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Introduktion: Runt 250 000 personer i Sverige är drabbade av hjärtsvikt. Det finns olika 

grader av hjärtsvikt som påverkar patienters dagliga liv på olika nivåer vilket kan påverka 

patienters livskvalité. Livskvalité är ett brett begrepp som är multidimensionellt. 

Patientutbildning är en del av sjuksköterskans profession och syftar till att hjälpa patienter 

förbättra sin egen hälsa. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientutbildningens 

betydelse för livskvalitén hos patienter med hjärtsvikt. Metod: Under litteraturstudien har 

Polit och Beck (2016) niostegsmodell använts. Till litteratursökningen användes databaserna 

Cinahl och PubMed. Databassökningen resulterade i 10 artiklar samt två artiklar som söktes 

manuellt. Artiklarna granskades kritiskt och utgjorde därefter materialet för litteraturstudiens 

resultat. Resultat: Det slutgiltiga resultatet delades in i två huvudteman vilka var En 

förändrad tillvaro och Kunskap och trygghet med totalt fem underteman. Slutsats: 

Litteraturstudien påvisar att patientutbildning kan påverka patienter med hjärtsvikt då 

livskvalitén generellt har förbättrats för de patienter som erhållit patientutbildning. 

Litteraturstudien visar att patientutbildning kan ge en förändrad fysisk funktion, socialt och 

emotionellt stöd, förmåga att utföra egenvård samt ge kunskap, förståelse och kontroll över 

tillståndet.  

 

 

 



   

 
 

Innehållsförteckning 

 

Introduktion .............................................................................................................................. 4 

Hjärtsvikt ................................................................................................................................ 4 

Livskvalité .............................................................................................................................. 5 

Patientutbildning ..................................................................................................................... 6 

Problemformulering ................................................................................................................ 6 

Syfte ........................................................................................................................................ 8 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Litteratursökning  .................................................................................................................... 7 

Inklusion- och exklusionskriterier  ......................................................................................... 8 

Urval  ...................................................................................................................................... 9 

Databearbetning  ..................................................................................................................... 9 

Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 10 

Resultat  ................................................................................................................................... 11 

Diskussion  .............................................................................................................................. 15 

Resultatdiskussion  ............................................................................................................... 15 

Metoddiskussion  .................................................................................................................. 18 

Klinisk betydelse  ................................................................................................................. 19 

Förslag till fortsatt forskning  ............................................................................................... 19 

Slutsats  ................................................................................................................................. 19 

Referenslista  ........................................................................................................................... 20 

Bilaga 1. Artikelmatris 

 



   

4 
 

Introduktion  

Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd som orsakas av en underliggande hjärtsjukdom (Dahlström 

2005). Hjärtsvikt kommer med stor sannolikhet att öka globalt i framtiden då människor 

kommer leva allt längre samt att incidensen av hjärtsvikt ökar med stigande ålder (Agvall 2010). 

Runt 250 000 personer i Sverige är drabbade av hjärtsvikt, vilket innebär cirka 2-3% av 

befolkningen (Hjärt-lungfonden 2015). Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att personer 

över 65 år läggs in på sjukhus Rosengren (2006), och är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden 

inom sjukvården (Läkemedelsverket 2006). Långvarig och svår hjärtsvikt påverkar även andra 

organ än hjärtat, vilket kan medföra ökad trötthet och ge nedsatt livskvalité som följd 

(Socialstyrelsen 2015). 

Studier har visat att patienter med hjärtsvikt upplever bristande stöd inom sjukvården. 

Patienternas upplevelser resulterade i att bli övergiven, brist på information, frånvarnade 

dialog och att utveckla strategier på egen hand. Personer med hjärtsvikt anser således att de 

inte får tillräckligt mycket information om tillståndet samt om bakomliggande orsaker. 

Patienter med hjärtsvikt önskar mer information om hjärtsvikt, egenvård samt mer 

kommunikation gällande deras prognos (Andersson et al. 2012; Howie-Esquivel & Dracup 

2012). Upplevd bättre hälsa hos patienter med hjärtsvikt har visat sig vara relaterad till bättre 

livskvalité samt att hjärtsvikt kräver att patienter utvecklar förtroende för sina 

egenvårdsförmågor för att upprätthålla och förbättra livskvalitén (Britz & Dunn 2010). 

 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt beror på en strukturell eller funktionell försämring av kammarfyllnaden eller på 

grund av otillräcklig uttömning av blod. Kardinalsymptom är andnöd och trötthet (Yancy et al. 

2013). Symtom på försämring av kronisk hjärtsvikt är viktökning, ökad andfåddhet både vid 

ansträngning och vila, ökad trötthet och ödem (Dahlström & Strömberg 2005). Förr förklarades  

tillståndet hjärtsvikt med fokus på balansen mellan blodtryck och blodflöde i kroppen, 

neurohormonella förändringar och arbetskapacitet, nu ligger fokus på symtom som kan 

sammankopplas med vätskeretention. Oavsett vilken förklaring som används har förklaringarna 

gemensamt att det handlar om en bakomliggande rubbning i hjärtats funktion (Dahlström 2010). 

Klassifikation av hjärtsvikt enligt The New York Heart Association [NYHA] (2015) innebär 

att patienter klassificeras efter olika svårighetsgrader när det gäller hjärtsvikt. Tabellen nedan 

beskriver ett klassificeringssystem som är förekommande vid diagnostisering av patienter med 

hjärtsvikt.  

 

Tabell 1. Fritt översatt från NYHA (2015). 

 I Inga begränsningar vid fysisk aktivitet. Alldaglig aktivitet bidrar inte till trötthet, dyspné 

eller hjärtklappning 

II Lätt begränsning av fysisk aktivitet. Alldaglig fysisk aktivitet leder till trötthet, dyspné 

och hjärtklappning. Behagligt vid vila.  

III Tydlig begränsning vid fysisk aktivitet. Mindre än alldaglig aktivitet leder till trötthet, 

dyspné och hjärtklappning. Behagligt vid vila.  

IV Går ej att genomföra någon form av fysisk aktivitet utan att obehag uppstår. Symtom av 

hjärtsvikt även vid vila.  
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Hjärtsvikt kan behandlas medicinskt, kirurgiskt och genom ickemedicinsk behandling. 

Ickemedicinsk behandling omfattar monitorering av symtom och modifikation av riskfaktorer. 

Områden som omfattas är daglig vikt och kontroll av övriga symtom (trötthet, andnöd, ödem), 

diet (salt och vätskerestriktion), måttlig alkoholkonsumtion, viktminskning vid övervikt, fysisk 

träning och rökstopp (Dahlström & Strömberg 2005). Hjärtsvikt kan inte botas men det går att 

behandla. Behandling av hjärtsvikt beror till stor del på patientens vilja att engagera sig i att 

hantera tillståndet. Hjärtsviktpatienter kan behöva flera olika läkemedel. Målet med 

läkemedelsbehandling är att lindra symtom och tecken från hjärtsvikten (American Heart 

Association 2016a; American Heart Association 2016b; McMurray et al 2012). 

Yu et al. (2008) belyser att patienter med hjärtsvikt kan uppleva bekymmersamma symtom 

relaterat till hjärtsvikt. Symtomen kan vara nedsatt fysisk funktion och känslor av maktlöshet 

och hopplöshet. Anpassning för tillståndet krävs för att patienter ska förstå 

sjukdomsupplevelsen, acceptera prognosen och gå vidare med att leva med tillståndet (Yu et 

al. 2008).  

 

Livskvalité 

Livskvalité definieras som en individs uppfattning om sin ställning i livet i samband med 

förväntningar, kultur- och värdesystem där individen bor samt i förhållande till individens mål. 

Det är ett brett koncept som påverkas på ett komplext sätt av personens fysiska hälsa, psykiska 

tillstånd, personliga tro, sociala relationer och individens förhållande till sin omgivning (World 

Health Organization [WHO] 2016). Det finns fyra återkommande tolkningar om vad livskvalité 

innebär i den vetenskapliga litteraturen och i det internationella arbetet inom området. 

Tolkningarna är välstånd, lycka, meningsfullhet och handlingsfrihet (SOU 2015:56). En annan 

tolkning av livskvalité är enligt Cella (1994) att livskvalité är multidimensionellt och innehåller 

fyra områden vilka är fysiskt och funktionellt välbefinnande samt emotionellt och socialt 

välbefinnande.  

Nordenfelt (2004) menar att livskvalité är kopplat till en psykodynamisk teori som lägger stor 

vikt på det mänskliga behovet. Teorin innebär att en individ har hög livskvalité om individens 

grundläggande behov är tillfredsställda. I teorin har individen även vissa psykologiska och 

biologiska grundtaganden som är universella för alla individer. Trygghet, kärlek och behov av 

samhörighet, självrealisering och självförankring är behov som bör tillfredsställas för att en 

individ ska utvecklas och uppnå god livskvalité. 

Wilson & Cleary (1995) beskriver i sin modell Health-Related Quality of Life (HRQoL) – A 

Conceptual Model fem dimensioner vilka är biologiska och fysiologiska faktorer, symtom, 

funktionell status, generell hälsouppfattning och övergripande livskvalité. De fem faktorerna 

påverkas sedan i sin tur av individens karaktär samt av omgivningens karaktär. Ferrans et al. 

