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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är ett ökande sjukdomstillstånd bland befolkningen och 
påverkar det dagliga livet för de drabbade.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva fysisk aktivitet samt dess betydelse för livskvalitet 
för vuxna personer med kronisk hjärtsvikt.  
Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Sökning av artiklar gjordes via 

databaserna PubMed, Cinahl och ELIN@kalmar.  
Resultat: Fysisk aktivitet i form av specialutvecklade träningsprogram är en betydelsefull 

faktor för patienter som lider av kronisk hjärtsvikt. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på 
samtliga dimensioner av livskvalitet (global, fysisk, mental och social) hos de personer som 
lider av kronisk hjärtsvikt. 

Slutsats: Det är viktigt att vårdpersonal, däribland sjusköterskor, möjliggör att fysisk aktivitet 
blir lättillgänglig och genomförd för alla patienter som drabbas av kronisk hjärtsvikt och detta 

så tidigt som möjligt för att undvika en snabb försämring av deras livskvalitet.  
Nyckelord: kronisk hjärtsvikt, livskvalitet, fysisk aktivitet, omvårdnad. 
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1. Inledning 

Eftersom hjärtsvikt är ett ökande hälsoproblem i hela västvärlden och eftersom tillståndet inte 

går att bota bör behandlingsmålen riktas mot att öka eller bibehålla livskvalitet hos patienter 

som lider av kronisk hjärtsvikt. I och med en ökad medellivslängd i befolkningen tack vare 

förbättrad sjukvård blir hjärtsvikt bland äldre allt vanligare förekommande. Denna sjukdom är 

förenat med mycket lidande hos de drabbade men även hos anhöriga. Flertalet studier har 

genom tiderna visat på att patienter som har drabbats av hjärtsvikt upplever en försämrad 

livskvalitet och detta är betydelsefullt att både belysa och åtgärda (Nordgren, 2008). En av 

åtgärderna som förespråkas mycket inom omvårdnad och medicin är den fysiska aktiviteten 

(Cider, 2005). 

 

2. Bakgrund 

 

2.1. Definition 

Hjärtsvikt, som även benämns hjärtinsufficiens eller hjärtinkompensation ska ses som 

symtom på en bakomliggande hjärtsjukdom eller hjärtpåverkan och är därmed inte en 

sjukdom i sig självt (Person & Stagmo, 2008). Det finns för närvarande inte någon entydig 

definition på vad hjärtsvikt är. Tillståndet hjärtsvikt innebär dock att hjärtat är oförmöget att 

tillgodose kroppens perifera metabola krav.  

Hjärtsvikt kan enligt Nordgren (2008) antingen uppträda akut eller diagnostiseras som ett 

kroniskt tillstånd. Kronisk hjärtsvikt kan övergå i akut hjärtsvikt, men akut hjärtsvikt uppstår 

även bl.a. till följd av insjuknande i hjärtinfarkt med påföljd hjärtsvikt och lungödem. 

Tillståndet kräver akut behandling på sjukhus. Akut hjärtsvikt är vanligen reversibel till 

skillnad från kronisk hjärtsvikt som kännetecknas av att stabila perioder varvas med hastigt 

påkomna försämringar. I denna studie kommer enbart kronisk hjärtsvikt att belysas.  

Graden av hjärtsviktens svårighetsgrad beskrivs oftast med hjälp av New York Heart 

Associations (NYHA) skattningsskala (Nordgren, 2008; Persson & Stagmo, 2008). Skalan är 

graderad från ett till fyra. Grad ett innebär nedsatt hjärtfunktion men inga typiska yttre 

symtom. Grad två, lätt hjärtsvikt, innebär yttre symtom så som andfåddhet och trötthet vid 

mer än måttlig ansträngning. Grad tre, medelsvår hjärtsvikt, innebär symtom redan vid lätt till 

måttlig ansträngning. Grad fyra, svår hjärtsvikt, innebär svåra besvär i det dagliga livet, med 

symtom även i vila.  
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2.2. Incidens, prevalens och prognos   

I västvärlden beräknas 1-4 % av befolkningen vara drabbad av hjärtsvikt (Persson & Stagmo, 

2008). Hos personer över 80 år är prevalensen omkring 10 %. Sjukdomen är vanligare bland 

män än bland kvinnor. Incidensen ökar tydligt med stigande ålder och 90 % av alla 

hjärtsviktspatienter är idag över 65 år. Av de drabbade är den lindriga svikten vanligast, 

NYHA klass ett, svarar för 50 %, 33 % har klass två, 13 % klass tre och 4 % har klass fyra. 

Sverige avviker inte från andra västländer och under 2008 hade uppskattningsvis 200 000 

diagnosen, vilket motsvarar en prevalens på 2,5 %. Prognosen för hjärtsviktspatienter är trots 

förbättrad behandling och vård de senaste två decennierna dålig. Dödligheten inom fyra år 

beräknas uppnå 50 %. Hos patienter som lider av NYHA klass IV är dödligheten mellan 50 

till 70 % inom det första året efter ställd diagnos. Cirka 40 % av de patienter som 

diagnostiseras med NYHA klass I till III beräknas dö på grund av tillståndet inom de tre 

kommande åren. Män har 1,5 gånger högre risk än kvinnor att avlida på grund hjärtsvikt inom 

NYHA klass I till III.  

 

2.3. Etiologi och patofysiologi 

Enligt Nordgren (2008) är hjärtsvikt ett progressivt syndrom som kan ta flera år att utveckla. 

Bakomliggande orsaker enligt Persson och Stagmo (2008) kan vara klaffel, hjärtinfark t, 

hypertoni, hjärtmissbildningar, kardiomyopati (till följd av droger, toxiner eller alkohol), 

perikardit, arytmier, hög ålder, eller extrakardiella sjukdomar så som infektioner, anemi, 

hypoxiska tillstånd vid lungsjukdomar, eller hyperthyreos.  

Hjärtsvikten kan ha effekter på cirkulationen både framåt och bakåt i blodströmmens riktning.  

Framåtriktad hjärtsvikt resulterar i låg ejektionsfraktion, vilket är ett mått som anger hur stor 

andel av den diastoliska blodvolymen som pumpas ut i ett hjärtslag. Bakåtriktad hjärtsvikt, 

från vänster kammare medför blodstockning i lungcirkulationen med påföljande lungödem. 

Bakåtriktad hjärtsvikt från högerkammaren orsakar istället blodstockning och tryckökning i 

det venösa kärlsystemet, vilket bland annat ger benödem. För att hjärtat ska kunna 

upprätthålla cirkulationen uppstår en rad kompensationsmekanismer. Dessa är dilatation, 

hypertrofi, ökad sympatikusaktivitet, ökad kontraktilitet, centralnervösa mekanismer och 

renala mekanismer. Ett sviktande myokard måste skapa ett högre fyllnadstryck än ett friskt 

hjärta för att kunna uppnå samma slagvolym och detta leder till ökad dilatation och en 

påbyggnad av hjärtmuskeln (hypertrofi). Den ökade hjärtmuskelmassan kan inte försörjas av 

hjärtats kärl på samma sätt, vilket leder till syre och näringsbrist. Sympatikuspåslaget med 

ökad hjärtfrekvens minskar slag och minutvolym, leder till en försämrad blodcirkulation. Den 
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förkortade vilofasen (diastole) som detta leder till ger initialt en ökad kontraktilitet, men på 

sikt resulterar denna kompensation i en minskad slagvolym till följd av ökade metabola krav 

som inte kan tillgodoses. Centralnervösa mekanismer aktiveras av en minskad slagvolym och 

ett sjunkande blodtryck, vilket resulterar i en ökad produktion av antidiuretiskt hormon 

(ADH) med påföljden av en ökad blodvolym och fyllnadstryck. Vidare sker aktivering av 

binjuremärgens katekolaminer som ger ytterligare sympatikusaktivering. Det låga blodtrycket 

aktiverar även Renin- Angiotensin- Aldosteron systemet (RAAS) med ett ökat perifert 

motstånd som följd. Tillsammans leder dessa kompensationsmekanismer till en ond cirkel 

med ökade tryck både bakifrån och framifrån på hjärtat.  

 

2.4. Symtom  

Symtomen vid kronisk hjärtsvikt orsakas av den försämrade cirkulationen och kan därmed 

uppträda från samtliga organsystem (Persson & Stagmo, 2008). De symtom som brukar vara 

vanligast förekommande och orsaka patienterna ett stort lidande är bland annat dyspné, 

ortopné, trötthet, bildning av perifera ödem eller lungödem. Andra vanliga symtom är centrala 

sömnapnéer, depression eller nedstämdhet, kognitiv funktionsnedsättning, förvirringstillstånd, 

illamående och aptitlöshet. Tröttheten kommer av den låga minutvolymen samt den 

försämrade vävnadsperfusionen till bland annat skelettmuskulaturen. Detta märks tydligt vid 

fysisk ansträngning då prestationsförmågan sänks. Förvirring kan även komma av för låg 

genomblödning av hjärnan. Tröttheten kan också komma av hypovolemi eller 

elektrolytrubbningar. Dyspné uppkommer som ett resultat av backflödet till 

lungcirkulationen. Ortopné, cyanos och lungödem är extrema former av detta fenomen. 

Dyspné kan även orsakas av hypovolemi som orsakat hypoxi i andningscentrum eller i 

andningsmuskulaturen. Ödem i ben och mage relateras till bland annat det ökade trycket i det 

venösa systemet. Vidare tar både njurar och lever skada av den minskade vävnadsperfusionen. 

Den senare orsakar minskad proteinsyntes med minskat kolloidosmotiskt tryck som följd, 

vilket medför ökad ödemutveckling. Bakåtriktad hjärtsvikt ger också venstas i 

gastrointestinalkanalen vilket medför illamående, matleda samt diarré.  

Symtombilden är ofta komplex och omfattande genom att flera av ovan nämnda symtom 

uppkommer samtidigt. Studier har visat att symtombördan står i direkt relation till livskvalitet 

(Blinderman, Homel, Billings, Portenoy, & Tennstedt, 2008) och grad av fysisk aktivitet 

(Walke, William, Tinetti, & Fried, 2004).  Konsekvenserna av att symtomen är av 

multidimensionell karaktär och drabbar hela patienten leder till att behandlingsbilden kan 

variera mycket inom denna patientgrupp.  
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2.5. Behandling  

Målet med behandlingen är enligt Nordgren (2008) symtomlindring, ökad aktivitetsförmåga, 

förbättrad vänsterkammarfunktion, förminskat antal vårdtillfällen, samt förbättrad överlevnad. 

Eftersom kronisk hjärtsvikt är ett irreversibelt tillstånd har dessutom livskvalitet kommit att 

bli ett allt betydelsefullare behandlingsmål och betonas i de europeiska riktlinjerna för 

hjärtsviktsvård (ESC, 2008). Behandlingen vid kronisk hjärtsvikt brukar delas in i 

farmakologisk och icke- farmakologisk behandling. Medicinskt är det enligt Persson och 

Stagmo (2008) viktigt att fastställa bakomliggande grundsjukdom och behandla denna i första 

hand innan man påbörjar konservativ behandling. Den farmakologiska behandlingen 

innefattar bland annat, Angiotensin Converting Enzyme (ACE) - hämmare, 

betareceptorblockare, diuretika, Angiotensin- Receptor- Blockare (ARB), digitalis, samt 

antikoagulantia. Avsikten med den farmakologiska terapin är att minska på afterload, det vill 

säga att åstadkomma en avlastning av det perifera motståndet och att minska på preload, 

vilket resulterar till att minska trycket på hjärtat i vilofasen samt att öka kontraktiliteten. Detta 

medför en minskning av stassymtomen, samt en ökning av minutvolymen. ACE-hämmare 

(blockerar effekten av RAAS) och ARB orsakar vasodilatation, vilket orsakar en reduktion av 

preload som även sker med hjälp av diuretika behandling. Betablockaden minskar 

sympatikuspåverkan och digitalis ökar kontraktiliteten. Vidare vill man minska risken för ny 

hjärtinfarkt varav antikoagulantia är standardbehandling. Hjärttransplantation är sista utvägen 

vid mycket svår svikt. I praktiken är det enbart ett fåtal som är aktuella för denna åtgärd till 

följd av hög ålder, kognitiv funktionsnedsättning, komorbiditet, etc. Den icke- farmakologiska 

behandlingen är betydelsefull ur ett omvårdnadsperspektiv då den omfattar såväl information 

som egenvårdsaktiviteter. Som sjuksköterska och ur ett omvårdnadsperspektiv är det 

väsentligt att se till att patienten får riktig information om vad hjärtsviktsbehandling 

innefattar, dessutom ska patienten vara delaktig i den vård som bedrivs. Därefter måste det 

poängteras att den icke- farmakologiska behandlingen utgörs till stor del av anpassad fysisk 

aktivitet, som kan vara både konditions- och styrketräning, för de med mild till måttlig svikt. 

Patienter med svår svikt råds dock till vila. Vidare ingår vätskerestriktion, kontrollerat 

natriumintag, minimerat alkoholintag och rökstopp. Den icke- farmakologiska behandlingen 

har stort fokus på egenvård som ska anpassas till den enskilde individen före utskrivning.  

