hur sjuksköterskans 
kunskap påverkar 30 
dagars 
återinläggningar för 

Kvantitativ metod, T-test 
användes för signifikans. 
Mätningar med 
frågeformulär av 
sjuksköterskan kunskap 

Man såg en signifikant 
förbättring av 
sjuksköterskans 
kunskap om hjärtsvikt 
efter utbildningen. Den 
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Nurses’ knowledge of 
heart failure: 
Implications for 
decreasing 30-day re-
admission rates. 
 
Storbritannien  

hjärtsviktspatienten 
före och efter ett 
utbildningsprogram för 
sjuksköterskor. 

om hjärtsvikt före och 
efter utbildning jämfördes 
med antalet 
återinläggningar på 
sjukhus för 
hjärtsviktspatienten. 

ökade kunskapen 
gjorde det möjligt att ge 
en bättre vård och 
antalet återinläggningar 
inom 30 dagar 
minskade efter 
utbildningen. En enkel 
utbildning kan öka 
patientens 
självmonitorering, 
minska såväl 
återinläggningar som 
kostnad samt ge en 
ökar livskvalitet. 

Strömberg, A. 
 
2005 
 
The crucial role of 
patient education in 
heart failure 
 
The European Journal 
of Heart Failure 7 
(2005) 363-369 
 
Sverige 

Att belysa innehållet i 
litteraturen som 
beskriver utbildning för 
patienter med 
hjärtsvikt.  
Artikeln lägger tyngd 
på grad av kunskap 
hos 
hjärtsviktspatienter, 
barriärer för lärandet, 
utbildningsbehov, 
utbildningsmetoder, 
mål samt hur effekten 
av patientutbildning 
kan utvärderas. 

Litteraturstudie Patienter med hjärtsvikt 
är i behov av utbildning 
för att anpassa sig till 
deras kroniska 
sjukdomstillstånd och 
bedriva egenvård. 
Många patienter hade 
dålig kunskap 
samt dålig förståelse 
för hjärtsvikt och 
egenvård.  
Det framkom inga 
skillnader mellan 
könen. Patienter yngre 
än 75 år har signifikant 
bättre kunskap än äldre 
patienter och högre 
utbildning hos patienten 
var associerad med 
bättre kunskap. 
 
Utbildad hälsopersonal 
måste vara skickliga i 
sin bedömning av vilka 
krav  och på vilken nivå 
som utbildningen ska 
ges till patienten. 
Patientutbildning är en 
viktig komponent vid 
hjärtsvikt och borde 
utföras via effektiv och 
väl utvärderade 
strategier. 
 
I samband med 
diagnostisering är 
många patienter inte 
mottagliga för 
utbildning då själva 
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diagnosen kan trigga 
igång en kris. De flesta 
patienter behöver 
upprepade 
utbildningstillfällen då 
det är mycket 
information som ska tas 
in samt att 
behandlingen av 
patienten kan ändras 
över tid. 
 

Strömberg, A., 
Dahlström, U. & 
Fridlund, B. 
 
2006 
 
Computer-based 
education för patients 
with chronic heart 
failure. A randomised, 
controlled, multicentre 
trial of the effects on 
knowledge, 
compliance and quality 
of life. 
 
Patient education and 
counseling 64 (2006) 
126-135 
 
Sverige 

Utvärdera effekten av 
ett databaserat 
utbildningsprogram 
angående kunskap, 
compliance och 
livskvalitet hos 
hjärtsviktspatienter. 

Kvantitativ metod, 
prospektiv, randomiserad 
med 6 månaders 
uppföljning. En 
kontrollgrupp fick 
standardutbildning och 
interventionsgrupp som 
utöver standardutbildning 
även fick datorbaserad 
utbildning. 