(2005) skriver om HRQoL och det aktuella behovet för modeller som tydligt visar delar av 

HRQoL och dess bestämningsfaktorer. Hittills har de flesta modeller fokuserat på att identifiera 

domäner, dessa ansträngningar har bidragit till att definiera omfattningen av livskvalitén genom 

att klargöra att begreppet avser livet i helhet, och inte bara fysiska hälsotillstånd. Ferrans et al. 

(2005) har reviderat Wilson och Cleary (1995) modell och menar att de biologiska funktionerna 

påverkas av egenskaperna hos både individer och miljöer.  

Heo et al. (2008) fann att patienter definierade livskvalitén som förmågan att utföra önskade 

fysiska och sociala aktiviteter för att möta sina och sina familjers behov, upprätthålla glädje och 

engagera sig i att uppfylla relationer med andra. Patienterna uppfattade olika faktorer som både 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiP-PTz2uPMAhUBkywKHedtBhEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&bvm=bv.122129774,d.bGg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiP-PTz2uPMAhUBkywKHedtBhEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&bvm=bv.122129774,d.bGg
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på ett positivt och negativt sätt påverkade livskvalitén, exempelvis fysiska, psykologiska, 

ekonomiska, sociala, andliga, och beteendemässiga.  

Ett förekommande instrument som mäter livskvalitet är Minnesota Living With Heart Failure 

Questionnaire (MLWHFQ) vilket är ett frågeformulär som är representativt för hur hjärtsvikt 

och behandlingar kan påverka de viktigaste fysiska, emotionella, sociala och mentala 

dimensionerna av livskvalitet (University of Minnesota 2016). Ett annat förkommande 

instrument är 36-Item Health Survey (SF-36) som innefattar åtta hälsobegrepp. Begreppen 

innefattar fysisk funktion, kroppslig smärta, begränsningar på grund av fysiska hälsoproblem, 

begränsningar på grund av personliga eller känslomässiga problem, emotionellt välbefinnande, 

social funktion, trötthet/fatigue och allmänna uppfattningar om hälsa. Det innehåller också ett 

tema som ger en indikation på upplevd förändring av hälsa (Rand Health u.å) 

 

Patientutbildning 

Utbildning av patienter är en del av sjuksköterskans profession och ges vid alla vårdtillfällen. 

Målet med patientutbildning är att hjälpa patienter att förbättra sin egen hälsa (Rankin et al. 

2005). Sjuksköterskor har allt mer involverats i vården kring patienter med hjärtsvikt, främst 

inom patientutbildning, uppföljning och läkemedelsupptitrering (Strömberg 2005). Utbildning 

i egenvård och lärande är en integrerad del i omvårdnaden och ingår i omvårdnadsprocessen 

(Klang Söderqvist 2013). Enligt Patientlagen (2014:821) har alla patienter rätt till information 

om sitt hälsotillstånd. Informationen ska anpassas efter individens förutsättningar. 

Informationsgivaren ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 

informationen. Enligt Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering [SBU] (2013) 

ska patienter ges möjlighet att vara delaktig att välja lämpliga åtgärder mot akuta hälsoproblem 

samt hitta olika sätt att hantera kronisk sjukdom. Kunskap, delat beslutfattande och egenvård 

är viktiga aspekter för att uppnå delaktighet hos patienter med kroniska tillstånd. Olika typer av 

utbildning kan vara skriftlig information och samtal, program för patientutbildning och 

egenvård, uppmuntran att ställa frågor och personligt anpassad datorbaserad information och 

stöd (SBU 2013). 

 

Problemformulering 

Patientutbildning är en del av sjuksköterskans profession. Inom vården träffar sjuksköterskan 

patienter med hjärtsvikt, därför är det viktigt för sjuksköterskan att få förståelse för hur 

patientutbildning påverkar patienterna och vad det har för inverkan på livskvalitén. Det finns  

behov av utbildning och information för att patienter ska kunna hantera hjärtsvikt i sitt 

vardagliga liv. Genom patientutbildning kan sjuksköterskan stötta och lära patienter på vilket 

sätt hjärtsvikt påverkar det vardagliga livet samt vilka åtgärder och egenvårdsstrategier som 

finns att tillgå. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientutbildningens betydelse för livskvalitén hos 

patienter med hjärtsvikt.  
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Metod 

En litteraturstudie är en studie som utförs genom tidigare utförd forskning (Forsberg & 

Wengström 2016). Även Polit & Beck (2016) menar att den viktigaste informationen för en 

litteraturstudie är resultat från tidigare studier. Vid genomförande av denna litteraturstudie har 

Polit och Beck (2016) niostegsmodell använts. Modellen innefattar följande steg: 

1. Formulera och finjustera primära och sekundära frågor 

2. Utforma en sökstrategi exempelvis genom att välja databas och identifiera nyckelord 

3. Söka, identifiera och ta fram potentiella primära källmaterial 

Dokumentera sökningen, ta beslut och utföra åtgärder 

4. Sök igenom källmaterial och välj ut relevant och lämpligt material  

Exkludera ej relevant och olämpligt material 

5. Läs källmaterialet 

Identifiera nya referenser och potentiella källor (börja då om på steg 3) 

6. Abstrahera, koda informationen från studierna 

7. Kritiskt utvärdera studierna 

8. Analysera, samordna informationen, söka efter teman 

9. Förbereda sammanställning och kritisk granska sammanfattningen 

 

Litteratursökning 

Vid genomförande av litteratursökningen följdes Polit & Beck (2016) fem första steg. Första 

steget innebar att formulera och finjustera primära och sekundära frågor relevanta för studiens 

syfte (Polit & Beck 2016). Studiens syfte var att belysa patientutbildningens betydelse för 

livskvalitén hos patienter med hjärtsvikt. Sekundära frågor uteslöts då syftet ansågs tydligt 

nog. Steg två innebar utformning av en sökstrategi där val av databaser gjordes och nyckelord 

identifierades (Polit & Beck 2016). I den aktuella litteraturstudien har databaserna Cinahl och 

PubMed använts. Cinahl är en databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. PubMed täcker medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström 

2016). Vid sökning i Cinahl användes Cinahl Headings som är kontrollerade vokabulärer som 

gör sökningen i databasen mer effektiv (Cinahl 2016). Vid sökning i PubMed användes 

MeSH-termer (Medical Subjekt Headings Terms) som är standardiserade sökord i databasen 

PubMed (Forsberg & Wengström 2016). I Cinahl användes sökorden heart failure, patient 

education och quality of life som var Headings. Sökordet heart failure söktes med valet 

’’explode’’ som enligt Cinahl (2016) innebär att alla undertermer till den valda termen 

innefattas i sökningen.  Sökorden kombinerades och sammankopplades med operatorn AND 

som används för att begränsa en sökning och för att ge ett smalare resultat (Forsberg & 

Wengström 2016).  Begräsningar som gjordes i Cinahl var att artiklarna skulle vara peer-

reviewed och sökta mellan 2006-01-01 till 2016-09-01. Begränsningarna lades till efter 

sökning av sökordskombinationen. I Databasen PubMed användes sökorden heart failure, 

patient education as topic och quality of life som var MeSH-termer. I PubMed lades även 

nurs* till i sökningen för att begränsa sökningen till omvårdnad. Begräsningar som gjordes i 

PubMed var att artiklarna skulle vara högst tio år gamla, alternativet peer-reviewed fanns inte 

som möjlig begränsning i databasen PubMed. Begräsningarna lades till efter sökning av 

sökordkombinationen. Sökorden som använts utgick från litteraturstudiens syfte.  

Steg tre innebar att söka, identifiera och ta fram potentiella primära källmaterial (Polit & Beck 

2016). I litteraturstudien användes databaserna Cinahl och PubMed. Sökningarna gjordes först 

som enskilda sökningar där varje sökord söktes separat. Sedan sammankopplades sökorden och 

bildade sökordskombinationer. Sökordskombinationer gjordes för att få fram artiklar som 
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stämde överens med litteraturstudiens syfte. Sammanställningen av sökningarna finns beskriva 

i tabell II och III. Författarna har valt att inkludera artiklar där alla grader av hjärtsvikt 

förekommer. Det förkom externa dubbletter i sökningarna. Med externa dubbletter menas att 

en artikel påträffades i båda databaserna. Externa dubbletter är markerade med (**) i tabell III 

nedan.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara högst tio år gamla för att materialet ska bestå av den senaste forskningen. 

Artiklarna skulle även vara peer-reviewed för att säkerställa god kvalitet. Review artiklar samt 

pilotstudier exkluderades. Språken i artiklarna skulle vara engelska eller svenska.  

 

Tabell. II Redovisning av sökning i Cinahl, antal träffar samt urval 1-3.  

Cinahl Sökord  Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (Heading) Heart failure 

+ Explode 

 

19 905    

S2 (Heading) 

 

Patient education 41 705    

S3 (Heading) Quality of life 

 

47 149    

S4  S1+S2+S3 

 

60 22 7 7 

 

Tabell. III Redovisning av sökning i PubMed, sökord, antal träffar samt urval 1-3. 