 

2.6. Att leva med hjärtsvikt 
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Alla kroniska sjukdomstillstånd medför alltid en påverkan på den drabbades livssituation 

(Nordgren, 2008). Tillståndet hjärtsvikt förändrar livet i flera dimensioner, det som förr var 

självklart är inte självklart längre (Ekman, Ehnfors, & Norberg, 2000). Tillståndet är tyvärr 

mycket oförutsägbart, döden kan komma mycket plötsligt och det är speciellt detta som 

medför en stor osäkerhet och ett stort lidande både för den drabbade och för anhöriga 

(Johansson, Dahlström, & Alehagen, 2007; Nordgren, 2008). Livssituationen är mycket skör 

och detta kan vara svårt att hantera, osäkerhet och ovisshet om framtiden medför en otrygghet 

för den drabbade. Att ha hjärtsvikt innebär att pendla mellan vardagsliv och att kämpa för sitt 

liv. Rädsla, oro och nedstämdhet är mycket vanligt förekommande och medför ett stort 

lidande för den drabbade. Enligt Nordgren (2008) är det inte bara fruktan för sitt liv som 

medför otrygghet utan även den ekonomiska situationen som sjukskrivning och sjukpension 

medför. Att inte orka utföra sitt arbete kan leda till nedstämdhet och känslor av misslyckande, 

vidare orsakar den ständiga begränsningen i det dagliga livet en försämring av den egna 

självbilden. Att inte kunna göra det som förr var självklart orsakar att många känner en viss 

saknad av det som var, det som förr gav hopp och livet en mening måste nu omprioriteras och 

detta är svårt utan stöd utifrån (Franzén, 2007). Detta är ett problem då många personer med 

hjärtsvikt upplever sig själva som en börda/belastning för anhöriga (Mårtenson, Karlsson, & 

Fridlund, 1997; 1998). Orkeslösheten medför alltså tyvärr att många blir socialt isolerade. Det 

är viktigt att kunna bemästra sin kropp, sina känslor, rädslor och begränsningar som ofta 

kommer från individen själv och trots sjukdomen kunna leva ett levbart liv (Nordgren, 2008). 

Otrygghet och ovisshet medför tvivel på den egna förmågan och många blir isolerade p.g.a. 

kunskapsbrist. Många personer med kronisk hjärtsvikt upplever också en begränsning i fysisk 

prestationsförmåga (Mårtenson et al., 1997; 1998) och därmed oförmåga att upprätthålla 

tidigare betydelsefulla aktiviteter i och utanför hemmet (Franzén, 2007).   

 

2.7. Fysisk aktivitet och kronisk hjärtsvikt 

Med fysisk aktivitet menas ”all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och 

resulterar i energiproduktion” (Cider, 2005, s. 135). Fysisk träning är i sin tur en del av den 

fysiska aktivitet som vi utför varje dag, men skillnaden är att den är ”[…] planerad, 

strukturerad, återkommande, och har ett syfte att förbättra eller bibehålla fysisk funktion” 

(Cider, 2005, s.135). Med fysisk funktion menas kardiorespiratorisk funktion, 

kroppskomposition, muskelstyrka och flexibilitet, dessa komponenter avgör i sin tur förmågan 

att utföra fysisk aktivitet (Cider, 2005).  
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Anledningen till att fysisk aktivitet har lyfts fram som en betydelsefull komponent i vård och 

behandling de senaste åren är att kronisk hjärtsvikt medför en försämrad fysisk 

prestationsförmåga (Persson & Stagmo, 2008; Cider, 2005). Syreupptagningsförmågan kan 

vara 30-40 % lägre hos hjärtsviktspatienter än hos friska personer vid fysisk ansträngning. 

Med hjälp av fysisk aktivitet förbättras den fysiska funktionen genom att begränsa effekterna 

av de olika kompensationsmekanismerna som nämnts ovan. Fysisk aktivitet inverkar 

gynnsamt på det neuroendokrina systemet där den orsakar en minskad sympatisk effekt, 

minskad vasokonstriktion samt förstärker den försvagade perifera skelettmuskulaturen. 

Patienten klarar av det dagliga livet och kan bli mer självständig och sjukdomen tar inte över 

identiteten, detta ökar chanserna att bibehålla en god livskvalitet trots kronisk sjukdom.  

 

Idag finns inte något generellt allmänaccepterat träningsprogram för hjärtsviktspatienter, men 

man vet att konditionsträning, muskelträning och hydroterapi tydligt förbättrar funktionen 

(Cider, 2005). Konditionsträning aktiverar de stora muskelgrupperna och inverkar positivt på 

den central kardiorespiratoriska funktionen. Övningar man kan göra är exempel simning, 

stavgång, cykling, joggning, eller promenader. För att kunna förbättra 

syreupptagningsförmågan krävs det att ansträngningen av aktiviteten är 50-70 % av maximal 

ansträngningsnivå och att man utför aktiviteten 30 minuter, tre gånger per vecka. Muskulär 

träning innefattar styrke- och uthållighetsträning av skelettmuskulatur. Exempel här är 

viktträning och för att öka muskelstyrkan krävs flera repetitioner (8-12) två gånger per vecka. 

Hydroterapi är för hjärtsviktspatienter som även lider av andra sjukdomar, som till exempel 

reumatoid artrit/reumatism som alltså försvårar vanlig träning, här underlättar detta för dem 

då träningen bedrivs i varmvattenbassäng.  

Graden av fysisk ansträngning kan mätas bland annat med hjälp av Borgs ansträngningsskala 

som är graderad från noll till 20 (Cider, 2005). Upp till grad sex förekommer det ingen 

ansträngning, grad nio är mycket lätt ansträngning, grad tio till elva är ganska lätt 

ansträngning, grad tolv till tretton är något ansträngande, grad 14-16 är ansträngande, över 

grad 16 är mycket ansträngande och grad 20 är maximal ansträngning.  

 

Eftersom begränsningarna i fysisk aktivitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt är relaterade 

till en minskad förmåga att utföra dagliga aktiviteter i och utanför hemmet, att delta i sociala 

sammanhang, samt en minskad förmåga att bibehålla samma fritidsintressen som tidigare, har 

alltså fysisk aktivitet sannolikt en inverkan på livskvaliteten i denna patientgrupp. 
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2.8. Livskvalitet 

 

2.8.1. Olika definitioner av livskvalitet  

Livskvalitet är ett begrepp som har utvecklats sedan 1970-talet och har blivit ett betydelsefullt 

behandlingsmål inom omvårdnad sedan 1990-talet (Kristoffersen, 2005). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har etablerat en definition av livskvalitet som den persons 

uppfattning av sin livssituation i den kultur och det värdesystem där denne lever, i förhållande 

till egna mål, förväntningar, normer och intressen (Calvert & Fremantle, 2003; Kr istoffersen, 

2005).  Dock varnar Farquhar (1995) för att det förekommer för många olika definitioner av 

livskvalitet.  

 

Farquhar (1995) identifierar fyra typer av definitioner. Typ ett refererar till en global 

definition som är allomfattande. Denna typ av definition fokuserar ofta på lycka eller 

tillfredställelse med livet i sin helhet och har kritiserats för att inte vara vägledande för hur 

livskvalitet ska kunna operationaliseras. Typ två refererar till en komponent definition. 

Livskvalitetsbegreppet bryts ner i olika komponenter eller dimensioner som antingen är icke 

forskningsspecifika eller forskningsspecifika. Typ tre refererar till en fokuserad definition, där 

enbart en eller ett fåtal komponenter eller dimensioner ses som viktiga aspekter för vad 

livskvalitet kan vara, t.ex. hälsa. Typ fyra refererar slutligen till en kombinerad definition 

bestående av definitioner som kombineras av typ ett och typ två.  

Taillefer, Dupuis, Roberge och Le May (2003) tar också upp att vissa svårigheter har 

uppkommit angående de olika dimensioner som betonas i olika definitioner av begreppet 

livskvalitet. Vidare riktar de kritik mot att författare till forskningsartiklar inte definierar eller 

systematiskt beskriver vad de menar med livskvalitet. Även om det saknas konsensus kring en 

definition av livskvalitet är flertalet författare överens om att livskvalitet är ett 

multidimensionellt begrepp (Bowling, 2005).  

 

Inom hälso- och sjukvårdsforskning, liksom klinisk verksamhet, tillämpas vanligen begreppet 

hälsorelaterad livskvalitet (Farquhar, 1995).  Detta begrepp har som fokus de aspekter av 

livskvalitet som relaterar till hälsa som i sin tur indelas i olika dimensioner, alltså en fysisk, en 

mental och en social dimension. Anderson och Burckhart (1999) menar att livskvalitet inte 

enbart är en uppskattning av symtom, stämningskänsla, funktionellt status, det globala 

hälsotillståndet, känslan av självförverklighet och psykosociala variabler. Livskvalitet är ett 

unikt begrepp som skiljer sig från andra hälsorelaterade begrepp. Livskvalitet är personens 
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känsla av tillfredsställelsen i livets olika domän, samt acceptansen att den tillfredsställelsen 

med personens hälsa bara är en av många livets domän. Denna definition riktar sig speciellt 

mot vårdpersonal samt forskare. 

 

2.8.2. Generella och sjukdomsspecifika instrument – att mäta livskvalitet 

Anderson och Burckhart (1999) anser att mätningar av livskvalitet såväl inom forskning som i 

klinisk verksamhet är av stor vikt och flertalet mätinstrument har tagits fram under de senaste 

20 åren. De olika mätinstrumenten av livskvalitet kan grovt indelas i de hälsorelaterade och i 

de sjukdomsspecifika instrumenten. Cavert och Freemantle (2003) har studerat hälsorelaterad 

livskvalitet för patienter som drabbas av kroniska sjukdomar och framhäver att mätning av 

livskvalitet och de mätinstrument som används varierar om den kroniska sjukdomen är 

botbar, obotlig eller livshotande. De menar att hälsorelaterad livskvalitet beror på hur 

sjukdomen och/eller dess behandling påverkar det fysiska, emotionella och sociala 

välbefinnandet. De tar upp flertalet relevanta mätinstrument bland annat Euro QoL (EQ5D), 

som mäter livskvalitet på en generell nivå, där hälsa innehåller fem olika dimensioner, vilka 

är mobilitet, egen vård, dagliga aktiviteter, smärta/obekvämlighet och ångest/depression.  Ett 

annat effektivt mätinstrument som mäter livskvalitet på en generell nivå är the MOS 36-item 

short- form health survey (SF-36), som är ett mätinstrument som enligt Taillefer och 

medarbetare (2003) möjliggör uppskattning av hälsorelaterad livskvalitet där fysisk och 

mental funktion står i fokus. Enkäten består av 36 frågor och mäter åtta olika aspekter av 

hälsorelaterad livskvalitet. Genom att upprepa mätningen upptäcks förändringar över tid. 

Genom SF-36 framhävs om hälsorelaterade besvär påverkats av begränsningar av den fysiska 

aktiviteten i form av fysisk funktionsförmåga. Vidare bedöms inverkan utifrån sociala 

begränsningar som relateras till fysiska och/eller emotionella besvär på den upplevda hälsan.  

Slutligen bedöms SF-36 även utifrån den dagliga aktiviteten som relateras till den 

fysiologiska hälsan, den emotionella hälsan, den kroppsliga smärtan, vitaliteten och den 

allmänna hälsan. Reliabiliteten och validiteten av SF-36 har etablerats och utgör ett säkert 

mätinstrument av den hälsorelaterade livskvaliteten särskilt för personer som lider av kroniska 

sjukdomar. De generella mätinstrumenten ger en bred bild av patientens livskvalitet. En 

nackdel med de generella mätinstrumenten är att de är sämre på att identifiera små skillnader i 

hälsorelaterad livskvalitet, som de sjukdomsspecifika mätinstrumenten är mer effektiva på. 

Minnesota Living With Heart Failure Questionare (MLwHFQ), som är ett sjukdomsspecifikt 

mätinstrument, är ett mätinstrument som särskilt kan identifiera små skillnader i 

hälsorelaterade livskvalitet som vårdpersonal annars skulle ha lätt att missa (Cavert & 



   

   9 

Freemantle, 2003). MLwHFQ innehåller komponenter av emotionellt, fysiskt och globalt 

anlag och en hög poäng i MLwHFQ innebär att patienten har en dålig livskvalitet och 

tvärtom. En signifikant relevans påvisas då resultatet minskar eller ökar med minst fem 

poäng.  

 

Ett ytterligare mätinstrument som ofta ses i studier på patienter med kronisk hjärtsvikt är 

Chronic heart Failure Questionnaire (CHFQ), som är en frågeformulär bestående av 20 frågor 

där dyspne, trötthet, emotionell status och upplevelse av symtomkontroll utvärderas i 

samband med ett träningsprogram. Frågeformulären har tagits fram och validiteten har testats 

av Guyatt, Nogradi, Halcrow, Singer, Sullivan och Fallen (1989). Mätinstrumentet ger inte en 

lika bred bild av patientens livskvalitet som ovan instrument gör, men är likväl effektivt. Ett 

bra komplement till mätningarna av hälsorelaterad och sjukdomsspecifik livskvalitet är 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), som är ett mätinstrument som utvärderar det 

psykologiska välbefinnandet och utgör en psykologisk bedömning med fokus på ångest, 

depression och aggressivitet (Zigmond & Snaith, 1983). Mätinstrumentet består av 14 frågor 

där sju är om depression och sju om ångest och den maximala poängen på varje fråga är tre 

poäng. Ju högre resultatet blir desto påtagligare är dysforin. Mätinstrumentet är begränsad till 

den mentala aspekten av livskvalitet vilket kan ses som en nackdel, men instrumentet är 

lättförståeligt och går mycket fort att besvara och ger en snabb uppfattning om patientens 

mentala tillstånd.  