Kunskap. Båda 
grupperna hade bättre 
kunskap 6 månader 
efter utbildningen men 
interventionsgruppen 
hade en signifikant 
större förbättring 
Compliance Ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna vare 
sig vid start efter 1 eller 
6 månader, inte heller 
någon skillnad inom 
varje grupp Vid start 
hade 57% compliance 
när det gäller lågt 
saltintag och 66% vid 6 
månader. 
Interventionsgruppen 
hade högre compliance 
när det gäller att ta 
diuretika efter 1 
månader, men man såg 
ingen skillnad efter 6 
månader 
Livskvalitet. Man såg 
ingen skillnad när det 
gäller livskvalitet, män i 
båda grupperna tyckte 
sig ha högre livskvalitet 
än kvinnor. Kvinnor 
som saknar stöttning 
upplever en minskad 
livskvalitet. 
Trots ökad kunskap ses 
ingen ökad compliance, 
bevisar att det är lättare 
att ta till sig kunskap än 
att göra 
livsstilsförändringar.  
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Strömberg, A., 
Mårtensson, J., 
Fridlund, B., Levin, L-
Å., Karlsson, J-E. & 
Dahlström, U. 
 
2003 
 
Nurse-led heart failure 
clinics improve survival 
and self-care 
behaviour in patients 
with heart failure 
 
European Heart journal 
(2003) 24, 1014-1023 
 
Sverige 

Att prospektivt 
utvärdera effekten av 
uppföljning på en 
sjuksköteskeledd 
hjärtsviktsmottagning 
på variablerna; 
död,  dödlighet och 
egenvård hos 
patienter inneliggande 
på sjukhus på grund 
av hjärtsvikt, 12 
månader efter 
utskrivning från 
sjukhus. 

Kvantitativ metod. En 
prospektiv randomiserad 
studie. 
Interventionsgruppen fick 
stödinsatser från 
hjärtsviktsutbildad 
sjuksköterska på 
hjärtsviktsmottagningen 
medan kontrollgruppen 
fick sedvanlig uppföljning. 
 
Utbildningen var 
individuell och 
inkluderade både skriftlig 
och muntlig information 
och var baserad på de 
rekommendationer som 
föreligger. 

Det visade sig att det 
var färre händelser i 
interventionsgruppen 
då variablerna död 
och återinläggning 
undersöktes under 12 
månader. Det framgick 
även att återinläggning 
minskade och att det 
blev färre inneliggande 
dagar i slutenvården de 
första 3 månaderna. 
Dock fanns inga 
signifikanta skillnader 
mellan grupperna efter 
12 månader. 
Vidare visade studien 
att 
interventionsgruppen 
hade högre poäng när 
man mätte 
efterlevnaden av 
egenvård efter 12 
månader och då främst 
på variablerna 
viktkontroll och 
vätskerestriktion samt 
uppmärksamhet på 
viktuppgång. 

Van der Wall, M., 
Jaarsma, T. & Van 
Veldhuisen, D. 
 
2005 
 
Non-compliance in 
patients with heart 
failure; how can we 
manage it? 
 
The European journal 
of Heart Failure 7 
(2005) 5-17 
 
Nederländerna 

Att beskriva 
konsekvenserna av 
dålig compliance hos 
hjärtsvikstpatienter, att 
sammanfatta graden 
av compliance i de 
olika 
behandlingsregimerna 
samt sammanställa 
rekommendationer på 
interventioner som är 
rekommenderade för 
att förbättra 
compliance hos 
hjärtsviktspatienter. 

Litteraturstudie Dålig compliance vad 
beträffar medicinering 
och livsstils-
rekommendationer är 
ett stort problem hos 
patienter med 
hjärtsvikt. 
Evidensbaserad 
kunskap för att förbättra 
compliance hos 
hjärtsviktspatienter är 
knapp. Lite fanns 
skrivet vad gäller 
compliance i samband 
med 
livsstilsförändringar. 
 
Compliance 
definierades som: Den 
utsträckning i vilken en 
människas beteende 
sammanfaller med 
kliniska 
rekommendationer. 
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(the extent to which a 
persons behaviour 
coincides with the 
clinical prescription)  
 
I studien framgår att 
patienter med högre 
ålder, högre NYHA 
class och sämre socialt 
stöd samt lägre 
utbildningsnivå hade 
sämre compliance. 
Ingen skillnad sågs vad 
gäller kön. Tätare 
kontakt med sjukvården 
ökade compliance hos 
patienten. 
 
I flertalet studier som 
var utförda som 
randomiserade studier 
med 
interventionsgrupp/ 
kontrollgrupp såg man 
förbättrade resultat vad 
gällde compliance för 
egenvård enligt 
rekommendationer för 
hjärtsviktspatienter i 
interventionsgrupperna.  

White, M., Garbez, R., 
Caroll, M., Brinker, E. 
& Howie-Esquivel, J. 
 