PubMed Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MeSH) Heart failure 

 

97 948    

S2 (MeSH) Patient education 

as topic 

 

75 126    

S3 (MeSH) Quality of life 

 

138 922    

S4 Nurs* 

 

800 034    

S5 S1+S2+S3+S4 

 

38 18(5**) 3 3 

Manuella 

sökningar 

  2 2 2 

 (**) = Externa dubbletter 
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Urval 

Urval 1 

Steg fyra innebar genomsökning av källmaterialet och val av relevant och lämpligt material 

(Polit & Beck 2016). Sökning nummer fyra i Cinahl gav totalt 60 träffar att primärgranska till 

urval 1 efter införande av inklusion- och exklusionskriterier. Abstrakten lästes och 

primärgranskades varav 22 artiklar inkluderades till urval 1. Sökning nummer fem i PubMed 

gav totalt 38 träffar att primärgranska till urval 1 efter införande av inklusion- och 

exklusionskriterier. Abstrakten lästes och primärgranskades varav 18 artiklar inkluderades till 

urval 1. Av de 18 artiklarna var fem artiklar externa dubbletter. Abstrakt som inte 

överensstämde med studiens syfte samt abstrakt som inte riktade sig till allmänsjuksköterskans 

profession exkluderades. 

 

Urval 2 

Steg fem och sex innebar att läsa källmaterialet och identifiera nya referenser och potentiella 

källor samt att abstrahera och koda information från studierna (Polit & Beck 2016). Abstrakten 

från urval 1 var totalt 35 artiklar som lästes i sin helhet. Genom manuella sökningar i PubMed 

hittades två relevanta artiklar för litteraturstudien varav en artikel föll utanför studiens 

inklusionskriterier eftersom den var 11 år gammal. För att kontrollera de nya artiklarna började 

granskningen om på steg tre enligt Polit och Beck (2016) niostegsmodell. Artikeln som var 11 

år gammal ansågs ändå relevant för studiens syfte och togs därför med till urval 2. Efter läsning 

av artiklarna valdes tolv artiklar ut till urval 2, varav två av artiklarna inkluderades efter läsning 

av primärartiklarna och dess referenslistor. De två manuella sökningarna presenteras i tabell 

III.  

 

Urval 3  

Artiklarna lästes igen för att erhålla djupare kunskap samt att artiklarna granskades ur ett etiskt 

perspektiv i enlighet med steg sju i Polit och Beck (2016) niostegsmodell. Artiklarna granskades 

utifrån Polit och Beck (2016) granskningsmall ’’Guide to an Overall Critique of a Quantitativ 

Research Report’’. Efter genomförandet av kvalitetsgranskningen inkluderades samtliga tolv 

artiklar då artiklarna bedömdes hålla god kvalitet och trovärdighet.  

 

Databearbetning 

Det åttonde steget enligt Polit och Beck (2016) innebar att analysera, samordna information och 

söka efter teman. Artiklarna granskades och översattes noggrant av studiens författare.  I studien 

har ett induktivt arbetssätt använts där teman utformats utifrån textens innehåll. Relevanta delar 

från artiklarnas resultat färgmarkerades med samma färg. De färgmarkerade delarna  av 

artiklarnas resultat lades in i ett separat dokument. Dokumentet skrevs ut och resultaten 

jämfördes med varandra och färgmarkerades ytterligare med olika färger och delades in efter 

gemensamma nämnare. Av de gemensamma nämnarna växte två huvudteman fram med 

tillhörande underteman. Det nionde steget innebar att förbereda sammanställningen av 

resultaten samt kritiskt granska sammanfattningen (Polit & Beck 2016). Relevant material från 

artiklarnas resultat sammanställdes och utgjorde underlag för litteraturstudiens resultat. 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör etiska överväganden göras gällande urval och 

presentation av resultat vid litteraturstudier. Det är viktigt att välja studier där etiska 

övervägandet gjorts samt att studierna har fått tillstånd av en etisk kommitté. I litteraturstudier 

skall alla resultat presenteras (Forsberg & Wengström 2016). Forskaren har själv ytterst ansvar 

att se till att forskning är av god kvalitet och att forskningen är moraliskt acceptabel (CODEX 

2016). Forskningsetiska krav bygger på etiska principer som FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna beskrivit samt i Helsningforsdeklarationen. Principerna anger riktlinjer för god 

etisk standard i forskning som inkluderar människor. De etiska principerna är principen om 

autonomi, att göra gott, om att inte skada och om rättvisa (Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i norden 2003).  

Texterna som bearbetats i litteraturstudien har inte kopierats rakt av utan har omformulerats 

noggrant så meningsinnehållet förblev detsamma. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska 

som inte är författarnas modersmål minskade risken för feltolkning genom användning av 

lexikon för att få korrekt meningsinnehåll. Författarna har i största möjligaste mån åsidosatt sin 

förförståelse och arbetat med materialet så objektivt som möjligt. Artiklar som använts till 

resultatet i studien har kontrollerats för att säkerställa att artiklarna är etiskt godkända. 
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat baserades på 12 vetenskapliga artiklar av kvantitativ design. 

Artiklarna bedömdes svara på studien syfte som var att belysa patientutbildningens betydelse 

för livskvalitén hos patienter med hjärtsvikt. Artiklarna kom från Iran, Japan, Kina, Ryssland, 

Sverige, Taiwan, Tyskland, Turkiet och USA. Artiklarna finns kort beskrivna i en artikelmatris 

(bilaga 1). Efter granskning av de vetenskapliga artiklarna identifierades två huvudteman med 

totalt fem underteman vilka presenteras i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resultatfigur 

 

En förändrad tillvaro 

Utifrån livskvalitetsmätningar framgick från samtliga tolv artiklar att patientutbildning gav en 

förändrad tillvaro och påverkade livskvalitén gällande fysisk funktion, känslor och egenvård på 

olika sätt. Underteman som identifierades var förändrad fysisk funktion, förändrade känslor 

efter patientutbildning samt att kunna lita på sina egna förmågor och klara av vardagen. 

 

Förändrad fysisk funktion 

Effekterna av sjuksköterskeledd utbildning resulterade i att den fysiska funktionen ökade hos 

gruppen som fått patientutbildning genom att patienterna fick bättre resultat av 

gångdistansmätning. Fysiska förändringar som upplevdes av patienterna var att den generella 

uthålligheten av träning förbättrades. Patienternas förmåga att upprätthålla självständighet i det 

dagliga livet resulterade i att förbättrad fysisk funktion vilket ledde till förbättrad livskvalité. 

Den förbättrade gångdistansen är likvärdig med en förbättring i fysisk prestation (Bakan & 

Akyol 2008; Kutzleb & Reiner 2006). 

 Patientutbildningsprogram kan också förbättra fysiska utfallsparametrar i form av viktnedgång 

hos patienter som fått patientutbildning (Andryukhin et al. 2010; Otsu & Moriyama 2011). 

Patienterna som fick patientutbildning förbättrade även fysiska utfallsparametrar i form av 

minskat midjemått, förbättrat BMI samt att patienterna orkade gå längre sträckor (Andryukhin 

et al. 2010). Patienter som erhållit patientutbildning förbättrades inom den fysiska dimensionen 

av livskvalité vilket utifrån livskvalitéenkäten innebar minskning av andfåddhet, trötthet, 

svullnad i vrister och sömnsvårigheter. Patienterna orkade gå promenader, gå i trappor och 

utföra hushållsarbete. Behovet av vila under dagen minskade och aktiviteter med andra 
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upplevdes lättare. Sjuksköterskeledd utbildning hade störst effekt på den fysiska dimensionen 

av mätningen på livskvalité, då det fanns betydlig färre fysiska problem i det dagliga livet hos 

patienterna som erhållit patientutbildning (Mårtensson et al. 2005; Wang et al. 2016; Yu et al. 

2015).  

Hasanpour-Dehkordi et al. (2016) och Mehralian et al. (2014) fann att patienter som erhållit 

patientutbildning förbättrade sina fysiska prestationer vilket utifrån livskvalitéenkäten innebar 

förbättring av krävande aktiviteter som att springa, lyfta tunga objekt och delta i ansträngande 

sporter. Måttliga aktiviteter som att flytta ett bord, dammsuga, bowla eller spela golf 

förbättrades också. Även andra aspekter av dagliga aktiviteter underlättades såsom lyfta eller 

bära matvaror, gå i trappor, promenera samt sköta personlig hygien. Däremot fann Ågren et al. 

(2012) att ovanstående fysiska prestationer var begränsade. Hasanpour-Dehkordi et al. (2016) 

resultat visade att aktivitetsbegränsningar följt av fysiska problem minskade. Enligt 

livskvalitéenkäten innebar det att patienterna inte behövde minska tiden som spenderats på jobb 

eller andra aktiviteter. Att åstadkomma mindre än vad man skulle vilja förändrades positivt då 

de orkade åstadkomma mer. Svårigheter att utföra arbete eller andra aktiviteter då det krävt 

extra ansträngning förbättrades (Hasanpour-Dehkordi et al. 2016).  