 

2.8.3. Krav på instrument som avser att mäta livskvalitet   

Sullivan (2002) har etablerat en checklista som kan möjliggöra en kvalitetsbedömning av 

studier kring livskvalitet. Hon menar att vid mätning av livskvalitet måste man försäkra sig 

om instrumentets reliabilitet, validitet, responsivitet, tolkningsbarhet, genomförbarhet och 

tillämpbarhet ur ett internationellt perspektiv. Calvert och Freemantle (2003) framhäver också 

att mätning av hälsorelaterad livskvalitet behöver uppvisa validitet, reliabilitet, sensivitet och 

responsivitet.  Ett krav på instrument som mäter livskvalitet är alltså att instrumentet är 

vetenskapligt beprövat och accepterat. Higginson och Carr (2001) menar att de ovannämnda 

mätinstrumenten uppvisar reliabilitet och trovärdighet, samt understryks vikten av att mäta 

livskvalitet så att man, som vårdpersonal, kan prioritera de identifierade problemen, underlätta 

kommunikationen med patienten, undersöka potentiella/dolda/kommande problem, identifiera 

vad som ska föredras (behandlingsalternativ), samt notera förändring/respons på 
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behandlingen. Målet och syftet med detta är att försäkra sig om att behandlingen och 

utvärderingen av behandlingen fokuserar på patienten och inte på sjukdomen i sig.  

 

2.8.4. Wilson och Clearys livskvalitetsmodell  

En modell som vi anser täcker begreppet livskvalitet (figur 1) och som ligger till grund för vår 

definition av begreppet har tagits fram av Wilson och Cleary (1995), där de anser att en 

betydelsefull livskvalitetsmodell borde vara relativt enkel att förstå, intuitivt resonabel för 

vårdpersonal och forskare och vara testad i verkligheten. Dessa principer är grunden i hur 

denna modell designats och fokus ligger på relationer mellan olika komponenter. Många 

modeller av livskvalitet saknar viktiga variabler för att kunna täcka hela begreppet, dock ger 

denna modell en bred bild av begreppet livskvalitet. När man går från vänster till höger i 

modellen går man från cellnivå, till individnivå, till samspelet mellan individen som en medlem 

i samhället. 

Figur 1. Relationships among measures of patient outcome in a health-related quality of life conceptual model. 

 

Livskvalitet indelas i fem undergrupper; biologiska faktorer, fysiologiska faktorer, symptom, 

funktionalitet, generell hälsoupplevelse och total livskvalitet. Biologiska och fysiologiska 

faktorer ingår i samma block, där fokus ligger på hur kroppens celler, organ och organsyste m 

fungerar. Under symtom flyttas fokus till organismen som en helhet, där hänsyn tas till, 

upplevelse, känsla och tro om kroppens status. Kort sagt är symtom patientens uppfattning av 

ett patologiskt fysiskt, kognitivt eller emotionellt tillstånd. Funktionalitet innefattar förmågan 

att utföra speciellt utformade uppgifter. Det kan handla om att klara av att gå i trappor. En 
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stödjande familj, vänner eller miljöförbättring är exempel på faktorer som förbättrar den 

funktionella statusen. Förbättringarna ses då inom den fysiska, sociala och psykologiska 

komponenten, samt i förbättrad rollfunktion. Symtomen är indikationer för den funktionella 

statusen, där effekten av biologiska och fysiologiska faktorer ses i antingen en försämring 

eller en förbättring av symtom. Generell hälsa innefattar samtliga komponenter ovan, samt 

mental hälsa och vår uppfattning om generell hälsa påverkas av flertalet faktorer vilket ger en 

stor variation i resultat. Total livskvalitet är en sammanfattning av livskvaliteten, hur nöjd 

man är med livet som helhet. Hur man upplever den generella hälsan och den totala 

livskvaliteten beror av hur begränsad man upplever sig vara av sitt hälsotillstånd, hur väl man 

kan hantera sin livssituation. Detta beror i sin tur på individuella karaktärsdrag, samt 

miljöfaktorer. Samtliga komponenter i modellen är relaterade till varandra och beroende av 

varandra. Exempelvis kan smärta, som är dels ett biologiskt fenomen men också ett symtom, 

påverka både den fysiska och den emotionella funktionen och orsaka depression, liksom att 

depression kan förvärra smärta. Att behandla den ena komponenten i modellen har effekter på 

övriga. Att bara fokusera på en komponent är mycket svårt då komponenterna är integrerade 

med varandra. Genom att fokusera på helheten ges en bred bild av patientens livskvalitet.  

 

2.9. Problematisering  

Kronisk hjärtsvikt är förenad med en försämrad fysisk funktion som påverkar graden av 

fysisk aktivitet. Samtidigt är fysisk aktivitet betydelsefullt för att motverka flera av de 

negativa kompensationsmekanismer som uppträder vid kronisk hjärtsvikt. För att kunna 

stödja personer med hjärtsvikt att bryta denna paradox är det betydelsefullt att identifiera 

faktorer som kan påverka fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt. Även om den medicinska 

vården av tradition har dominerat vård och behandling av personer med kronisk hjärtsvikt har 

ett ökat intresse riktats mot icke-farmakologiska behandlingar. Specialutvecklade 

träningsprogram är ett sådant område som utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. 

Samtidigt som det är av stor vikt att åtgärda de negativa kompensationsmekanismer som 

uppkommer i samband med hjärtsvikt är ökad bibehållen livskvalitet ett centralt mål i 

behandling och vård. Eftersom det finns ett nära samband mellan fysisk funktion och de 

begränsningar som personer med hjärtsvikt ofta upplever är det sannolikt att fysisk aktivitet är 

intimt relaterat till individens livskvalitet. Kunskap om hur denna relation ser ut är av stor vikt 

då målet är en förbättrad livskvalitet för personer med kronisk hjärtsvikt. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva fysisk aktivitet samt dess betydelse för livskvalitet för 

personer med kronisk hjärtsvikt.  

  

Specifika frågeställningar: 

– Vilka faktorer påverkar fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt?  

– Vilken betydelse har specialutvecklade träningsprogram för den fysiska aktiviteten vid 

kronisk hjärtsvikt? 

– Vilken betydelse har fysisk aktivitet för olika dimensioner av livskvalitet vid kronisk 

hjärtsvikt? 

 

4. Metod 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod och definieras enligt Polit och Beck (2008) 

som en rigorös och systematisk syntes av olika forskningsfynd angående en gemensam 

forskningsfråga.  

 

4.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskritier och exklusionskriterier som tillämpades för den systematiska 

litteratursökningen baserades på problemformuleringen och dess syfte. Artiklarna skulle 

besvara studiens syfte. De skulle vara originalartiklar, samt peer-reviewed. De vetenskapliga 

artiklarna skulle vara publicerade from 1999 och framåt. Studiernas deltagare skulle vara 19 

år eller äldre och skulle ha diagnostiserad hjärtsvikt, oavsett NYHA klassificering. Slutligen 

skulle språket i artiklarna vara utformat på engelska, franska, spanska, svenska eller norska. 

Litteraturöversiktsartiklar, artiklar som enbart fokuserade på ett viss kön eller specifik 

socialstatus samt artiklar som var medicinskt orienterade exkluderades.  

  

4.2. Sökning och urval: 

Både databaserad och manuell sökning genomfördes för att identifiera relevanta artiklar. Den 

databaserade sökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och sökmotorn 

ELIN@kalmar. I sökstrategin utsågs först sökord som stämde överens med 

problemformuleringen och syftet. Dessa översattes därefter till engelska i överenskommelse 

med databasernas specifika tesaurustermer. De sökord som slutligen användes var ”heart 

failure”, “quality of life”, “exercise” och “nursing” (tabell 1). Utöver identifiering och 
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anpassning till databaserna bestämdes att ”heart failure” och ”quality of life” i database n 

PubMed skulle preciseras med ”[mesh]” termen. Vidare gjordes trunkering av sökorden 

”heart failure” och ”nursing” med asterisk stjärna i databaserna ELIN@kalmar och Cinahl, 

vilket resulterade i ”heart fail*” och ”nurs*”. Sökorden användes först enskilt för att sedan 

kombineras stegvis (tabell 2). Kombineringen gjordes med hjälp av den booleska termen 

”AND”. Samtliga träffar, ur den slutliga kombinationen innehållande fyra sökord, i 

databaserna PubMed, Cinahl och ELIN@kalmar gick vidare för läsning av tite l och abstrakt. 

Tre av artiklarna återfanns i flera av databaserna och sökningen resulterade därför i 35 unika 

träffar. Utifrån uppsatta inklusionskriterier och exklusionskriterier valdes slutligen 13 artiklar 

ut ur ovan nämnda 35 för vidare kvalitetsgranskning, sex artiklar i databasen PubMed, tre 

artiklar i databasen Cinahl, samt fyra artiklar i databasen ELIN@kalmar. Den manuella 

sökningen bedrevs utifrån de funna artiklars referenslistor, samt utifrån de identifierade 

översiktsartiklar som framkom av sökresultaten, vilket rekommenderas av Forsberg och 

Wengström (2008). Referenslistorna lästes igenom och de artiklarna som angavs i 

referenslistorna och som bedömdes som relevanta granskades. Sökresultatet på den manuella 

sökningen slutade med att ingen artikel gick vidare för kvalitetsgranskning.  

 

Tabell 1. sökstrategi 

Sökord 

Cinahl 

Antal 

träffar 

Cinahl 

Sökord 

PubMed 

Antal 

träffar 

PubMed 

Sökord 

ELIN@kalmar 

Antal träffar 

ELIN@kalmar 

Heart 

fail* 

3 576 Heart 

failure[mesh] 

65 178 Heart fail*  38 468 

Quality of 

life 

12 020 Quality of 

life[mesh] 

76 359 Quality of life 52 459 

Exercise 16 398 Exercise 179 438 Exercise  103 320 

Nurs* 29 496 Nursing 173 118 Nurs* 69 422 
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Tabell 2. Kombinerade sökningar 

Sökord och 

kombinationer 

Antal träffar 

Cinahl 

Antal träffar 

PubMed 

Antal träffar 

ELIN@kalmar 

Heart failure & Quality 

of life 

387 1413 1 269 

Heart failure & 

Exercise 

397 5084  2 267 

Heart failure & Nursing 403 1556 751 

Heart failure & Quality 

of life & Exercise  

85 381  354 

Heart failure & Quality 

of life & Nursing 

98 225 124 

Heart failure & Quality 

of life & Exercise & 

Nursing 

10† 14† 14† 

† =Sökningar som resulterat i artiklar som gått vidare för kvalitetsgranskning 

 

4.3. Kvalitetsgranskning  

Samtliga återstående artiklar (n=13) granskades enligt Forsberg och Wengströms (2008) 

(bilaga 1) granskningsmall för kvantitativa artiklar. Artiklarna lästes var och en för sig flera 

gånger. Därefter etablerades konsensus efter diskussion och jämförelser om låg, medel eller 

hög kvalitet baserat på en subjektiv bedömning. De artiklar som valdes att exkluderas 

motsvarade inte studiens syfte och togs därför bort (n=4). De resterande nio artiklarna 

uppfyllde den kvalitet som krävdes för att ingå i litteraturstudien. Dessa nio presenteras i en 

artikelmatris (bilaga 2).  

 

4.4. Dataanalys 

Dataanalysen har inspirerats av Friberg (2006) som menar att en dataanalys innefattar att 

helheten i en artikel bryts ner till fragment för att skapa en ny helhet. Efter 

kvalitetsgranskningen lästes samtliga artiklar återigen enskilt för att identifiera vilka resultat 

som motsvarade den aktuella systematiska litteraturstudiens syfte. I denna process användes 

de specifika frågeställningarna som analysfrågor, där de enskilda frågorna användes som 
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övergripande kategorier för att sortera in resultaten från de enskilda studierna. Efter det att 

konsensus uppnåtts för denna första analysfas söktes därefter meningsbärande enheter 

gemensamt ur varje övergripande kategori. De meningsbärande enheter som bedömdes av hög 

relevans för studiens resultat transformerades om i löpande text och sorterades in i 

underkategorier. Slutligen gjordes en gallring i den slutliga löpande texten, vilket ger 

kontentan till studiens resultat.  

 

4.5. Etiska övervägande 

I en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar måste ett etiskt resonemang tydligt redovisas i 

samtliga valda artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Ett etisk godkännande ska ha getts av 

en etisk kommitté, vilket försäkrar att alla deltagare i studien inte har skadats på grund av 

studien, samt att deltagarna inte har blivit kränkta av studien på något vis. De valda artiklarna 

och tillhörande slutsatser i studien får inte representera forskarnas egna och personliga åsikter. 

Strävan efter objektiva slutsatser måste uppnås. I samtliga artiklar som valdes ut för den 

aktuella systematiska litteraturöversikten har en tydlig etisk aspekt framförts. Ett 

godkännande av en etisk kommitté och ett etiskt övervägande har uppvisats och dessutom har 

ett skiftligt godkännande av samtliga deltagare överlämnats. Dessutom redovisas alla artiklar 

som ingår i litteraturstudien oavsett om de stödjer våra personliga uppfattningar eller ej och 

artiklarna försvaras på ett säkert sätt.     

 

5. Resultat 

Resultatet baseras på nio kvantitativa artiklar. Urvalsstorleken varierar mellan 14 och 200 

patienter. Flertalet studier inkluderade patienter med NYHA klass II och III. Den 

genomsnittliga åldern på deltagarna i studierna varierade från 54 till 82 år. Studierna var 

företrädesvis genomförda i Europa, men studier var också genomförda i USA och i Taiwa n 

(bilaga 2). Resultatet presenteras nedanstående under tre huvudkategorier. Den första 

kategorin är en beskrivning av fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt och de faktorer som visat 

sig påverka denna; ålder och sjukdomsgrad. Andra kategorin innefattar en beskrivning av 

specialutvecklade träningsprogram för kronisk hjärtsvikt och dess betydelse för den fysiska 

aktiviteten. Tredje kategorin handlar om vilken betydelse fysisk aktivitet har för de olika 

dimensionerna av livskvalitet: globalt, fysisk, mentalt och socialt. 
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5.1 Fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt 

Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt tolererar normalt inte dagliga aktiviteter på hög 

intensitetsnivå och undviker därför dessa för att undvika obehag (Oka, De Marco, Haskell, 

Botvinick, Dae, Bolen & Chatterjee, 2000). Detta leder till en underprestering i det dagliga 

livet och de dagliga aktiviteterna utförs på en lägre kapacitetsnivå än vad som egentligen 

klaras av. Denna negativa trend är viktigt att bryta då det successivt sker en försämring av den 

fysiska aktiviteten i form av försämrad fysisk kapacitet.  