2013 
 
Is “teach-back” 
associated with 
knowledge and 
hospital readmission in 
hospitalized heart 
failure patients 
 
Journal of 
Cardiovascular Nursing 
28, 2, 137-146 
 
USA 

Att avgöra om 
inneliggande 
hjärtsviktspatienter 
som undervisats med 
teach-back-metoden 
behåller sin kunskap 
om egenvård och om 
det fanns ett samband 
mellan metoden och 
återinläggning på 
sjukhus efter 90 dagar 
eller död inom 15 
månader. Besök på 
akutmottagning utan 
inläggning räknas inte 
som återinläggning. 

Metod: Kvantitativ metod, 
redovisas med deskriptiv 
statistik, Fisher- och t-test 
för att jämföra data. 
 
Urval: Patienter 
inneliggande på 
kardiologi- och 
medicinavdelning över 65 
års ålder 
 
Studien baseras på 
teach-backmetoden. 
Patienten utbildas utifrån 
informationsblad om 
zoner med symtom och 
vad man ska göra närm 
an är i respektive zon. 
Patienten ska sedan 
kunna återberätta vad 
som sagts och svara på 
frågor om vad som står i 
varje ruta. I slutet av varje 

Tiden patienten 
undervisades 
påverkade signifikant 
patientens förmåga att 
besvara de 4 frågorna 
rätt under vårdtillfället. 
Samtliga patienter som 
fick utbildning i 60 
minuter eller mer hade 
alla rätt både vid 
utbildningstillfället och 
uppföljningen. När det 
gäller återinläggning 
hittades inget 
signifikant samband 
mellan rätt svar och 
återinläggningar, efter 
30 dagar hade 14,9% 
av de som svarade rätt 
och 16,6 av dem som 
svarade fel på minst en 
fråga åter lagts in på 
sjukhus. 
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utbildningstillfälle gjordes 
en bedömning av vad 
patienten lärt sig baserat 
på 4 frågor 
Uppföljning sker via 
telefon efter 7 dagar. De 
patienter som inte hade 
en våg fick en. 

Studien hittar vidare att 
ju längre tid som läggs 
på undervisning, desto 
fler rätt får man. Den 
fråga som får flest 
felsvar är varför man 
ska väga sig och vilken 
betydelse detta har, 
intressant eftersom vikt 
är en av de faktorer 
som påverkar mest. 

Ågren, S., Evangelista, 
L., Davidson, T. & 
Strömberg, A. 
 
2013 
 
Cost-effectiveness of a 
nurse-led education 
and psychosocial 
programme for patients 
with chronic heart 
failure and their 
partners. 
 
Journal of Clinical 
Nursing 22, 2347-2353 
 
Sverige 

Att titta på om 
sjuksköterskeledd 
utbildning och 
psykosocial stöd till 
hjärtsviktspatienter 
och deras partner är 
kostnadseffektivt. 
 

Kvantitativ metod, 
randomiserad, 
kontrollerad samt QALY, 
t-test 
Interventionsgruppen fick 
sjuksköterskeledd 
rådgivning, it-baserad 
utbildning och skriftlig 
information tillsammans 
med partnern vid 2, 6 och 
12 veckor efter 
utskrivning från sjukhus 
samt hembesök. 
Kontrollgruppen fick 
sedvanlig vård och 
utbildning men inga 
uppföljande besök vid 6 
och 12 veckor. Fokus låg 
på att förändra 
tankemönster och vanor 
med strategier till 
självhjälp. Uppföljning 
efter 12 månader. 

Ingen statistisk skillnad 
i livskvalite sågs mellan 
interventionsgruppen  o
ch kontrollgruppen men 
båda grupperna 
upplever en statistiskt 
verifierad förbättringvad 
gäller skattad hälsa. 
Det fanns ingen 
statistisk skillnad 
mellan de båda båda 
grupperna rent 
ekonomiskt. Det finns 
trender som pekar på 
att intervention är 
kostnadseffektivt men 
inte signifikant. När 
man beräknade 
kostnaden för 
inteventionen för en 
patient kunde den ej 
ses som 
kostnadseffektiv. 
 
Slutsats, om man ska 
införa ett nytt system 
måste detta 
systematiskt utvärderas 
innan det introduceras 
för att se om det finns 
en ekonomisk 
lönsamhet. 
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