Köberich et al. (2015) resultat visade att fysiska aspekter av livskvalité inte förbättrades på en 

signifikant nivå. Fysiska aspekter som mättes i studien var personlig hygien, hushållsarbete 

eller trädgårdsarbete. Gå i trappor utan att stanna, motionera, andfåddhet samt ankelsvullnad.  

 

Förändrade känslor efter patientutbildning 

I Hasanpour-Dehkordi et al. (2016) och Mårtensson et al. (2005) studier framgick att patienter 

som erhållit patientutbildning upplevde sin sociala prestationsförmåga bättre jämfört med innan 

patientutbildningen. Sociala prestationsförmågor innebar upplevelse av ökad motivation, 

energi, glädje och ett ökat lugn. Känslor av nervositet, nedstämdhet och trötthet minskade. Otsu 

och Moriyama (2011) fann att patientutbildning förbättrade självförtroendet och patienterna 

kände mindre osäkerhet gällande motion. Känslan av att vara en belastning för andra minskade, 

även känsla av uteslutenhet samt oförmågan att umgås med andra minskade. Frustation, 

rastlöshet, rädsla och nedstämdhet var känslor som minskade efter patientutbildning (Otsu & 

Moriyama 2011). 

Patientutbildning gav även förbättrade resultat i den emotionella dimensionen som innebar 

förbättrad självkontroll. Känsla av betungande, förlust, oro, depression samt minnes- och 

koncentrationssvårigheter minskade (Andryukhin et al. 2010; Bakan & Akyol 2008). Patienter 

som fått sjuksköterskeledd utbildning upplevde ökad tillfredställelse med livet, lycka i 

allmänhet och tillfredställelse med sig själv. Uppnående av personliga mål och sinnesro var 

även områden som förbättrades (Kutzleb & Reiner 2006). 

Patientutbildning kan ha en positiv effekt för den mentala dimensionen eftersom gruppen som 

erhöll patientutbildning bibehöll mental hälsa. Problem med jobb eller andra dagliga aktiviteter 

som ett resultat av emotionella problem såsom depression eller oro minskade (Mårtensson et 

al. 2005; Hasanpour-Dehkordi et al. 2016). Köberich et al. (2015) fann däremot att sociala 

begränsningar inte förbättrades på en signifikant nivå hos patienterna som fått utbildning. 

Sociala begränsningar innefattade hur mycket hjärtsvikten begränsade nöjen i livet, 

nedstämdhet på grund av tillståndet, påverkan av livsstil såsom fritidsaktiviteter, arbete och 

hushållssysslor. Det innebar även att kunna besöka familj och vänner utanför hemmet och 

upprätthålla intima relationer. Ågren et al. (2012) fann inte heller några direkta förbättringar 

hos patienternas mentala välmående samt att symtom från depression inte minskade.  
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Att kunna lita på sina egna förmågor och klara av vardagen 

Patienter som erhöll sjuksköterskeledd utbildning beskrev deras mest positiva förändring av 

livskvalitén som förmågan att självhantera kost och medicinering. Patienterna i studien kunde 

påvisa egenvård relaterat till tillståndet genom att patienterna utförde dagliga 

natriumintagsberäkningar. Patienterna utförde även daglig dokumentation av vikten samt 

doseringar och administration av mediciner (Baker et al. 2011; Kutzleb & Reiner 2006). Vidare 

framgick att patienter som fått patientutbildning hade en signifikant förbättring i självtillit vilket 

innebar förmågan för en individ att göra det som krävs för att hantera hjärtsvikten, eller utföra 

hjärtsviktsrelaterade beteenden. Patienterna kunde exempelvis förklara om hjärtsvikten blev 

sämre, samt förklara symtomen för läkaren. Patienterna tog även kontakt med vårdgivaren om 

svullnad i ben eller fötter uppstod. Patientutbildningen förbättrade även egenvårdsbeteende som 

inkluderade insikt om lämplig vikt för individen, lämpliga åtgärder för att kunna hantera 

viktökning, insatser för att minska saltintaget och öka motionsfrekvensen (Baker et al. 2011; 

Köberich et al. 2015). 

Sjuksköterskeledd utbildning hade en positiv effekt eftersom det bidrog till sjukdomshantering 

och hjälp att förhindra försämring av symtom. Patienterna som fick utbildning resulterade i 

successivt upprepade självundersökningar, invanda egenkontroller, tillit och ett intresse för 

egenvård. Genom att sätta mål för varje patient samt införa kontinuitet av egenkontroll 

uppmuntrades patienterna till ett lämpligt egenvårdsbeteende som förbättrade symtom från 

hjärtsvikt vilket i sin tur gjorde att livskvalitén förbättrades (Otsu & Moriyama 2011). 

Personcentrerad patientutbildning hjälpte patienter att hantera sitt tillstånd, speciellt gällande 

hantering av trötthet, vilket främjade patienternas livskvalité (Wang et al. 2016). Mårtensson et 

al. (2005) fann däremot att en sjuksköterskeledd utbildningsintervention som var utformad för 

att förbättra självhanteringen hos patienter med hjärtsvikt visade begränsade förbättringar.  

 

Kunskap och trygghet 

I åtta artiklar framgick att kunskap och förståelse för hjärtsvikt har positiv inverkan på 

livskvalitén. Artiklarna tar även upp att patientutbildning ger trygghet och stöd som kan göra 

att livskvalitén kan upplevas högre. Underteman som identifierades var Kunskap och förståelse 

för hjärtsvikt och ökad trygghet och förbättrat stöd. 

 

Kunskap och förståelse för hjärtsvikt 

Den förbättrade livskvalitén och funktionskapaciteten som observerades i Kutzleb och Reiner 

(2006) studie har visat sig vara en prediktor för anpassning till ohälsa och sjukdomshantering 

hos patienter med hjärtsvikt. Efter patientutbildning fann Baker et al. (2011) att patienter som 

fått patientutbildning hade signifikant större ökning i kunskap om hjärtsvikt. Andelen som 

visste att viktökning var ett tecken på försämring av hjärtsvikt ökade från 67,4% till 74,0% i 

gruppen som inte fick utbildning och från 66,2% till 81,6% i gruppen som fick utbildning. Även 

kunskapen om att patienter med hjärtsvikt bör väga sig varje vecka ökade i båda grupperna, 

men mest i gruppen som erhöll utbildning. Hasanpour-Dehkordi et al. (2016) fann att ökad 

kunskap kan leda till förbättrad livskvalité och minska antalet återinläggningar på sjukhus samt 

minska kontakten med läkare. Ågren et al. (2012) fann även att patientutbildning kan bidra till 

en högre upplevd kontroll över patientens tillstånd. 
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Ökad trygghet och förbättrat stöd 

Patientutbildning och telefonuppföljning kan i viss mån ge patienter trygghet, vilket kan 

förbättra patienters livskvalité. En sjuksköterskeledd utbildningsintervention ger inslag av 

trygghet genom att ge patienterna kunskap om vart de ska vända sig när symtomen förvärras 

(Mårtensson et al. 2005; Yu et al. 2015). Kunskap om hjärtsvikt förbättrade känslan av trygghet 

och självständighet eftersom patienterna vet vilka symtom och tecken på försämring som bör 

observeras och vilka motverkande åtgärder som bör vidtas (Mårtensson et al. 2005). 

Skillnader kunde påvisas hos patienter som erhöll patientutbildning. Patienterna upplevde 

förbättrat socialt stöd vilket innebar att socialt stöd var relaterat till livskvalité (Bakan & Akyol 

2008). Även Wang et al. (2016) resultat visade att efterföljande telefonsamtal inte bara 

förstärkte patientutbildningen utan också gav emotionellt stöd som främjade en god relation 

mellan sjuksköterska och patient. Kutzleb och Reiner (2006) fann att det var betydande 

förbättring inom den sociala samt familjemässiga aspekten hos deltagarna som fick 

patientutbildning. Den sociala aspekten innebar känslomässigt stöd från vänner och andra i 

omgivningen. Den familjemässiga aspekten innefattade hur familjens lycka och hälsa 

upplevdes samt hur relationen med make/maka eller barn upplevdes. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att belysa patientutbildningens betydelse för livskvalitén hos patienter 

med hjärtsvikt. I resultatet har två huvudteman identifieras vilka var en förändrad tillvaro och 

kunskap och trygghet. Tillhörande underteman som identifierades var förändrad fysisk funktion, 

förändrade känslor efter patientutbildning, att kunna lita på sina egna förmågor och klara av 

vardagen, kunskap och förståelse för hjärtsvikt och ökad trygghet och förbättrat stöd. Den 

fysiska funktionen förbättrades hos patienter som erhöll patientutbildning vilket författarna 

anser är ett viktigt fynd. Ett annat fynd som författarna ansåg oväntat var att många av artiklarna 

tog upp att egenvård, kunskap och kontroll över tillståndet hade positiv inverkan på livskvalitén. 