  

5.1.1 Fysisk aktivitet i förhållande till ålder 

Ålder har i flera studier visat sig korrelera med fysisk aktivitet. Däremot har ålder som ensam 

faktor inte någon betydelse för den fysiska aktiviteten i form av fysisk förmåga, det vill säga 

oavsett hur gammal patienten är kan träning bedrivas på en individuellt anpassad nivå 

(Witham, Daykin & McMurdo, 2008). Flera studier visar på att ökad ålder hos 

hjärtsviktpatienter medför en ökad komorbiditet, vilket inverkar negativt på den fysiska 

prestationsförmågan och därmed på den fysiska aktiviteten (Jolly, et al., 2009; Austin, 

Williams, Ross, Moseley & Hutchinson, 2005). Vidare anser flera patienter med hög ålder att 

de är för gamla för att kunna delta i de rehabiliteringsprogram som erbjuds vid stabiliserad 

kronisk hjärtsvikt (Jolly, et al., 2009). I motsats till detta har det visat sig att äldre patienter 

med hjärtsvikt är de som tjänar mest på att vara fysiskt aktiva (Austin, et al., 2004; Witham, et 

al., 2008). Med stigande ålder blir patienter som drabbas av hjärtsvikt alltmer stillasittande 

och effekten av fysisk aktivitet ses då tydligast i denna patientgrupp (Witham, et al., 2008). 

Äldre har också enligt Witham och medarbetare, precis som yngre hjärtsviktspatienter nytta 

av individanpassad fysisk aktivitet, som ger en förbättrad fysisk funktion. Vidare beskrivs att 

fysisk aktivitet även är väl tolererad hos äldre patienter med stabil kronisk hjärtsvikt, 

dessutom vill äldre patienter med kronisk hjärtsvikt delta i olika träningsprogram.  

 

5.1.2. Fysisk aktivitet i förhållande till sjukdomsgrad 

Ett samband mellan sjukdomsgrad i form av NYHA klass och fysisk aktivitet har etablerats i 

flera studier (Austin, et al., 2009; Jeng, Yang, Chen & Ho, 2004; Meyer & Laederach-

Hofmann, 2003). En bättre fysisk funktion innebär att patienten har lättare att motverka en 

försämring av sjukdomsgrad. Vidare har sjukdomsgrad i form av NYHA klass negativ 

korrelation med träningstolerans, det vill säga att ju högre träningstolerans desto lägre 

NYHA-klass (Jeng, et al., 2004; Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). Fysisk aktivitet leder 

till en högre prestationsförmåga hos patienter med kronisk hjärtsvikt, vilket fram för allt är 
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relaterat till en minskad symtomuppkomst både i vila och vid ansträngning (Austin, et al., 

2004). En minskad symtomuppkomst medför i sin tur en förbättring av NYHA- klassificering. 

Austin och medarbetare (2004), samt Meyer och Laederach-Hofmann (2003) visar tydligt i 

sina studier att en patient som lider av kronisk hjärtsvikt kan genom fysisk träning förbättra 

sin NYHA-klassificiering både ett och två steg. Austin och medarbetare (2004) visar i sin 

studie att 45 % av studiedeltagarna i träningsgruppen hade förbättrat sin NYHA- 

klassificering i jämförelse med 11 % hos de med standardbehandling vid en utvärdering efter 

sex månader. Vidare visas att endast 16,5 % av patienterna i träningsgruppen var kvar i 

NYHA-klass III, detta kan jämföras med den grupp som haft standardbehandling där denna 

siffra var 50 %.  

 

5.2 Betydelsen av specialutvecklade träningsprogram för fysisk aktivitet vid kronisk 

hjärtsvikt. 

 

De specialutvecklade träningsprogrammens syfte är att uppnå hög effektivitet ur 

förbättringssynpunkt, ha ett högt deltagande, bedrivas på rätt ansträngningsnivå, samt vara 

kostnadseffektiva. Omvårdnadsmålet är att maximera funktionaliteten hos patienter med 

kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet och att uppnå högsta nivå av välbefinnande (Nilsson, 

Westheim & Risberg, 2008). För att kunna åstadkomma detta med ett träningsprogram krävs 

att man tar hänsyn till tre huvudfaktorer vid utformningen av ett träningsprogram, nämligen 

aktivitetsnivå, compliance (som är följsamheten av rekommendationer till fysisk aktivitet), 

samt tid.  

 

5.2.1 Fysisk aktivitet i förhållande till aktivitets nivå 

Träningsprogram som uppmätts till mellan 15-18 på Borgs ansträngningsskala räknas som 

högintensiva och resulterar till en signifikant effekt i form av ökad fysisk aktivitet, liksom 

ökad fysisk funktion (Nilsson, et al., 2008). I motsats till detta har en studie visat att ett 

högintensivt hembaserat träningsprogram som mätts till 17 på Borgs ansträngningsskala inte 

uppvisade någon signifikant förbättring av den fysiska kapaciteten (Oka, et al., 2000). 

Däremot visade samma studie på en signifikant förbättring av symtom som trötthet och 

dyspné. Beroende på hur studier genomförts visar det sig att aktivitetsnivå antingen har eller 

inte har någon betydelse för fysisk aktivitet. Hembaserade träningsprogram visar att fysisk 

aktivitet inte är beroende av graden av aktivitetsnivå (Oka, et al., 2000; Jolly, et al., 2008; 

Dracup, Evengelista, Hamilton, Erickson, Hage, Moriguchi, Canary, MacLellan,  & Fonarow, 
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2007; Duncan & Pozehl, 2003), medan gruppbaserade träningsprogram med övervakning får 

ett motsatt resultat (Nilsson, et al., 2008; Austin, et al., 2004). I en studie av Duncan & Pozehl 

(2003) testades ett träningsprogram där hänsyn togs till ovannämnd relation mellan fysisk 

aktivitet och aktivitetsnivå. Träningsprogrammet genomfördes under tre månader med 

övervakning på institution och därefter tre månader i hemmet och motsvarade 12-14 på Borgs 

ansträngningsskala. Resultatet visade en hög effekt både i förbättrad funktionell förmåga och i 

förbättrad fysisk förmåga. Vidare har flera studier visat att hembaserade träningsprogram som 

bedrivs på låg till måttlig ansträngningsnivå och som individanpassats efter 70 procent av 

topprestationen har en effekt på den fysiska aktiviteten i form av att ingen försämring av den 

fysiska funktionen sker (Jolly, et al., 2009; Oka, et al., 2000; Dracup, et al., 2007). 

Försämringar av fysisk funktion, fysisk träningskapacitet och i fysik aktivitet ses i betydligt 

mindre grad hos patienter med kronisk hjärtsvikt som deltar i ett hembaserat träningsprogram 

än de som inte gör det (Jolly, et al., 2009; Oka, et al., 2000). Frekvens, duration och intensitet 

som individanpassas och som progressivt förhöjs i ett träningsprogram visar dock en effekt på 

den fysiska aktiviteten i form av förhöjd funktionalitet (Jeng, et al., 2004). En högre 

träningstolerans innebär en förhöjd fysisk funktion. Oavsett intensitets- eller durationsökning 

förbättras både träningskapaciteten och den fysiska funktionen.  

 

5.2.2 Fysisk aktivitet i förhållande till compliance 

För att den positiva effekten av fysisk aktivitet ska bibehållas krävs att patienten fortsätter att 

träna efter ett genomfört träningsprogram. Flera studier har visat på en signifikant förbättring 

efter ett träningsprogram på tre månader, dock försvinner effekten snabbt då träningen upphör 

eller avtar (Duncan & Pozehl, 2003; Oka, et al., 2000; Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). 

Mentala och psykologiska faktorer har visat sig inverka på compliancenivån och ökad 

compliancenivå ses i högre grad i de studier där man försökt att öka patienternas motivation 

till att genomföra träningsprogrammen. Ökad motivation innebär också att patienternas vilja 

att fortsätta följa träningsrekommendationerna ökar (Duncan & Pozehl, 2003; Nilsson, et al., 

2008). Genom stöd, positiv feedback, individuell målsättning, beröm då patienten klarat 

uppnå målen och problemlösning då patienten inte klarat nå sitt mål sker en signifikant 

ökning av compliancenivån (Duncan & Pozehl, 2003). Studier som har ett träningsprogram 

som bedrivs under en tremånadersperiod visar att compliance redan då börjat sjunka över 

denna period (Oka, et al., 2000). En studie av Duncan & Pozehl (2003) visar att 

träningsprogram som saknar fokus på compliance inte resulterar i en förbättring av fysisk 

aktivitetsnivå. Studien visade tvärtemot att aktivitetsnivån blir sämre ju längre tiden går trots 



   

   19 

deltagande i ett träningsprogram. Flera studier har haft fokus på compliance för sina 

träningsprogram genom att studierna antingen varit övervakade dels av instruktör och dels av 

monitor för att träningen ska bedrivas på rätt aktivitetsnivå (Austin, et al., 2004; Meyer & 

Laederach-Hofmann, 2003; Nilsson, et al., 2008; Witham, et al., 2008) eller som i studien av 

Duncan och Pozehl (2003) där fokus var på motivation. Samtliga av dessa studier upp visar 

effekter i form av förbättrad fysisk funktion, fysisk aktivitet och livskvalitet.  Fullföljs inte 

träningsprogrammen, det vill säga, förekommer låg compliance i interventionsgruppen 

uppnås inte dessa förbättringar hos patienten (Oka, et al., 2000; Dracup, et al., 2007; Jolly, et 

al., 2009; Duncan & Pozehl, 2003).  

 

5.2.3 Fysisk aktivitet i förhållande till tid 

Den maximala effekten av ett träningsprogram ses de första månaderna då träningen och 

uppmärksamheten är som mest intensiv (Austin, et al., 2004). Beroende på då den första 

mätningen utförts ses den maximala effekten efter tre till fyra månader (Meyer & Laederach-

Hofmann, 2003; Nilsson, et al., 2008; Dracup, et al., 2007; Duncan & Pozehl, 2003). Effekten 

är som störst tidigt i träningsprogrammen och syftet är att bibehålla denna på lång sikt. Att 

undvika helt att delta i ett träningsprogram som kronisk hjärtsviktspatient innebär en direkt 

försämring på den fysiska aktiviteten som avtar mer och mer ju längre tiden går (Nilsson, et 

al., 2008; Jolly, et al., 2009; Austin, et al., 2004).  

 

I studier som har gjort en sista utvärdering av effekterna av ett träningsprogram efter tre 

månader är resultatet ibland missvisande då den gynnsamma effekten av fysisk aktivitet 

snabbt avtar efter tre månader och inte fullt ut kan utvärderas förrän efter ett år (Nilsson, et 

al., 2008; Oka, et al., 2000; Duncan & Pozehl, 2003). Nilsson och medarbetare (2008) menar 

att det föreligger ett behov av långsiktiga studier för att upptäcka någon statistisk 

säkerhetsställd skillnad. I motsats till detta framhävs det av Austin och medarbetare (2004) att 

tid inte ses som en relevant faktor på effekten av fysisk aktivitet då en utvärdering genomförs 

varannan månad på en studie som bedrivs i minst sex månader.   

 

5.3 Betydelsen av fysisk aktivitet för livskvalitet 

 

5.3.1 Betydelsen av fysisk aktivitet för den globala livskvaliteten 

Samtliga studier som belyser sambandet mellan fysisk aktivitet och global livskvalitet vid 

kronisk hjärtsvikt visar att det finns ett positivt samband mellan dessa variabler, oavsett vilka 
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mätinstrument som har använts i respektive studie (Austin, et al., 2004; Jolly, et al., 2009; 

Dracup, et al., 2008; Meyer & Laederach-Hofmann, 2003; Nilsson, et al., 2009; Jeng, et al., 

2004). Mätningar gjorda med EQ-5D visar att fysisk aktivitet redan efter sex månader och även 

efter tolv månader ger en effekt i form av en förbättrad global livskvalitet (Austin, et al., 2004; 

Jolly, et al., 2009). En förbättring kan ske trots avsaknad av förbättring av sjukdomsspecifik 

livskvalitet mätt med MLwHFQ (Jolly, et al., 2009). Mätningar gjorda med MLwHFQ visar 

dock på samma resultat, att fysisk aktivitet leder till en signifikant förbättring av den globala 

livskvaliteten efter sex och tolv månader (Austin, et al., 2004; Dracup, et al., 2008; Meyer & 

Laederach-Hofmann, 2003; Nilsson, et al., 2009). Vidare visar även mätningar som gjorts med 

hjälp av EuroQoL-VAS att fysisk aktivitet leder till en signifikant förbättring av den globala 

livskvaliteten efter sex månader (Austin, et al., 2004).  

 

I jämförelse med friska personer har hjärtsviktspatienter extremt mycket lägre resultat i 

samtliga parametrar inom SF-36 där skillnaden kan vara så hög som 56 poäng (Meyer & 

Laederach-Hofmann, 2003). Fysisk aktivitet har en komplex inverkan på samtliga parametrar 

i SF-36 och hos denna patientgrupp som har en sämre global livskvalitet än både friska och 

andra patienter med kronisk sjukdom, är en liten förbättring betydande. Även om studierna 

inte är eniga om att resultatet av fysisk aktivitet har en signifikant förbättring av samtliga 

komponenter inom SF-36 ses totalt en förbättring av den globala livskvaliteten i både den 

fysiska och mentala komponenten (Jeng, et al., 2004; Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). 

Studierna har också visat att intolerans till träning är relaterat till en försämrad global 

livskvalitet. Mekanismerna bakom detta är att intoleransen till fysisk aktivitet leder till en 

begränsning i det dagliga livet, känslor av hjälplöshet, ökad stress, samt oro. Vidare är även 

symtombesvär en bidragande orsak till försämringen av den globala livskvaliteten. Då 

orsaken till den försämrade livskvaliteten är intolerans till träning, samt symtombesvär, 

åstadkommer ökad fysisk aktivitet en ökad träningstolerans, samt en minskning av 

symtombesvär och det sker signifikanta förbättringar inom både den fysiska komponenten 

och av den mentala livskvalitetskomponenten på global nivå.  

 

5.3.2 Betydelsen av fysisk aktivitet för den fysiska dimensionen av livskvalitet  

Samtliga studier som ingick i den aktuella litteraturstudien visar att fysisk aktivitet är relaterat till 

den fysiska dimensionen av livskvalitet (Meyer & Laederach-Hofmann, 2003; Nilsson, et al., 

2008; Austin, et al., 2004; Dracup, et al., 2007; Oka, et al., 2000; Witham, et al., 2008; Jolly, et 

al., 2009; Duncan & Pozehl, 2003; Jeng, et al., 2004). De studier som använt SF-36 för att 
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undersöka den fysiska aspekten av livskvalitet uppvisar ett enigt resultat att fysisk aktivitet 

bibehåller eller förbättrar samtliga komponenter inom den fysiska dimensionen av livskvalitet, 

fysisk funktion, fysisk rollfunktion och generell hälsa (Jeng, et al., 2004; Meyer & Laederach-

Hofmann, 2003). Det enda undantaget rör komponenten smärta där studiernas resultat går åt 

motsatt håll. Jeng och medarbetare (2004) påvisar att fysisk aktivitet orsakar en signifikant 

förbättring av komponenten smärta, medan Meyer och Laederach-Hofmann (2003) påvisar att 

fysisk aktivitet leder till en signifikant försämring av komponenten smärta. Inom den fysiska 

dimensionen är det den fysiska funktionen, samt den fysiska rollfunktionen som förbättrats mest 

signifikant (Jeng, et al., 2004; Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). Studier där mätningarna 

gjorts med MLwHFQ visar på ett enigt resultat, där en signifikant förbättring av den fysiska 

dimensionen av livskvalitet ses hos de med kronisk hjärtsvikt som deltagit i ett träningsprogram 

jämfört med dem som inte gjort det (Austin, et al., 2004; Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). 

Mätningar gjorda med hjälp av ”Functional limitation profile” visar också på en signifikant 

förbättring av den funktionella begränsningen och där deltagarna givit feedback på 

träningsprogrammet och uttryckt att deras dagliga funktion förbättrats som ett resultat av 

träningsprogrammet (Witham, et al., 2008).  

 

Fysisk aktivitet utövas, som nämnts tidigare, antingen genom styrke- eller konditionsträning. De 

parametrar i SF-36 som påverkas och förbättras av en högre styrkekapacitet i den fysiska 

dimensionen av livskvalitet är framför allt den fysiska funktionen och den genere lla hälsan (Jeng, 

et al., 2004). En högre kondition uppvisar samma förbättringar som en högre styrkekapacitet men 

har även en inverkan på smärtan som blir bättre. Vidare är styrkekapacitet och 

konditionsförmåga viktiga aspekter att ta hänsyn till för att uppnå en förbättrad fysisk dimension 

av livskvalitet. En signifikant förbättring uppvisas av den fysiska dimensionen av livskvalitet 

mätt med hjälp av MLwHFQ och SF-36 bland de patienter som har en styrketolerans över fem 

mets eller har en konditionstolerans över 1800 sekunder i jämförelse med patienter med 

mätvärden under dessa. En ökad syreupptagningsförmåga har också visat sig vara betydande för 

att uppnå förbättringar inom den fysiska dimensionen av livskvalitet.  

 

5.3.3 Betydelsen av fysisk aktivitet för den mentala dimensionen av livskvalitet 

Hos patienter med kronisk hjärtsvikt som deltar i ett träningsprogram och där man använt sig 

utav HADS- skalan som mätinstrument, ses förbättringar i både ångest och depression (Jolly, 

et al., 2009). Vidare visar mätningar gjorda med HADS- skalan att det inte sker någon 

försämring av den mentala dimensionen hos patienter med kronisk hjärtsvikt som deltar i ett 
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träningsprogram i kontrast med dem som inte deltar (Jolly, et al., 2009; Witham, et al., 2008). 

Fysisk aktivitet har även inte visat sig vara mentalt påfrestande för patienter med kronisk 

hjärtsvikt (Witham, et al., 2008). Mätningar gjorda med hjälp av ”the multiple affect adjective 

checklist”, som bedömer ångest, depression, samt aggressivitet visar även dessa på 

förbättringar inom den mentala dimensionen bland patienter med kronisk hjärtsvikt som 

deltagit i ett träningsprogram (Dracup, et al., 2007).  Depressionssymtomen minskade hos 

både de patienter som genomgick träningsprogrammet och de som inte gjorde det. 

Minskningen var dock signifikant större i träningsgruppen.   

 

Förbättringar inom den mentala dimensionen ses även i mätningar gjorda med hjälp av Chronic 

heart Failure Questionnaire (CHFQ), där en signifikant förbättring har påvisats i emotionell 

funktion bland patienter med kronisk hjärtsvikt som deltagit i ett tre månaders långt 

träningsprogram (Oka, et al., 2000). Studier som använt SF-36 för att utvärdera effekten av ett 

träningsprogram visar enhetligt signifikanta förbättringarna inom den mentala dimensionens 

samtliga komponenter, mental hälsa, vitalitet, social funktion samt emotionell rollfunktion 

(Meyer & Laederach-Hofmann, 2003; Jeng, et al., 2004). I en studie av Meyer och Laederach-

Hofmann (2003) påvisades den kraftigaste förändringen i den emotionella rollfunktionen. I 

kontrast visar en studie av Jeng och medarbetare (2004) att vitalitet var den komponent som 

påverkades mest av de fyra komponenter som ingår i SF-36 inom den mentala dimensionen. 

Förbättringen inom den mentala dimensionen relateras till att smärtan, andfåddheten, samt 

utmattningssymtomen, vilka begränsar det dagliga livet generellt, förbättras med fysisk aktivitet.  

 

De parametrar i SF-36 som påverkas och förbättras mest signifikant av en högre styrkekapacitet i 

den mentala dimensionen av livskvalitet är vitaliteten och den sociala funktionen, medan en 

högre kondition medför förbättringar av framförallt emotionell funktion. Mätningar med 

MLwHFQ visar på ett liknande resultat, där fysisk aktivitet orsakar en signifikant förbättring av 

den emotionella dimensionen av livskvalitet (Austin, et al., 2004; Meyer & Laederach-Hofmann, 

2003; Dracup, et al., 2007). Vidare visar mätningar gjorda med hjälp av MLwHFQ att de med en 

lägre träningskapacitet uppvisar en sämre emotionell livskvalitet än de med en högre 

träningskapacitet (Meyer & Laederach-Hofmann, 2003; Oka, et al., 2000).  

 

Meyer och Laederach-Hofmann (2003) påvisar att en försämrad livskvalitet, som resultat av 

en försämrad fysisk förmåga, leder till en upplevd försämrad rollfunktion i sociala 

samanhang, både inom familjen i hemmet och utanför hemmet på jobbet hos patienter med 
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kronisk hjärtsvikt. Detta leder till en försämrad emotionell funktion, vilket tydligt ses i en 

jämförelse med friska individer där patienter med kronisk hjärtsvikt uppvisar en lägre 

emotionell funktion i jämförelse med en frisk normalbefolkning.  

Slutligen kan en ökad uppmärksamhet leda till en förbättring inom den mentala dimensionen 

av livskvalitet (Oka, et al., 2000). Oka och medarbetare menar att stöd, feedback och guidning 

inverkar på psykosociala faktorer och på allmäntillståndet hos patienter med kronisk 

hjärtsvikt. Trots minimal förbättring av fysisk funktion kan förbättring av dyspne, emotionell 

funktion, utmattningssymtom, samt bemästring av sjukdomssituationen ses. Psykologisk 

inverkan har följaktligen enligt Oka och medarbetare en stor roll i det positiva resultat som 

kommer av fysisk aktivitet. När man deltar i ett träningsprogram är det upplevelsen av att bli 

friskare som är påtagligare än själva förbättringen av fysisk funktionsförmåga.  

 

5.3.4 Betydelsen av fysisk aktivitet för den sociala dimensionen av livskvalitet  

Mätningar gjorda med hjälp av SF-36 visar på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 

den sociala dimensionen av livskvalitet hos personer med kronisk hjärtsvikt, där den sociala 

funktionen antingen bibehålls eller förbättras (Jeng, et al., 2004; Meyer & Laederach-

Hofmann, 2003). Vidare visar det sig att en bättre fysisk kondition och/eller styrka, det vill 

säga ett mer fysiskt aktivt liv, innebär en förbättrad social funktion, mätt med SF-36 (Jeng, 

2004).  Samtidigt visar en studie att en försämrad rollfunktion har en negativ inverkan på den 

sociala dimensionen av livskvalitet (Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). En försämrad roll 

funktion inverkar negativt på patientens sociala liv och personer med kronisk hjärtsvikt 

uppvisar en tydligt lägre social funktion i jämförelse med en frisk normalbefolkning. Den 

fysiska begränsningen i det dagliga livet leder till att många upplever en socia l isolering som 

ofta förvärras genom att sociala aktiviteter ersätts av aktiviteter som kan genomföras på egen 

hand, som t.ex. läsa tidningen, läsa böcker, samt även träning (Jeng, et al., 2004). Socialt stöd 

är en betydelsefull faktor för att bemästra kronisk sjukdom (Oka, et al., 2000). Ett ökat socialt 

umgänge som erbjuds i träningsprogram har visat sig ha en viktig roll i upplevelsen av 

livskvalitet, liksom den ökade uppmärksamheten som interventionsgrupperna får av 

sjukvårdspersonal (Dracup, et al., 2007; Oka, et al., 2000). Patientens bemästringsstrategier 

och symtomförbättring är betydelsefulla faktorer för upplevelsen av begränsningen i det 

dagliga livet. Samtliga faktorer förbättras efter deltagande i ett träningsprogram vilket 

medverkar till en förbättring av den sociala dimensionen av livskvalitet (Oka, et al., 2000).  
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6. Diskussion   

6.1 Metoddiskussion  

Vi valde att begränsa sökningen med inklusionskriterier som avgränsade antalet träffar till de 

artiklar som kunde svara på vår problemformulering samt vårt syfte. Detta sätt att välja 

inklusions- och exklusionskriterier anser Friberg (2006) vara högst relevant för systematiska 

litteraturstudier. Valet att enbart inkludera artiklar publicerade inom tio år baserades på att 

resultatet skulle vila på den senaste forskningen inom området. En sådan begränsning kan 

givetvis resultera i att betydelsefulla studier har missats. Risken är dock liten eftersom 

intresset för fysisk aktivitet som en betydelsefull egenvårdsaktivitet har ökat kraftigt det 

senaste decenniet. Dessutom har införandet av ACE-hämmare i den farmakologiska 

behandlingen under det senaste decenniet på ett dramatiskt sätt förändrat sjukdomsbilden för 

många personer med kronisk hjärtsvikt (Persson & Stagmo, 2008). Att inkludera äldre studier 

skulle därför kunna resultera i att felaktiga slutsatser skulle kunna komma att dras utifrån hur 

hjärtsvikt påverkar patienter med modern hjärtsviktsbehandling. Nitton år användes som 

åldersgräns för att definiera ”vuxna personer”. Eftersom myndighetsålder är ett vanligt sätt att 

definiera vuxna varierar denna gräns internationellt mellan olika länder. Även om 18 hade 

varit ett lämpligt val utifrån ett svenskt perspektiv är det inte säkert att detta vore ett lämpligt 

val utifrån ett internationellt perspektiv. Eftersom vi inte har valt att enbart inkludera svenska 

studier användes gränsen 19 år, baserat på att de databaser som användes i denna studie hade 

just denna indelning.  

 

Att begränsa sökningar till de språk författarna behärskar kan ge färre antal trä ffar, men utan 

detta krav kan artiklarna inte läsas och granskas med relevans. Med detta i åtanke valde vi att 

inkludera, förutom studier publicerade på svenska och engelska, även studier publicerade på 

norska, franska och spanska. Detta gjordes eftersom dessa språk är de vi behärskar för att 

kunna bearbeta studier på ett tillfredställande sätt. Alltså, blir det möjligt att få ta del av ett 

större antal studier även om de mest framstående studierna oftast publiceras i 

engelskspråkliga tidsskrifter, eftersom de siktar mot att nå en bredare internationell publik.   