 

Resultatdiskussion 

Nio av artiklarnas resultat visade att patienter som erhållit patientutbildning förbättrar den 

fysiska dimensionen inom livskvalitén. Patienternas fysiska funktion förbättrades samt att 

deltagarna orkade motionera och utföra vardagliga sysslor i större utsträckning än innan 

utbildningen (Andryukhin et al. 2010; Bakan & Akyol 2008; Hasanpour-Dehkordi et al. 2016; 

Kutzleb & Reiner 2006; Mehralian et al. 2014; Mårtensson et al. 2005; Otsu & Moriyama 2011; 

Wang et al. 2016; Yu et al. 2015). Ovanstående resultat stärks av Vavouranakis et al. (2003) 

som fann att sjuksköterskeinterventioner i form av patientutbildning ger en ökad fysisk funktion 

för individer med hjärtsvikt. 

Ytterligare studier som stärker litteraturstudiens resultat har visat att träningsprogram för 

patienter med hjärtsvikt har en positiv effekt för den fysiska funktionen (Kitzman et al. 2010; 

Kostis et al. 1994). Patienternas uthållighet vid träning förbättrades och de orkade gå längre 

sträckor. Vid mätning av livskvalitén förbättrades den fysiska dimensionen (Kitzman et al. 

2010). Bättre funktionell status och daglig fysisk aktivitet resulterade i högre upplevd 

livskvalité (Shih et al. 2010; Tung et al. 2012). 

Utifrån två artiklar framkommer att den fysiska aspekten av livskvalitén inte förbättrades 

genom patientutbildning (Köberich et al. 2015; Ågren et al. 2012). Liknande resultat fann 

McKelvie et al. (2002) då varierad träning hos patienter med hjärtsvikt förbättrade 

syreupptagningsförmågan och muskelstyrkan. Studien fann dock att varierad träning inte var 

åtföljt av en ökning för patienters gångdistans eller livskvalité (McKelvie et al. 2002).  

Fysiska förmågor som att orka vara med på aktiviteter, orka vardagliga sysslor som att handla, 

sköta hemmet och arbeta var återkommande i många av artiklarna. Författarna anser att det är 

ett adekvat resultat då patientutbildning syftar till att lära patienter att leva med sitt tillstånd. 

Många artiklar från litteraturstudiens resultat tar upp att fysiska aspekter inom livskvalité 

förbättras genom patientutbildning ledd av en sjuksköterska, vilket författarna ser som en styrka 

för studien. Endast två artiklars resultat visade att den fysiska funktionen inte förbättrades av 

patientutbildning. Författarna ser det som en ytterligare styrka för litteraturstudiens resultat. 

Ovanstående resultat visar att de nio artiklar som kommit fram till att den fysiska kapaciteten 

ökat har använt sig av olika mätinstrument för att mäta livskvalitén och har erhållit liknande 

resultat. Författarna ser det som en styrka.  

McMurray et al. (2012) beskriver riktlinjer för European Society of Cardiology, vilka 

rekommenderar att regelbunden träning bör uppmuntras hos patienter med hjärtsvikt för att 

förbättra funktionsförmågan och symtom av hjärtsvikt. Viktiga ämnen som bör täckas in vid 

patientutbildning är förståelse för fördelarna av träning. Regelbunden motion samt att vara 

säker och bekväm när det gäller fysisk aktivitet är också viktiga delar att inkludera (McMurray 
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et al. 2012). Litteraturstudiens författare anser att  riktlinjerna är adekvata och ger ytterligare 

stöd för litteraturstudiens resultat.  

Utifrån fem artiklars resultat framkom att egenvård hos patienter med hjärtsvikt förbättrades 

genom patientutbildning (Baker et al. 2011; Kutzleb & Reiner 2006; Köberich et al. 2015; Otsu 

& Moriyama 2011; Wang et al. 2016). Resultatet från litteraturstudien stärks av Shao et al. 

(2013) och Koelling et al. (2005) som fann att hjärtsviktspatienter som får stöttning i sin 

egenvård genom att stärka självtilliten gav förbättrade resultat. Patienterna ökade förmågan att 

kunna kontrollera salt och vätskeintag, egenvårdsbeteendet förbättrades samt att patienterna 

fick färre hjärtsviktsrelaterade symtom. Shao et al. (2013) studie visar att sjuksköterskor kan 

hjälpa till att öka patienters medvetenhet för att hantera tillståndet samt förebygga 

hjärtsviktssymtom. Ytterligare stöd för litteraturstudiens resultat ger Jaarsma et al. (1999) som 

genom stödjande utbildning fokuserar på olika aspekter av egenvård. I de olika aspekterna ingår 

följsamhet till medicinering och kost, anpassning av aktiviteter för sitt tillstånd samt kunskap 

om symtomförvärring. Utbildning och stöd från en sjuksköterska förbättrar egenvårdsbeteendet 

hos patienter med hjärtsvikt. Resultatet från Jaarsma et al. (1999), Koelling et al. (2005) och 

Shao et al. (2013) stärker således resultatet från litteraturstudien.  

Ett viktigt resultat enligt litteraturstudiens författare är att patientutbildning har möjlighet att 

påverka patienters kunskaper och egenvårdförmågor på ett positivt sätt, då syftet med 

patientutbildning är att lära patienter att klara av vardagen och själva hitta strategier för att 

hantera tillståndet. Det var ett oväntat resultat då författarna inte trott att en större del av 

artiklarna skulle ta upp ämnena och att de stod i relation till livskvalité. Många andra artiklar 

stödjer litteraturstudiens resultat, att patientutbildning kan ge förbättrade egenvårdförmågor 

samt kunskap om tillståndet, vilket litteraturstudiens författare ser som en styrka. 

Resultatet från tre av artiklarna visade att patienter som erhållit patientutbildning fick 

förbättrade kunskaper om tillståndet hjärtsvikt som kunde leda till minskade återinläggningar 

på sjukhus samt ge kunskap om förbättrad symtomhantering och egenvård (Baker et al. 2011; 

Hasanpour-Dehkordi et al. 2016; Kutzleb och Reiner 2006). En artikel fann även att den 

upplevda kontrollen över hjärtsvikt förbättrades genom patientutbildning (Ågren et al. 2012). 

Studier har visat att patientutbildning gav ökade kunskaper om hjärtsvikt samt gav ökade 

kunskaper om egenvård Caldwell et al. (2005) och Seraji et al. (2013), vilket stärker 

litteraturstudiens resultat. 

Van der Wal et al. (2005) belyser att bristande följsamhet till medicinering och andra 

livsstilsrekommendationer är ett stort problem hos patienter med hjärtsvikt. Genom att öka 

kunskapen om hjärtsvikt kan patienter erhålla positiva resultat. Områden som förbättras kan 

vara följsamhet i form av medicinering, kost och vätskerestriktioner. Daglig vägning, aktivitet 

och vila samt andra livsstilsrekommendationer kan även förbättras. Att öka kunskapen kan 

innebära att patienterna vet vad de ska göra vid viktökning eller när symtomen förvärras, vilket 

stödjer Baker et al. (2011) och Köberich et al. (2015) resultat. 

Omfattande patientutbildning för patienter med hjärtsvikt bör innehålla tidig utbildning till 

patienter under sjukhusvistelsen samt stöd under hela vistelsen och vid utskrivning. Bedömning 

av patienters läs- och skrivkunnighet och tidigare utbildning och kunskap om hjärtsvikt bör 

göras så att utbildningen kan anpassas till patientens behov. Bedöma kunskapen efter 

utskrivning genom att ringa patienter och upprepa informationen samt repetera under 

polikliniska besök bör göras. Hjärtsviktspatienter behöver utbildning som inte bara främjar 

kunskapsinhämtning utan det måste också göras möjligt för patienter att kunna tolka symtom 

och utveckla en handlingsplan tillsammans med vårdgivaren när tillståndet försämras 

(Rasmusson et al. 2015).  
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Kunskap och egenvård har framkommit som ett resultat i litteraturstudien. Ökade kunskaper 

kan ge förbättrade egenvårdsförmågor vilket kan påverka patienters livskvalité positivt. 

Författarna anser att ett större samarbete mellan sjukhus och kommunal vård bör inrättas. 

Många artiklar har utformat en intervention innehållande patientutbildning samt efterföljande 

telefonsamtal, vilket ger stöd för författarnas tanke om att sjuksköterskor på sjukhus bör starta 

utbildningsprocessen hos patienter med hjärtsvikt. Sjuksköterskor inom  kommunal vård bör 

sedan bli väl informerade och ta över ansvaret för patientens informationsbehov. 

Sjuksköterskor inom kommunal vård kan således ha möjlighet att följa upp patienten och 

dennes individuella behov. 

Tre av artiklarnas resultat visade att upplevt stöd förbättrades efter patientutbildning (Bakan & 

Akyol 2008; Kutzleb & Reiner 2006; Wang et al. 2016). Bakan & Akyol (2008) fann att socialt 

stöd är relaterat till livskvalité. Dracup et al. (1992) stärker litteraturstudiens resultat då studiens 

resultat fann att psykosocial anpassning har en koppling med livskvalité. Laitinen et al. (1999) 

fann att när patienter med samma sjukdom var tillsammans i en grupp initierades en interaktion. 

Gruppinteraktionen gav underförstådda fördelar både vad gäller pedagogik och socialt stöd. 