 

Valet av databaser baserades på att dessa tillmötesgår det krav på sytematiska litteraturstudier 

som Forsberg och Wengström (2008) har satt upp. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska 

en systematisk litteraturstudie innefatta all aktuell relevant forskning inom det område som 
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studeras. Databaserna PubMed och Cinahl ansågs lämpliga eftersom de är specifikt inriktade 

mot medicin, vård och omvårdnad (Polit & Beck, 2008). Dessa databaser bedömdes som 

tillräckligt omfattande för att kunna svara mot syftet med litteraturstudien, då databaserna 

även omfattar högst relevant forskning inom området omvårdnad/medicin. Även sökmotorn 

ELIN@kalmar användes i den databaserade sökningen. Även om denna databas inte specifikt 

fokuserar på omvårdnad omfattar den flera relevanta omvårdnadstidskrifter. Att begränsa 

sökningen till ett fåtal databaser kan ge ett begränsat resultat. Risken är att all relevant 

forskning på området som ska undersökas inte kommer med i litteraturstudien. Samtidigt har 

risken begränsats genom att de två mest relevanta databaserna för omvårdnad har använts för 

att identifiera relevanta studier.  

 

Vid den databaserade sökningen användes databasernas tesaurusfunktion för att identifiera 

relevanta sökord med hög kvalitet för studien. Östlundh (2006) anser att tesaurus är ett 

relevant ämnesord som specifikt används i databasen med ändamål att sökningen ska ge mer 

precisa träffar på det ämnesområde sökningen utforskar, sökningen får alltså rätt innehåll. 

Vidare användes ”[mesh]” termen i PubMed. Denna funktion gör att orden inte kan 

kombineras enskilt med andra irrelevanta sökord för studien. På detta sätt erhölls fler 

relevanta och precisa träffar. Dessutom trunkerades sökorden i databaserade sökningen när 

det ansågs lämpligt för att utvidga antalet träffar. Att trunkera är viktigt för att inte missa 

relevant forskning (Willman & Stoltz, 2006). I PubMed sker trunkeringen per automatik och 

behöver därmed inte göras manuellt på de valda sökorden. Genom att använda booleska 

söktermer begränsades sökresultatet samtidigt som träffarna blev alltmer relevanta. Vi 

använde enbart den booleska söktermen ”AND” för att inte begränsa sökningen ytterligare, 

vilket kunde ha medfört att relevant forskning förbisetts. För att inte förbise relevanta studier 

genomfördes även en manuell sökning genom en genomgång av funna artiklars referenslistor 

samt i de översiktsartiklar som identifierades. Några ytterligare artiklar identifierades inte i 

den manuella sökningen vilket tyder på att den databaserade sökningen har ringat in de mest 

relevanta studierna på området. Det bestämdes att titlarna i databasen Cinahl inte lästes 

igenom helt även om antal träffar understeg 100 eftersom att de flesta artiklar hade i hög grad 

medicinsk orientering. Därför valdes istället att utöka sökningen med sökordet ”nursing” för 

att få fram artiklar med fokus på omvårdnad.  

 

Under kvalitetsgranskningen identifierades nio artiklar med tillräckligt hög kvalitet (medel 

eller hög kvalitet) medan tre exkluderades på grund av låg kvalitet. Det finns olika sätt och 
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olika granskningsmallar för att bedöma en studies kvalitet. Enligt Willman och Stoltz (2006) 

kan bedömningen göras genom att poängsätta studier utifrån en fördefinierad 

granskningsmall. Vi bedömde denna metod som riskfylld eftersom detta kan ge ett 

missvisande resultat om inte frågorna viktas utifrån sin betydelse för kvalitetsbedömningen. 

Vi valde istället att använda Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmall för 

kvantitativa studier som grund för kvalitetsbedömningen. Varje fråga i granskningsmallen 

besvarades och därefter gjordes en helhetsbedömning av studiens kvalitet. Vid denna 

helhetsbedömning bedömdes först varje fråga i granskningsmallen enskilt. Därefter gjordes en 

helhetsbedömning, där frågor som ansågs vara mer betydelsefulla fick en större tyngd, t.ex. 

att det fanns ett tydligt syfte.  Exempelvis vägde att studien hade ett tydligt syfte tyngre än om 

studien hade gjort en powerberäkning. Vidare bedömdes helheten, att studien kunde besvara 

samtliga av granskningsmallens frågor, men också själva upplägget av studien, det vill säga 

om studien var lätt att följa och förstå. De artiklar som slutligen bedömdes ha medelhög eller 

hög kvalitet enligt detta tillvägagångssätt kännetecknades av att de var lätta att följa och förstå 

och att granskningsmallens frågor kunde besvaras, inkluderat de frågor med tyngst värde.  

 

Att slutligen presentera samtliga valda artiklar i en artikelmatris gjordes för att detta 

rekommenderas av såväl Forsberg och Wengström (2008) som Willman och Stoltz (2006), 

där de anser att en artikelmatris erbjuder en översiktlig och tydlig bild över vad de valda 

artiklarna handlar om. Dessutom utgör en artikelmatris en viktig information för läsaren 

angående översiktens trovärdighet och överförbarhet.  

 

I dataanalysen identifierades olika kategorier ur studiernas resultat, vilket enligt Forsberg & 

Wengström (2008) ger läsaren en medvetenhet angående innehåll i flera studiers resultat 

material som inte annars är tydligt. Detta tillvägagångssätt underlättar stort för vidare arbete 

med att sätta ihop en ny helhet. Vi valde att utgå både ifrån studiernas resultat i text och 

tabell. Dock begränsas tillgängligheten till studiernas resultat av hur väl utbildad granskaren 

är i att tolka olika statistiska analyser och tabeller. Resultatet i litteraturstudien baseras på våra 

kunskaper i tolkning av kvantitativa resultat, vilket kan ha påverkat validiteten i vår 

litteraturstudie. Vidare kan de valda kategorier som redovisas i den aktuella systematiska 

litteraturöversikten för en annan granskare anses irrelevanta. Då granskningen först utgörs 

enskilt och därefter i grupp, då två personer uppnår konsensus i vilka kategorier de funnit som 

mest relevanta, förstärks validiteten att det är just dessa som är de mest relevanta fynden i de 

olika artiklarna, vilket gjordes.
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6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Fysisk aktivitet i förhållande till ålder 

I litteraturstudiens resultat uppvisas att ålder inte har någon begränsande egenskap angående 

utförande av fysisk aktivitet. Vidare exponeras det att just äldre personer är dem som kan ha 

mest nytta av att delta i ett träningsprogram då deras fysiska aktivitetsnivå vanligen är 

betydligt lägre än hos yngre patienter med kronisk hjärtsvikt (Witham, et al., 2008; Austin, et 

al., 2004). Detta stöds även av Nilsson (2000) som menar att inaktivitet leder till sänkt 

kardiovaskulär funktion och osteoporos och då äldre är utsatta för detta naturligt ökar vikten 

av fysisk aktivitet i denna patientgrupp ytterligare. Vidare menar Nilsson att hos äldre är 

fysisk och psykisk hälsa starkt förenat med hur pass fysiskt aktiv patienten är. Hos äldre 

patienter med en genomsnittsålder på cirka 70 år förekommer föreställningar om oförmåga av 

att klara av ett träningsprogram och är ofta orsak till vägran att delta (Jolly, et al., 2009). 

Wright, Watson och Bell (2002) menar att hindrande föreställningar orsakar en begränsning 

av antal möjliga lösningar. Att kunna aktiv lyssna till patienten och identifiera dessa 

hindrande föreställningar är ett nödvändigt steg som vårdpersonalen måste genomföra. Detta 

krävs för att kunna hjälpa dessa patienter att förvandla sina hindrande föreställningar till 

underlättande. En stödjande resurs kan vara att resultat angående nyttan av fysisk aktivitet 

redovisas på ett lättförståeligt sätt för äldre personer med kronisk hjärtsvikt.   

 

6.2.2. Fysisk aktivitet i förhållande till sjukdomsgrad 

Austin och medarbetare (2004) och Meyer och Laederach-Hofmann (2003) påvisar att fysisk 

aktivitet orsakar en förbättring av NYHA klassificering. Kronisk hjärtsvikt är en obotlig 

sjukdom men studiernas resultat visar att det skulle kunna gå att förhindra en försämring av 

sjukdomstillståndet om fysisk aktivitet fick en större betydelse i behandlingen. Enligt Nilsson 

(2000) kan motion betraktas som en komponent i den medicinska behandlingen hos patienter 

med alla kärlsjukdomar. Han menar vidare att människan har ett grundläggande behov av 

fysisk aktivitet och då inte detta behov tillgodoses ökar markant risken för att både drabbas a v 

hjärt-kärl- sjukdom men också förvärras tillståndet hos den som redan drabbats. Enligt 

Nilsson är den fysiska aktivitetens effekter av multidimensionell art och i hög grad värdefulla 

medicinskt sätt. Enligt Cider (2005) inverkar fysisk aktivitet på flertalet negativa mekanismer 

i kroppen vilket leder till effekter i form av symtomförbättringar och att patienten klarar av 

det dagliga livet på en högre aktivitetsnivå. Austin och medarbetare (2004), samt Meyer och 

Laederach-Hofmann (2003) visade att det är möjligt att med fysisk aktivitet gå från NYHA-
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klass III till klass I. Detta innebär en markant symtomförbättring och en förbättrad 

livssituation för den drabbade. Sjukdomsgrad är en betydelsefull faktor för graden av fysisk 

aktivitet, samtidigt som fysisk aktivitet motverkar en försämrad sjukdomsgrad. Genom 

studiernas resultat visas att det med fysisk aktivitet finns en möjlighet att det sker ett skifte 

ifrån att majoriteten av hjärtsviktspatienter ligger i klass II och III och att en ny majoritet med 

hjärtsviktspatienter tillhörande klass I växer fram. Eftersom att patienter tillhörande klass I 

inte lider av några symptombesvär (Persson & Stagmo, 2008) kan en slutsats dras att hela 

patientens livssituation och därmed deras livskvalitet är förbättrad.  

 

6.2.3 Fysisk aktivitet i förhållande till aktivitets nivå 

Flera studier har kommit fram till att en ökad aktivitets nivå, oavsett intensitets- eller 

durationsökning förbättrar både träningskapacitet, fysisk funktion och livskvalitet (Jeng et al., 

2004; Nilsson et al., 2008). Detta går emot Perski (1999) som menar att en låg aktivitetsnivå 

som att exempelvis promenera har precis samma effekt som en aktivitet på hög aktivitetsnivå. 

Han menar att det inte är intensiteten utan regelbundenheten som är det väsentliga och att 

inaktiviteten är mer påtaglig än graden av fysisk aktivitet. De flesta studiers resultat tyder 

dock på att det krävs en viss ansträngningsnivå för att bibehålla eller förbättra den fysiska 

funktionen och därmed livskvaliteten. Detta styrks av Cider (2005) som menar att den fysiska 

aktiviteten ska ligga på en måttlig ansträngningsnivå för att få ut maximal positiv effekt ur 

träningen d v s en träningsintensitet mellan 11 – 14 på Borgs ansträngningsskala. Detta stöds 

även av Ehrenkrona och Öman (1994d) som menar att intensiteten ska vara på en måttlig 

ansträngningsnivå mellan 70-85 % av maximal ansträngningsnivå vilket motsvarar 12-16 på 

Borgs ansträngningsskala, vilket även stöds av Ekelund (1994) som förespråkar måttlig 

ansträngning på 70-80 %. Ehrenkrona och Öman (1994b) menar vidare att det är viktigt att 

patienten bedriver träningen på rätt ansträngningsnivå för att denne ska våga utnyttja sina 

resurser senare i det dagliga livet.  

 

Att flertalet patienter underpresterar i det dagliga livet för att motverka symtom rapporterades 

i en studie av Oka och medarbetare (2000) och att patienterna fick negativa följder i form av 

nedsatt fysisk kapacitet på grund av detta. Det är påtagligt märkligt om aktivitetsnivå inte 

skulle ha någon effekt på den fysiska funktionen då en underprestering så kraftigt försämrar 

den fysiska kapaciteten i det dagliga livet.  

I studiernas resultat framkommer en variation på vad aktivitetsnivån borde vara och att det 

råder en osäkerhet på vilken aktivitetsnivå som ska gälla och har störst effekt. Detta påpekas 
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även av Cider (2005) som menar att det saknas konsensus i litteraturen om vilken 

träningsintensitet, duration och frekvens som är mest effektiv. Konsensus saknas alltså om hur 

ett träningsprogram ska designas angående duration, frekvens och intensitet, men att 

träningsprogrammen vid kronisk hjärtsvikt kan bidra till en ökad fysisk funktion och därmed 

livskvalitet är samtliga studier och litteratur i litteraturstudien eniga om och att det krävs en 

individanpassning för att inte riskera komplikationer.  

 

6.2.4 Fysisk aktivitet i förhållande till compliance 

För att den positiva effekten av fysisk aktivitet ska bibehållas krävs att patienten fortsätter 

träna efter avslutat träningsprogram (Duncan & Pozehl, 2003; Oka, et al., 2000; Meyer & 

Laederach-Hofmann, 2003). Studiens resultat visar tydligt att det krävs att 

träningsprogrammen lägger fokus på compliance för att patienten ska kunna tillgodoses den 

positiva effekt som kommer av fysisk aktivitet. Detta styrks av flertalet författare inom 

området hjärtsvikt (Perk, 1994; Perski, 1999; Cider, 2005).  Enligt Cider (2005) krävs att 

patienter som lider av kronisk hjärtsvikt måste träna livet ut för att effekterna av den fysiska 

aktiviteten ska bibehållas. 

I de hembaserade träningsprogrammen har den positiva effekten av träningen varit sämre än 

vid de träningsprogram som bedrivits på institution (Oka, et al., 2000; Jolly, et al., 2008; 

Dracup, et al., 2007; Duncan & Pozehl, 2003; Nilsson, et al., 2008; Austin, et al., 2004).  

Resultatet är inte förvånande då det enligt Cider (2005) sker en minskning av patientens 

förmåga att upprätthålla fysisk träning i takt med att det professionella stödet minskar. Hon 

menar att träning på egen hand i hemmet ger ett sämre resultat än om träningen bedrivs på 

institution. Detta stöds även av Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU), som 

baserar sitt resultat på 19 studier, där gruppträning som bedrivs på institution och initialt 

övervakas anses vara den metod som mest effektivt ökar den fysiska aktiviteten hos de med 

kranskärlssjukdom (SBU, 2006). Ehrenkrona och Öman (1994d; 1994e) menar också att 

övervakad träning bör ske initialt under minst tre månader och att denna ska kombineras med 

hemträning för effektivast resultat.  

 

Vidare har mentala och psykologiska faktorer visat sig inverka på patienters grad av 

compliance och ett effektivt sätt att öka compliance var att öka patienternas motivation till 

fysisk aktivitet (Duncan och Pozehl, 2003; Nilsson, 2008). Detta styrks av SBU (2006) som 

menar att olika beteendeinterventioner som syftar till livsstilsförändringar har visat sig vara 

effektiva hjälpmedel för att öka patientens fysiska aktivitetsnivå. Även Cider (2005) menar att 
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det krävs både följsamhet och motivation för att patienten ska förbli fysisk aktiv. Resultatet 

styrks också av Nilsson (2000) som menar att en livsstilsförändring har störst chans att lyckas 

då patienten är motiverad och utbildad. MI-modellen är ett verktyg som syftar till 

livsstilsförändring och har visat sig vara effektivt på att öka den dagliga aktiviteten hos 

patienter med kronisk hjärtsvikt genom ökad motivationsnivå (Brodie & Inoue, 2004; Brodie, 

Inoue & Shaw, 2006). Genom att föra in fysisk aktivitet i patientens dagliga rutiner och 

genom att få patienten att hitta egna lösningar, samt att sätta upp egna mål sker en 

beteendeförändring som håller över tid.   

 

6.2.5 Fysisk aktivitet i förhållande till tid 

Studiens resultat visar att effekten av träningsprogrammen är som störst inledningsvis men 

sedan avtar med tiden (Nilsson, et al., 2008; Jolly, et al., 2009; Austin, et al., 2004). Vidare 

förespråkas att studierna ska ha pågått under minst ett år för att det ska kunna upptäckas en 

statistisk säkerhetsställd skillnad (Nilsson, 2008). Att träningsprogrammen ska pågå under en 

längre tid styrks av SBU (2006) som menar att träningsprogrammen ska pågå under minst sex 

månader på institution. Cider (2005) tar även upp vikten av individuellt tidsanpassade 

träningsprogram då alla patienter återhämtar sig olika fort. De med högre NYHA- klasser 

kräver en längre rehabilitering exempelvis. Hon påpekar dock att det inte finns något 

konsensus om hur länge träningsprogrammen ska pågå. Det verkar vara ett förhastat slutsats 

att alla studier som bedrivits under tre månader bör underkännas då detta skulle rensa bort 

viktiga fynd som påvisats under denna period och som inte tidigare har undersökts. 

Korttidsstudier bör tolkas med försiktighet vid tillstånd som kronisk hjärtsvikt eftersom 

tillståndet i sig leder till en försämring över tid (Persson & Stagmo, 2008). 

 

6.2.6 Betydelsen av fysisk aktivitet för den globala livskvaliteten 

Jolly, et al., (2009) tar upp att mätningar med EQ-5D kan visa en positiv effekt av fysisk 

aktivitet i form av förbättrad global livskvalitet trots att MLwHFQ inte visar någon 

förbättring. Med tanke på detta och att syftet med att mäta patientens livskvalitet enligt 

Higginson och Carr (2001) är att vårdpersonal bland annat ska kunna identifiera vilket 

behandlingsalternativ som ska föredras, samt kunna notera förändring och respons på 

behandlingen, menar vi att det är viktigt att mäta både global och sjukdomsspecifik 

livskvalitet för att kunna utvärdera den totala effekten av en intervention. Enligt Anderson och 

Burckhart (1999) mäter de sjukdomsspecifika och generella instrumenten olika saker, vilket 

styrker vårt påstående ytterligare. Trots detta förekommer det att studier gjort sin utvärdering 
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med hjälp av endast den ena av de två mätinstrumentsalternativen (Nilsson, et al., 2008; 

Duncan, et al., 2003; Dracup, et al., 2007; Oka, et al., 2000; Jeng, 2004). Det är viktigt att 

uppmärksamma att förbättringar möjligen missas inom de olika komponenterna av livskvalitet 

om inte livskvalitetsbegreppet utvärderas på både en generell nivå och en sjukdomsspecifik 

nivå.   

 

Enligt studier gjorda av Farquhar (1995), samt Taillefer och medarbetare (2003) råder en 

osäkerhet och oklarhet i studier som involverar livskvalitet om vad som menas när begreppet 

livskvalitet beskrivs. Detta har visat sig tydligt i litteraturstudien där flertalet stud ier helt 

saknar en beskrivning av begreppet livskvalitet och fokuserar endast på mätinstrumenten och 

deras validitet och reliabilitet. Konsensus saknas också av vad livskvalitet som ensamstående 

begrepp innebär vilket får följder för studiernas resultat. I och med att olika studier har 

varierade definitioner av livskvalitet innebär har de också olika metoder för att mäta 

livskvalitet. Detta leder till en att olika resultat framhävs och därmed att olika slutsatser dras 

om hur patientens livskvalitet påverkas av studiens intervention. Detta styrker ytterligare 

vikten av att göra mätningarna både med sjukdomsspecifika och generella instrument för att 

få en så bred grund som möjligt för att kunna fatta riktiga beslut angående hur fysisk aktivitet 

inverkar på patientens livskvalitet. 

 

Resultaten inom SF-36 skiljer sig extremt mellan en frisk normalbefolkning och patienter som 

lider av kronisk hjärtsvikt. Där patienter med kronisk hjärtsvikt har en mycket sämre 

livskvalitet i jämförelse med friska individer (Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). Detta 

stöds bland annat av Cider (2005) som menar att de fysiska begränsningarna är av 

multidimensionell art och påverkar individen negativt på flera sätt. Ekman och medarbetare 

(1999) tar även upp i sin studie att personer med kronisk hjärtsvikt upplever ett större lidande 

än patienter med andra hjärt-kärlsjukdomar. Detta stöds även Blinderman och medarbetare 

(2008) som rapporterade i sin studie om 103 symtom som patienter med kronisk hjärtsvikt 

begränsas av i det dagliga livet.  

 

I litteraturstudiens resultat framgår att samtliga studier var eniga om att fysisk aktivitet har en 

tydlig positiv effekt på den globala nivån av livskvalitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt. 

Att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på global livskvalitet stöds av Blinderman och 

medarbetare (2008) som förespråkar interventioner som syftar till att öka patienternas 

förmåga att uppnå ökad mobilitet som verkar både symtomförbättrande och ger ett 
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psykologiskt välbefinnande. Detta stöds även av Walke och medarbetare (2004) som menar 

att symtombördan beror av graden av fysisk aktivitet, vilket också tas upp av Nilsson (2000).  

 

6.2.7 Betydelsen av fysisk aktivitet för den fysiska dimensionen av livskvalitet  

Den fysiska aktiviteten har en positiv effekt på den fysiska dimensionen av livskvalitet i 

samtliga studier (Meyer & Laederach-Hofmann, 2003; Nilsson, et al., 2008; Austin, et al., 

2004; Dracup, et al., 2007; Oka, et al., 2000; Witham, et al., 2008; Jolly, et al., 2009; Duncan 

& Pozehl, 2003; Jeng, et al., 2004). Detta stöds av Cider (2005) som menar att fysisk aktivitet 

ökar prestationsförmågan genom att det sker en förhöjd fysisk funktion vilket ger patienterna 

möjlighet att utöka aktiviteterna i hemmet, på arbetet och på fritiden, vilket bidrar till en ökad 

generell hälsa. Trots att det sker en förbättring inom majoriteten av de komponenter som 

utformar den fysiska dimensionen kan fysisk aktivitet leda till en försämring av vissa 

komponenter i den fysiska dimensionen (Meyer & Laederach-Hofmann, 2003). Då effekten 

av ett träningsprogram ger utslag i form av en kraftig försämring av exempelvis 

smärtkomponenten, är detta något man måste ta hänsyn till genom att uppmärksamma och 

utreda detta då det kan röra sig om kärlkramp vilket är en kontraindikation på fysisk aktivitet 

(Ehrenkrona & Öman, 1994b; 1994d). Enligt flera författare är det viktigt att träningen 

bedrivs på en individuellt anpassad nivå (Perk, 1994; Cider, 2005; Nilsson, 2000). Detta 

styrks även av Ehrenkrona och Öman (1994a) som menar att det är mycket viktigt att se till 

varje individs kapacitetsnivå för att inte riskera komplikationer, vidare påpekar de vikten av 

att patienten inte får jämföra sig med någon annan än sig själv. Att träningsprogrammen följer 

samma riktlinjer skulle kunna förebygga dessa olika negativa resultat och förbättra 

utkomsterna av träningsprogrammen. Att omstrukturera träningsprogrammen efter det som 

visat sig ha den mest signifikant positiva effekten och avlägsna de delar i 

träningsprogrammen som visat sig ha en negativ inverkan på smärtkomponenten är 

exempelvis ett tillvägagångssätt.  

 

6.2.8 Betydelsen av fysisk aktivitet för den mentala dimensionen av livskvalitet  

Fysisk aktivitet har inte visat sig ha någon negativ inverkan på den mentala dimensionen av 

livskvalitet och endast positiv inverkan har konstaterats (Meyer & Laederach-Hofmann, 2004; 

Jeng, et al., 2004; Jolly, et al., 2009; Witham, et al., 2008; Oka, et al., 2000; Dracup, et al., 

2007; Nilsson, et al., 2008; Austin, et al., 2004; Duncan & Pozehl, 2003). Förbättringar inom 

den mentala komponenten sågs fram för allt i SF-36 (Meyer & Laederach-Hofmann, 2004; 

Jeng, et al., 2004), men även i HADS (Jolly, et al., 2009; Witham, et al., 2008) och också i de 
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mätningar som gjorts med hjälp av CHFQ (Oka, et al., 2000). Den fysiska aktivitetens 

positiva inverkan på den mentala dimensionen av livskvalitet styrks av flera studier där fysisk 

träning har positiva effekter på bland annat psykologiska faktorer, emotionell roll, allmänt 

välbefinnande och på den allmänna hälsoupplevelsen (Cider, 2005).  

 

Enligt Jeng och medarbetare (2004) orsakas förbättringen i mental livskvalitet av att smärtan, 

andfåddheten och utmattningssymtomen förbättras, då dessa påverkar det dagliga livet mest 

påtagligt. Detta stöds av Blinderman och medarbetare (2008) som tar upp att den försämrade 

livskvaliteten hos personer med kronisk hjärtsvikt är starkt relaterad till den omfattande 

symtombördan, där dessa tre symtom ingår i de vanligast förekommande. Meyer och 

Laederach-Hofmann (2003) påvisade den kraftigaste positiva förändringen i emotionell 

rollfunktion och att patienter med kronisk hjärtsvikt har en lägre emotionell rollfunktion än 

friska individer. Detta styrks av Nilsson (2000) som tar upp att fysik aktivitet inverkar på den 

mentala dimensionen av livskvalitet genom en humör höjning och allmän ökning av energi 

relaterat till endorfinfrisättning, vilket ökar det mentala välbefinnandet. Enligt Franzén och 

medarbetare (2006) finns ett starkt samband mellan mental och fysisk livskvalitet. Detta 

innebär att hur vi mentalt mår har en avgörande roll i hur vi fysiskt mår och tvärtom. Detta 

styrks även av Blinderman och medarbetare (2008) som menar att lågt psykologiskt 

välbefinnande har en stark negativ inverkan på livskvaliteten i samma mån som låg fysisk 

funktion.  

 

Med tanke på den fysiska aktivitetens mentala inverkan på livskvaliteten innebär detta att det 

viktigaste för patienter med kronisk hjärtsvikt är att de utför fysisk aktivitet, oavsett vilken typ 

av fysisk aktivitet och oavsett om aktiviteten ger en fysiologisk förbättring eller inte, vilket 

stärks av Franzén och medarbetare (2006). Att det viktigaste är att patienter med kronisk 

hjärtsvikt rör sig är extra tydligt då Oka och medarbetare (2000) tar upp vikten av psykologisk 

inverkan, att oavsett om patenten fick en fysiologisk förbättring förbättrades livskvaliteten då 

patienten själv trodde träningen hade effekt på dennes hälsa. Mental inverkan har en stark 

inverkan på fysiologiska faktorer och Perski (1999) menar att då patienten gör en 

livsstilsförändring och lyckas med detta tas inte bara bort det onda utan patienten får en helt 

annan livsupplevelse med kroppslig och själslig harmoni.  
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6.2.9 Betydelsen av fysisk aktivitet för den sociala dimensionen av livskvalitet  

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den sociala dimensionen enligt flertalet studier 

(Meyer & Laederach-Hofmann, 2004; Jeng, et al., 2004; Oka, et al., 2000; Dracup, et al., 

2007) och det som är viktigast att fokusera på är att motverka den sociala isoleringen som 

riskerar att etablera sig hos patienter med kronisk hjärtsvikt (Meyer & Laederach-Hofmann, 

2004; Jeng, et al., 2004; Oka, et al., 2000).  Socialt stöd har visat sig vara en viktig faktor för 

att bemästra sjukdomen och Dracup och medarbetare (2007) samt Oka och medarbetare 

(2000) tar upp de positiva effekterna av det sociala umgänget som ges i träningsprogrammen. 