Laitinen et al. (1999) menar således att ett gruppformat befanns vara ett möjligt alternativ för 

patientutbildning hos patienter med hjärtsvikt. Resultatet stärks även av Krumholz et al. (1998) 

som belyser att frånvaron av emotionellt stöd är en stark prediktor för kardiovaskulära 

försämringar i hjärtsvikten hos patienter inlagda på sjukhus med hjärtsvikt. Patienter utan 

emotionellt stöd hade en större risk för förvärring av tillståndet. 

Resultatet från litteraturstudien visar att sociala förmågor och sociala aktiviteter som innebar 

att negativa känslor förbättrades för patienter som fått patientutbildning (Andryukhin et al. 

2010; Bakan & Akyol 2008; Hasanpour-Dehkordi et al. 2016; Kutzleb & Reiner 2006; 

Mårtensson et al. 2005; Otsu & Moriyama 2011). Två av artiklarna tar även upp att 

patientutbildning ger ökad trygghet (Mårtensson et al. 2005; Yu et al. 2015). Litteraturstudiens 

resultat kan kopplas samman med Mårtensson et al. (1998) som beskriver hur kvinnor med 

hjärtsvikt uppfattade sin livssituation. En kategori som identifierades var “känna en känsla av 

stöd”. Kategorin beskriver uppfattningen patienter har om vilket intresse, stöd och uppmuntran 

de får av sin omgivning. Uppfattningen varierade mellan en känsla av övergivenhet och en 

känsla av tillgivenhet från omgivningen. Mårtensson et al. (1998) resultat visar att behålla 

intakta sociala nätverk samt stödja familjen som oroar och bryr sig om sin kroniskt sjuka 

familjemedlem innebär en verklig utmaning för sjuksköterskan. 

Från litteraturstudiens resultat framgår att ge stöd är en del som sjuksköterskan bör lägga vikt 

på, då det visats sig vara betydelsefullt för livskvalitén hos patienter som erhållit 

patientutbildning. Patientutbildning har även visat sig kunna förändra negativa känslor hos 

patienter med hjärtsvikt. Författarna anser att sjuksköterskan bör avsätta tid till information och 

utbildning då det kan ge flertalet positiva förändringar hos en patient med hjärtsvikt. 

Heo et al. (2008) beskriver att patienters livskvalité påverkas både positivt och negativt av 

fysiska, emotionella, sociala och ekonomiska faktorer. Litteraturstudiens teman kan jämföras 

med Heo et al. (2008) resultat då livskvalité har visat sig vara mångdimensionellt. Teman som 

framkommit i litteraturstudien kan kopplas samman med varandra då alla teman påverkar 

livskvalitén, men de kan även urskiljas och belysas var för sig, se figur 1.  

Litteraturstudiens resultat kan även återkopplas till Cella (1994) som beskrev att livskvalité är 

mångdimensionellt och innehåller fyra områden vilka var fysiskt och funktionellt 

välbefinnande samt emotionellt och socialt välbefinnande. Litteraturstudiens resultat visar att 

patientutbildning har möjlighet att påverka den fysiska funktionen på ett positivt sätt. Egenvård 

och kunskap för tillståndet förbättrades också. Patienter som erhållit utbildning uppfattade även 



   

18 
 

ett förbättrat stöd samt trygghet som påverkade livskvalitén positivt. Ett samband sågs även 

med Wilson och Cleary (1995) modell. Modellen beskrev fem dimensioner vilka var biologiska 

och fysiologiska faktorer, symptom, funktionell status, generell hälsouppfattning och 

övergripande livskvalité. De fem faktorerna påverkas sedan av individens och omgivningen 

karaktär. Författarna till denna litteraturstudie ser ett samband då patientutbildning från 

sjukvården har möjlighet att påverka individens karaktär som i sin tur kan förändra 

häslouppfattningen och livskvalitén. 

  

Metoddiskussion 

Författarna har använt Polit och Beck (2016) niostegsmodell under genomförandet av 

litteraturstudien. Författarna ansåg att niostegsmodellen var lämplig och relevant samt gav 

tydlig struktur för tillvägagångssättet. Syftet till studien formulerades efter gemensamma 

diskussioner mellan författarna. Frågeställningar uteslöts då författarna ansåg att syftet var 

tillräckligt tydligt.  

Sökningar av artiklar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Då endast två databaser 

använts finns det risk att relevanta artiklar fallit bort. För att erhålla aktuell forskning 

begränsades artiklarnas utgivningsår från 2006 till 2016. En artikel föll utanför tidsramen då 

den söktes manuellt men ansågs ändå relevant för studiens syfte och inkluderades därför till 

studiens resultat. Sökorden som användes i studien utgick från CINHAL Headings och MeSH 

termer vilket specificerade sökningarna. Ytterligare sökordskombinationer än de som gjordes i 

litteraturstudien uteslöts då författarna ansåg att sökordskombinationerna samt de manuella 

sökningarna gav tillräckligt material och motiverade därför inte till ytterligare 

sökordskombinationer.  

 Resultatet bestod av 12 artiklar där samtliga var av kvantitativ design. Författarna anser att 

artiklarna gav en tydlig bild, dock hade artiklar med kvalitativ design kunnat ge ett mer 

ingående perspektiv hur patientutbildning påverkar livskvalitén hos patienter med hjärtsvikt. 

Avsaknaden av kvalitativa artiklar kan ha gjort att intressanta och mer djupgående perspektiv 

från patienterna fallit bort. Artiklarna som användes i resultatet kom från många olika länder 

vilket författarna anser ger ett intressant mångfaldsperspektiv. En svaghet med att artiklarna 

kom från många olika länder kan vara att sjukvård ser olika ut runt om i världen och vissa länder 

kan skilja sig mycket jämfört med svensk sjukvård, vilket kan påverka överförbarheten från 

litteraturstudiens resultat till svensk sjukvård. Flertalet av artiklarna är randomiserade 

kontrollerade studier vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) har ett högt bevisvärde. 

Författarna valde att inkludera alla artiklar som innefattade patienter med hjärtsvikt oavsett 

klassificering enligt NYHA (2015). Valet att inkludera alla grader av hjärtsvikt var för att få ett 

brett perspektiv samt för att erhålla tillräckligt med material. Författarna är medvetna om att 

resultaten från artiklarna kan skilja sig åt då vissa patienter kan ha haft en högre grad av 

hjärtsvikt enligt NYHA klassificeringssystem, vilket i sin tur kan ha påverkat studiernas 

resultat.  

Artiklarna som användes i litteraturstudien var skrivna på engelska vilket inte är författarnas 

modersmål. Det kan ha utgjort en risk att författarna feltolkat information vid översättning. 

Risken minimerades genom användning av ett svensk-engelskt lexikon samt att författarna 

diskuterade eventuella oklarheter tills enighet uppnåddes. Vissa begrepp på engelska saknar 

motsvarande ord på svenska, vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna har efter bästa 

förmåga åsidosatt sin förförståelse vid bearbetning av data. Materialet har bearbetats på ett så 
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objektivt sätt som möjligt. Medvetenhet finns om att val av sökord samt inklusions- och 

exklusionskriterier kan ha påverkat studiens resultat.  

Medvetenhet finns att vissa artiklar i diskussionen är äldre forskning. Författarna anser att det  

kan vara en svaghet för litteraturstudiens resultat, men det kan även vara en styrka för studien 

då äldre forskning i viss mån visat likvärdiga resultat som nyare forskning. Artiklarna har därför 

valts att inkluderas i diskussionen.  

 

Klinisk betydelse 

Resultatet i litteraturstudien kan leda till ökad kunskap och förståelse för hur patientutbildning 

inverkar på livskvalitén hos patienter med hjärtsvikt. Sjuksköterskan har ett ansvar att informera 

och utbilda patienter så att patienter får förståelse och insikt för sitt tillstånd. Det är av stor vikt 

att sjuksköterskan avsätter tid för samtal och information. Författarnas förhoppningar är att 

litteraturstudiens resultat kan uppmärksamma sjuksköterskor för betydelsen av 

patientutbildning. Även sjuksköterskeutbildningar kan dra nytta av kunskapen som 

framkommit då implementering av kurser i patientutbildning skulle kunna utformas. Genom 

litteraturstudien har författarna kommit fram till att fysisk funktion, socialt och emotionellt stöd, 

sociala förmågor och aktiviteter, egenvård och kunskap har alla koppling med den övergripande 

livskvalitén. Många av artiklarna i litteraturstudien fann att patientutbildning påverkar alla 

ovanstående aspekter och att de interagerar med varandra. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då det inte fanns kvalitativa studier som undersökte hur patienter upplevde patientutbildning i 

relation till livskvalitén är det ett område som skulle vara intressant att forska vidare inom då 

det kan ge en djupare inblick inom området. Eftersom endast en artikel var från Sverige anser 

författarna att ytterligare svensk forskning hade varit intressant då det skulle vara lättare att 

implementera till svensk sjukvård. Det skulle även vara intressant att veta vilken 

utbildningsform som är mest lämplig för patienter med hjärtsvikt. Ett annat förslag kan vara 

Sjuksköterskors synvinkel på patientutbildning och i vilken utsträckning dem använder sig av 

patientutbildning.  

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visade att det fanns två huvudteman vilka var En förändrad tillvaro 

och Kunskap och trygghet. Underteman som identifierats var förändrad fysisk funktion, 

förändrade känslor efter patientutbildning, att kunna lita på sina egna förmågor och klara av 

vardagen, kunskap och förståelse för hjärtsvikt och ökad trygghet och förbättrat stöd. 

Litteraturstudien påvisar att patientutbildning har förmåga att påverka patienter med hjärtsvikt 

då livskvalitén generellt har förbättrats för de patienter som erhållit patientutbildning. 

Litteraturstudien visar således att patientutbildning kan ge positiva resultat då patienter med 

hjärtsvikt kan hantera tillståndet och vardagen på ett bättre sätt. Patientutbildning kan således 

påverka patienters fysiska funktion, öka kunskap och egenvårdsförmågor, ge stöd samt förbättra 

negativa känslor. Sjuksköterskor har en betydande roll när det gäller att utbilda, informera och 

stötta patienter med hjärtsvikt för att deras livskvalité ska bli så bra som möjligt. Författarna 

hoppas att litteraturstudien ska bidra till att väcka intresse för patientutbildning och dess 

betydelse för livskvalitén. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

Nr Författare / Titel Årtal Syfte Metod Huvudresultat 

1 Andryukhin, A., Frolova, E., 

Vaes, B. & Degryse, J. 

 

The impact of a nurse-led 

care programme on events 

and physical and 

psychosocial parameters in 

patients with heart failure 

with preserved ejection 

fraction: A randomized 

clinical trial in primary care 

in Russia.  

 

 
2010 

Syftet med studien var att 

uppskatta effekterna av ett 

strukturerat, sjuksköterskelett 

patientutbildningsprogram och 

vårdplan i allmän praktik på 

resultatparametrar och 

händelser hos patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ enkel-blind randomiserad klinisk 

studie. 100 patienter deltog i studien, bortfallet 

var 25 patienter som valde att inte delta av olika 

anledningar. Patienterna stratifierades efter kön 

och randomiserades till en kontroll- eller 

interventionsgrupp. Data insamlades genom 

NYHA, BMI, WC, 6-MWT, LASI, LVEDVI, 

LVMI, E/A ratio, blodprover, HADS och 

MLHFQ.  

Ett större antal patienter i interventionsgruppen 

förbättrade resultatet av utfallsparametrar för fysiskt 

tillstånd i jämförelse med kontrollgruppen. 

Utfallsparametrar som förbättrades var BMI, WC, 

6MWT, det totala kolesterolvärdet, LDL, LVDVI 

och poängen för MLHFQ och HADS. Interventionen 

minskade inte risken för kardiovaskulära händelser 

efter sex och 18 månader. 

2 Bakan, G. & Akyol, A.D 

 

Theory-guided interventions 

for adaptation to heart 

failure. 

 
2008 

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna av Roy 

adaption modellbaserade 

experimentella utbildning, 

övning och socialt stödprogram 

anpassat för personer med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ sekundär analys av data från en 

randomiserad kontrollerad studie. 44 patienter 

deltog som slumpvist delades in i två grupper, 

en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 

Bortfallet av deltagarna var en patient som inte 

kunde närvara vid uppföljningen. 

Datainsamlingsmetoden var MLWHFQ, 

6MWT, ISEL-SF samt mätning av LDL och 

HDL.  

 

 

 

 

I slutet av studien fanns statistiskt signifikanta 

förbättringar av livskvalité, 6MWT, socialt stöd, 

fysiologiska fynd och emotionell status hos patienter 

i interventionsgruppen.   

 



   

 

Nr Författare / Titel Årtal Syfte Metod Huvudresultat 

3 Baker, D., Dewalt, D., 

Schillinger, D., Hawk, V., Ruo, 

B., Bibbins-Domingo, K., 

Weinberger, M., Macabasco-

O'Connell, A., Grady, K., 

Holmes, G., Erman, B., 

Broucksou, K. & Pignone, M. 

 

The effect of progressive, 

reinforcing telephone 

education and counseling 

versus brief educational 

intervention on knowledge, 

self-care behaviors and heart 

failure symptoms. 

 

 
2011 

Syftet med studien var att 

bedöma om ett ’’teach to goal’’ 

(TTG) utbildnings- och 

beteendestödprogram stegvis 

gav fördelar gentemot en kort 

pedagogisk intervention för 

kunskap, egenvårdsbeteende 

och hjärtsviktsrelaterad 

livskvalité. 

Kvantitativ randomiserad studie. 605 deltagare 

randomiserades till en interventionsgrupp eller 

en kontrollgrupp. Bortfall var 168 deltagare. 

Datainsamlingen genomfördes genom olika 

enkäter som mätte kunskap, egenvårdsbeteende 

och livskvalité (HFSS, ICICE). 

Interventionsgruppen hade signifikant större ökning i 

generell kunskap om hjärtsvikt jämfört med 

kontrollgruppen. Patienter i interventionsgruppen 

hade signifikant större ökning i självtillit. Båda 

grupperna visade avsevärd statistik signifikant 

ökning i egenvårdbeteende, dock var förbättringen 

signifikant större för interventionsgruppen. 

Livskvalitén hos kontrollgruppen var oförändrad 

efter en månad, i interventionsgruppen hade 

livskvalitén förbättrats.  

 

4 Hasanpour-Dehkordi, A., 

Khaledi-Far, A., Khaledi-Far, 

B. & Salehi-Tali, S 

 

The effect of family training 

and support on the quality of 

life and cost of hospital 

readmissions in congestive 

heart failure patients in Iran.  

 

 
 

 
2016 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av 

familjeutbildning och stöttning 

för livskvalitén samt kostnader 

av återinläggning på sjukhus 

bland patienter med hjärtsvikt.  

 

Kvantitativ enkel-blind randomiserad 

kontrollerad studie. 90 inneliggande 

hjärtsviktspatienter rekryterades slumpmässigt  

till studien. Därefter blev patienterna 

randomiserade till en kontrollgrupp eller 

interventionsgrupp. Datainsamlingsmetoden var 

en tvådelad enkät, första delen handlade om 

demografiska uppgifter och patienternas 

kliniska tillstånd. Andra delen var ett 

standardiserat frågeformulär för livskvalité (SF-

36). 

Livskvalitén minskade i kontrollgruppen och ökade i 

interventionsgruppen. Återinläggning på sjukhus var 

lägre hos interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen. Studien kom fram till att 

omvårdnadsuppföljning och 

omvårdnadsinterventioner baserade på patientens och 

familjens samarbete utformat i enlighet med 

patientens behov och livsstilsförändringar kunde 

förbättra fysiska förhållanden, främja livskvalité och 

vara effektiva för att minska återinläggning på 

sjukhus. 
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5 Kutzleb, J. & Reiner, D 

 

The impact of nurse-directed 

patient education on quality 

of life and functional capacity 

in people with heart failure. 

 
2006 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekterna av 

sjuksköterskeledda 

interventioner som fokuserar på 

livsstilsförändringar, daglig 

viktkontroll, kost och 

medicinering för att förbättra 

livskvalitén och 

funktionsförmågan hos 

patienter med hjärtsvikt. 

Kvantitativ prospektiv kvasiexperimentell 

multicenter studie. 65 hjärtsviktspatienter från 

kardiologiska kliniker blev tillfrågade att delta i 

studien, 23 patienter valde att delta. Inget 

bortfall. Patienterna delades in i en 

sjuksköterskeledd grupp och en 

rutinvårdsgrupp. Vid start utfördes ett 

elektrokardiografitest, en enkät gällande 

livskvalité (Ferrans & Powers 1992) ifylldes 

samt utförande av ett 6-MWT. Testerna 

upprepades efter tre respektive nio månader 

vilket utgjorde datainsamlingen. 

Det fanns en statistisk signifikant förbättring i den 

sjuksköterskeledda gruppen för följande domäner: 

total livskvalité, hälsa och funktion, socialt och 

ekonomiskt, psykologisk och andligt och familj.  

Resultaten stödjer att sjuksköterskeledda 

interventioner har en signifikant inverkan på att 

förbättra livskvalitén, den fysiska kapaciteten samt 

livskvalitén förbättrades i båda grupperna men mest i 

den sjuksköterskeledda gruppen. Deltagarna i den 

sjuksköterskeledda gruppen beskrev den mest 

positiva förändringen i den generella livskvalitén 

som förmågan att självhantera kost och 

medicinering. 

6 Köberich S., Lohrmann C., 

Mittag O. & Dassen T. 

 

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. 

 

 
2015 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekterna av 

sjuksköterskeledd, 

sjukhusbaserad 

hjärtsviktspecifik utbildning 

med tre månaders 

telefonuppföljning av 

egenvårdsbeteende, 

vårdberoende och livskvalité 

hos patienter med kronisk 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ icke-blind prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie. 128 personer gav sitt 

samtycke att delta i studien som därefter 

indelades slumpvist i en interventionsgrupp och 

en kontrollgrupp. Bortfallet var 18 personer. 

Alla patienter fick enkäter som gällde 

egenvårdsbeteende (G9-EHFScBS), 

vårdberoende (CDS) och en hjärtsviktsspecifik 

livskvalitéenkät (KCCQ) två gånger under tre 

månader vilket utgjorde datainsamlingen. 

 

 

 

Båda grupperna visade ökat egenvårdsbeteende efter 

tre månader. Egenvård förbättrades signifikant i 

interventionsgruppen däremot förbättrades inte 

egenvård på en statistisk nivå hos kontrollgruppen. 

Livskvalitén förbättrades i båda grupperna inom tre 

månader, dock förbättrades inte fysiska begräsningar 

och sociala begräsningar på en statistiskt signifikant 

nivå i interventionsgruppen. Kontrollgruppen 

förbättrades inte  i någon underkategori förutom för 

självtillit. Resultatet visar att interventionen har en 

medeleffekt på patienters egenvårdsbeteende dock 

har det ingen effekt på livskvalitén. 
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7 Mehralian H., Salehi S., 

Moghaddasi J., Amiri M. & 

Rafiei H 

 

The Comparison of the 

Effects of Education Provided 

by Nurses on the Quality of 

Life in Patients with 

Congestive Heart Failure 

(CHF) in Usual and Home-

Visit Cares in Iran. 

 
2014 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekterna av 

sjuksköterskeledd utbildning för 

livskvalité hos patienter med 

kronisk hjärtsvikt genom 

hembesök jämfört med 

sedvanlig vård. 

Kvantitativ enkel-blind randomiserad 

kontrollerad studie. 110 patienter delades 

slumpvist in i två grupper en kontrollgrupp (1) 

och en interventionsgrupp (2). Bortfallet av 

deltagare var totalt 11. För att samla in data 

utfördes en livskvalitéenkät i Iransk version 

(SF-36) vid utskrivning samt sex månader efter 

utskrivning.  

 

Vid utskrivningstillfället var medelvärdet av alla åtta 

underkategorier av enkäten högre hos grupp två i 

jämförelse mot grupp ett. Efter sex månader var 

medelresultatet från livskvalitésundersökningen 

högre i grupp två i jämförelse till grupp ett, dessutom 

efter sex månader jämfört med tiden för 

utskrivningen från sjukhuset var livskvalitén 

förbättrad hos patienterna i grupp två. Patienterna i 

grupp ett rapporterade längre poäng vid 

enkätundersökningen för livskvalité. 

8 Mårtensson, J., Strömberg, A., 

Dahlström, U., Karlsson, J-E. & 

Fridlund, B 

 

Patients with heart failure in 

primary health care: effects 

of a nurse-led intervention on 

health-related quality of life 

and depression. 

 
2005 

Syftet med studien var att 

bestämma effekterna av en 

sjuksköterskeledd intervention 

utformad för att förbättra 

egenvård av patienter med 

hjärtsvikt i primärvården 

angående hälsorelaterad 

livskvalité och depression. 

Kvantitatit kluster randomiserad studie. 153 

hjärtsviktspatienter deltog i studien. Bortfallet 

var 23. Datainsamlingen genomfördes genom 

enkäter som mätte hälsorelaterad livskvalité 

(SF-36 & MLWHF) och depression (SDS) före 

intervention samt efter tre och 12 månader. 

En sjuksköterskeledd intervention utformad för att 

förbättra egenvård hos patienter med hjärtsvikt i 

primärvården visade begränsade förbättringar i 

jämförelse med en kontrollgrupp. Signifikanta 

skillnader påträffades i den fysiska dimensionen samt 

vid depression. Det var signifikant färre fysiska 

problem i det dagliga livet i interventionsgruppen. I 

jämförelse mellan grupperna vid tre och 12 månaders 

uppföljningen upprätthöll interventionsgruppen sin 

hälsorelaterade livskvalité och deras upplevelse av 

depression i större utsträckning än kontrollgruppen. 
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9 Otsu, H. & Moriyama, M 

 

Effectiveness of an 

educational self-management 

program for outpatients with 

chronic heart failure. 

 
2011 

Syftet med studien var att 

tillhandahålla ett pedagogiskt 

självhanteringsprogram för 

polikliniska japanska patienter 

med kronisk hjärtsvikt för att 

förbättra deras kliniska resultat. 

Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie. 

104 personer randomiserades till studien som 

delades in i en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Bortfallet var 8 deltagare. 

Datainsamlingen bestod av att mäta dödsfall på 

grund av hjärtsvikt, sjukhusinläggningar på 

grund av hjärtsvikt, NYHA’s hjärtfunktions 

nivåer, blodtryck, puls, vikt, försämring av 

symtom relaterat till hjärtsvikt, BNP och 

MacNew Heart Disease Health-realated Quality 

of Life. 

 

Det systoliska blodtrycket förbättrades hos 

interventionsgruppen, det var ingen skillnad mellan 

grupperna gällande det diastoliska blodtrycket och 

pulsen. Vikten förbättrades hos 

interventionsgruppen. Den totala emotionella, 

fysiska och sociala poängen var signifikant bättre vid 

sex, nio och 12 månader hos interventionsgruppen.  

 

10 Wang, T.C., Huang, J.L., Ho, 

W.C. & Chiou, A.F 

 

Effects of a supportive 

educational  nursing care 

programme on fatigue  and 

quality of life in patients with 

heart failure: a randomised 

controlled trial. 

 

 
2016 

Syftet med studien är att 

undersöka effekterna av ett 

stödjande och utbildande 

omvårdnadsprogram för fatigue 

och livskvalité hos patienten 

med hjärtsvikt. 

 Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie 

med longitudinell forskningsdesign. Totalt 

deltog 92 patienter, bortfallet var 17. 

Deltagarna blev slumpmässigt indelade i en 

interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Båda 

grupperna fyllde i enkäter (MLHFQ & PFS). 

PFS bedömdes efter start samt efter fyra, åtta 

och tolv veckor. MLHFQ mättes vid start och 

efter 12 veckor. 

 

 Fatigue nivåerna minskade signifikant i 

interventionsgruppen. Interventionsgruppens 

deltagare visade större förbättring i den generella 

livskvalitén än kontrollgruppen efter deltagande i ett 

tolvveckors stödjande och utbildande 

sjuksköterskelett program.Studien bekräftar att 

stödjande omvårdnadsprogram kan lindra trötthet 

och förbättra livskvalitén hos patienten med 

hjärtsvikt. 
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11 Yu, M., Chair, S., Chan, C. & 

Choi, K 

 

A health education booklet 

and telephone follow-ups can 

improve medication 

adherence, health-related 

quality of life, and 

psychological status of 

patients with heart failure. 

 

 
2015 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av en 

hälsoundervisningsbroschyr och 

telefonuppföljning  för 

patientens 

medicineringsföljsamhet, 

hälsorelaterade livskvalité och 

psykiska status. 

 Kvantitativ prospektiv kontrollerad studie. 

160 deltagare. Bortfallet var totalt 24. 

Datainsamlingen gjordes genom tre olika 

enkäter som undersökte följsamhet för 

medicinering (MMAS), hälsorelaterad 

livskvalité (MLHFQ) samt ångest depression 

(HDAS). Dessa undersöktes vid start samt efter 

en och tre månader efter utskrivning. 

Studien kom fram till att ge hälsoundervisning 

genom att använda en broschyr som är anpassad till 

patienternas informationsbehov tillsammans med 

telefonuppföljning effektivt kan förbättra patienters 

resultat och hjälpa dem att upprätthålla en viss grad 

av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. 

12 Ågren, S,. Evangelista, L-S., 

Hjelm, C. & Strömberg A. 

 

Dyads Affected by Chronic 

Heart Failure: A Randomized 

Study Evaluating Effects of 

Education and Psychosocial 

Support to Patients With 

Heart Failure and Their 

Partners. 

 

 
2012 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekterna av ett 

integrerat dyad vårdprogram 

med utbildning och 

psykosocialt stöd till patienter 

med kronisk hjärtsvikt och 

deras partner under en period 

efter utskrivning efter en akut 

försämring av kronisk 

hjärtsvikt. 

 Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie. 

155 patient- och vårdgivardyader deltog. 

Dyaderna randomiserades till en kontrollgrupp 

eller en interventionsgrupp. Under studiens 

gång upphävde 48 patienter och 57 partners sin 

medverkan. Olika enkäter användes för 

datainsamling, Short Form (SF)-36, Beck 

Depression Inventory (BDI-II), Control 

Attitude Scale (CAS), European Heart Failure 

Self-Care Behavior Scale (EHFscBS) och 

Caregiver Burden Scale (CBS). 

 

Patienter i interventionsgruppen förbättrade sin nivå 

av upplevd kontroll signifikant mer än patienterna i 

kontrollgruppen efter tre månader, men inte efter 12 

månader. Samma resultat återfanns inte hos 

patienternas partners, vars uppleva kontroll förblev 

oförändrad i både interventions- och 

kontrollgruppen. Det fanns inga signifikanta 

skillnader i hälsorelaterad livskvalité och symtom av 

depression hos dyaderna samt egenvårdsbeteende. 

 

 