Att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den sociala dimensionen av livskvalitet styrks 

av flertalet författare (Billing, 2000; Nilsson, 2000; Perski, 1999; Mårtensson, et al., 1997; 

1998; Ekelund, 1994; Ehrenkrona & Öman, 1994a; 1994b; 1994c; 1994e; Blinderman, et al., 

2008). Att motverka social isolering tas även det upp av flertalet författare (Nordgren, 2008; 

Ehrenkrona & Öman, 1994a; 1994b; 1994c; 1994e; Nilsson, 2000) där gruppträningens 

effekter är det som främst tas upp. Ehrenkrona och Öman (1994c; 1994e) menar att 

gruppgemenskapen har en psykisk positiv stimulans som är betydelsefull för både patienter 

med kronisk hjärtsvikt och anhöriga. Att träffa andra med samma problematik som en själv 

och få ta del av deras erfarenheter har en avdramatiserande effekt på sinnelaget, vilket också 

tas upp av Billing (2000). Ehrenkrona och Öman (1994e) menar att patienter i grupp 

uppmuntrar, sporrar och stärker varandra. Detta styrks även av Nilsson (2000) som betonar 

vikten av stödet från medpatienterna vid gruppträning.  

 

Jeng och medarbetare (2004) och Meyer och Laederach-Hofmann tar upp att personer med 

kronisk hjärtsvikt tenderar att isolera sig, vilket styrks av flera författare (Nordgren, 2008; 

Mårtensson et al., 1997; 1998; Ekman, et al., 2000). Orsaken till isoleringen enligt 

Mårtensson och medarbetare (1997; 1998) och Nordgren (2008) och Ekman och medarbetare 

(2000) är att patienter med kronisk hjärtsvikt känner sig som en börda eller belastning för 

anhöriga. Vidare är orsaken enligt Blinderman och medarbetare (2008) också den omfattande 

symtombördan som bland annat innefattar sömnstörningar, oro, irritation, sorgsenhet, 

koncentrationssvårigheter, orkeslöshet, smärta och nervositet.  

 

Det vanligaste antal symtom personer med kronisk hjärtsvikt lider av i vardagslivet samtidigt 

är hela nio stycken. Symtombördan påverkar den sociala situationen för patienten som blir 

handikappad av sin sjukdom, vilket har en negativ effekt på det sociala beteendet. Ekman och 
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medarbetare (2000) tar också upp i sin studie att sjukdomen har en social begränsande effekt 

där patienter med kronisk hjärtsvikt beskrev att de kände sig instängda av sjukdomen och inte 

kunde vara sig själva. Sjukdomen hade också en negativ inverkan på självförtroendet där 

känslor som värdelöshet var vanligt förekommande, vilket styrks av Nordgren (2008). Den 

handikappade kroppen orsakar även att personer med kronisk hjärtsvikt förbiser vilka 

möjligheter som fortfarande finns och blir deprimerade (Ekman, et al., 2000). Enligt Billing 

(2000) som också tar upp sömnstörningar och irritationernas effekter hos personer med 

kranskärlssjukdom, menar att dessa orsakar relationsproblem i hemmet och på arbetet. Att 

sjukdomen leder till isolering är inte svårt att förstå liksom att som Meyer och Laederach-

Hofmann (2003) tar upp i sin studie att patienter med kronisk hjärtsvikt har en tydligt lägre 

social funktion jämfört med en frisk normalbefolkning.  

 

Att bidra med trygghet och ökad kunskap är två väsentliga delar för att förhindra social 

isolering och för att patienten ska våga motionera (Ehrenkrona & Öman, 1994b). Då patienten 

lär sig hur mycket aktivitet denne klarar ökar tryggheten. Stödet som ges av både 

vårdpersonalen och andra patienter bidrar inte bara med en social gemenskap utan även en 

utökad sjukdomskunskap som även det utökar känslan av trygghet. Ekelund (1994) menar att 

fysisk träning påtagligt minskar ängslan och oron hos patienter med hjärt-kärlsjukdom och 

höjer tröskeln för psykisk stress. Genom fysisk aktivitet minskar den sociala isoleringen och 

begränsningen i det dagliga livet (Blinderman, et al., 2008; Ehrenkrona & Öman, 1994a; 

1994b; 1994c; 1994e; Billing, 2000; Nilsson, 2000).  

 

7. Slutsats 

Den fysiska aktiviteten påverkas negativt av faktorerna ålder och sjukdomsgrad. Samtidigt är 

patienterna beroende av fysisk aktivitet för att inte hjärtsvikten och därmed sjukdomsgraden 

ska försämras. Denna paradox skulle kunna brytas om interventioner vidtas som syftar till att 

öka den fysiska aktiviteten. Vår studie visade att specialanpassade träningsprogram kan 

resultera i en ökad fysisk aktivitet, speciellt om de genomförs på ett individanpassat sätt och 

utformas med fokus på compliance. Om denna förändring kan åstadkommas kommer också 

livskvaliteten att förbättras, globalt, fysiskt, mentalt och socialt. Det är viktigt att fysisk 

aktivitet blir allmänt accepterat som likvärdig del/alternativ till den medicinska behandlingen, 

då effekterna är av multidimensionell karaktär och har högt medicinskt värde. Vi, som 

sjuksköterskor, måste kunna motivera patienter med kronisk hjärtsvikt att de kommer att bli 
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friskare om de är fysisk aktiva. Lyckas vi inte med detta är det stor risk att patienter med 

kronisk hjärtsvikt kommer att uppleva försämrad livskvalitet. Ett verktyg som sjuksköterskan 

skulle kunna använda sig av i framtiden som antidot mot detta är MI-modellen. Vårdpersonal 

och däribland sjuksköterskor måste se till att fysisk aktivitet blir möjlig, lättillgänglig och 

genomförd för alla patienter som drabbas av kronisk hjärtsvikt och detta så tidigt som möjligt 

för att undvika en snabb försämring av livskvalitet. Fysisk aktivitet ska erbjudas i lika stor 

utsträckning som farmakologisk behandling.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Vårdpersonal och däribland sjuksköterskor samt forskning borde rikta sig mot de personer 

som diagnostiserats med kronisk hjärtsvikt enligt NYHA klass I för att så tidigt som möjligt 

hindra en utveckling av sjukdomstillståndet. På samma sätt som att tidigt försöka upptäcka 

bröstcancer borde screening för personer som löper risk att drabbas kronisk hjärtsvikt göras 

efter exempelvis 50 årsålder. Ett behov av ännu mer preventiva insatser angående kronisk 

hjärtsvikt behöver implementeras inom vården och forskning kring mera preventiva åtgärder 

skulle kunna bedrivas för att utvärdera detta. 
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Bilaga 1 Checklista för kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade kontrollerade studier)* 
 

A. Syftet med studien? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
Ja □   Nej □ 

 
Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja □   Nej □ 
 
B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Vilka är exklusionskriterierna? 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja □   Nej □ 
 
Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………………..... 
 

När genomfördes undersökningen? 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Är powerberäkning gjord? 
Ja □   Nej □ 

 
Vilket antal krävdes i varje grupp? 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)?  

EG=                   KG= 
 
Var gruppstorleken adekvat? 

Ja □   Nej □ 
 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

…………………………………………………………………………………………….....
................................................................................................................................................. 
 

Vad innehöll interventionen? 
………………………………………………………………………………………………. 
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Vem genomförde interventionen? 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Hur ofta gavs interventionen? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Hur behandlades kontrollgruppen? 
………………………………………………………………………………………………. 

 
D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
Var reliabiliteten beräknad? 

Ja □   Nej □ 
 
Var validiteten diskuterad? 

Ja □   Nej □ 
 

E. Analys 

Var demografiska liknande i EG och KG? 
Ja □   Nej □ 

 
Om nej, vilka skillnader fanns? 

……………………………………………………………………………………………..... 
 
Hur stort var bortfallet? 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Kan bortfallet accepteras? 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Var det statistiska analysen lämplig? 
Ja □   Nej □ 

 
Om nej, varför inte?  
……………………………………………………………………………………………..... 

 
Vilka var huvudresultaten? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 
Ja □   Nej □ 

 
Om ja, vilka variabler? 
………………………………………………………………………………………………. 
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Vilka slutsatser drar författare? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
 

Instämmer du? 
Ja □   Nej □ 
 

F. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

Ja □   Nej □ 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja □   Nej □ 
 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  
Ja □   Nej □ 
 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja □   Nej □ 

 
Motivera varför eller varför inte? 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2008.  
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Bilaga 2 – Översiktlig artikelpresentation 
 

Titel/land Författare Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Randomised controlled 

trial of cardiac 

rehabilitation in ederly 

patients with heart 

failure 

UK 

Austin, J., Williams, R., 

Ross, L., Moseley, L. & 

Hutchison, S. 

(2005) 

The journal of 

heart failure.  

Syftet med studien var 

att determinera om ett 

kardiologiskt 

träningsprogram 

kunde förbättra 

konsekvenserna som 

kronisk hjärtsvikt 

medför för patienter 

över 60 år. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontrollerad studie. Stratifierat 

slumpmässigt urval. 200 patienter med 

NYHA klassificering II eller III delades i en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 

Studien genomfördes i fyra faser dvs. vid 

baseline, efter åtta veckor, efter sexton veckor 

och efter 24 veckor. 

Statistisk analys. 

Signifikans analys med testvärde P= 0,05. 

Mätinstrument på QoL: Minnesota Living 

with Heart Failure Qustionare (MLwHFQ), 

Euroquol. Euroqol- vas. 

  

Signifikant förbättring på MLwHFQ, 

Euroquol, Euroqol- vas, NYHA klassificering 

och fysisk funktion. Lägre återinläggning 

frekvens för interventionsgrupp och mindre 

antal vårddygn på sjukhus. 

Medel 

Effects of a home-

based exercise program 

on clinical outcomes in 

heart failure. 

 

USA, San Francisco 

& Los Angeles 

Dracup, K., Evangelista, 

L.S., Hamilton, M.A., 

Ericson, V., Hage, A., 

Moriguchi, J., Canary, C., 

MacLellan, W.R., & 

Fonarow, G.C. 

(2007) 

American heart 

journal 
Att determinera 

effekterna av ett  

hembaserat 

träningsprogram på 

den kliniska bilden på 

lång sikt. 

Kvantitativ studie 

 

Prospektiv kontrollerad randomiserad studie. 

Uppföljning 3, 6 och 12 månader. NYHA-

klass II, III, IV. Medelålder 54 år. 

n=173 

Analytisk statisk. Signifikansanalys. 

Mätinstrument på QoL: MLwHFQ. Multipel 

Adjective Checklist (MAACL). 

Ett hembaserat träningsprogram visade sig 

inte ha någon effekt på varken fysisk funktion, 

livskvalitet eller psykologisk status efter ett år. 

Dock hade interventionspatienterna en mycket 

lägre återinläggnings frekvens på sjukhus. 

Hög 
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Titel/land Författare Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Effects of an exercise 

adherence intervention 

on outcomes in patients 

with heart failure. 

USA 

Duncan, K. & 

Pozehl, B. 

(2003) 

Rehabilitation 

nursing. 

Syftet med studien var att avgöra 

hur en tränings 

adherence/compliance 

intervention påverkar 

psykologiska, funktionella, samt 

livskvalitets utkomster.  

Kvantitativ studie. 

Prospektiv randomiserat studie. 

Slumpmässigt randomiserat urval. NYHA-

klass II, III. 

Medelåder  66-69 år. 

n=14 

Mätinstrument på QoL: 

MLwHFQ 

Korttids träning förbättrar den fysiska och 

psykologiska funktionen samt livskvalitet men 

fördelarna försvinner om patienten inte 

fortsätter träna. Att fokusera på compliance är 

av stor vikt. 

Hög 

The influence of exercise 

tolerance on quality of 

life among patients with 

heart failure 

Taiwan, Taipei 

 

Jeng, C., Mei- 

Hsing,Y., Pao- 

Lo C. & 

Chiung- Hua H.  

(2004) 

Quality of Life 

Research 

  

Att undersöka hur 

träningstoleransen inverkar på 

livskvaliteten hos patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie.  

Deskriptiv korrelationsstudie. Ändamålsenligt 

urval. Ingen randomisering. 

NYHA- klass I, II, III. Medelålder 71,5. 

Analytisk statistik. Cronbachs α 0,63 och 

0,72. Signifikantsprövning med hjälp av 

Spearman Correction, Mann-Whitney U-test 

och Kruskal Wallis. n=49 

Mätinstrument på QoL: SF-36 

Varaktigheten och intensiteten på 

träningstolerans är korrelerade med fysisk 

funktion och vitalitet. Både ökad varaktighet 

och intensitet i träningsprogrammen ger en 

ökad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. 

Medel  
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Titel/land Författare Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

A randomized trial of the addition of 

home-based exercise to specialist heart 

failure nurse care: the Birmingham 

rehabilitation uptake maximazation study 

for patients with congestive heart failure 

(BRUM-CHF) study 

UK, Birmingham. 

Jolly, K., Taylor, R. S., Lip, G. 

Y. H., Davies, M., Davis, R., 

Mant, J., Sing, S., Greenfield, S., 

Ingram, J., Stubley, J., Bryan, S. 

& Stevens A. 

(2009) 

European 

journal of heart 

failure. 

Syftet med studien är att  

utvärdera  effekten av ett 

hembaserat träningsprogram 

utöver vården som ges av en 

hjärtsvikts specialiserad 

sjuksköterska. 

Kvantitativ studie 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

NYHA-klass I, II, III. 

Medelålder 65-70. 

n=169 

mätinstrument på QoL: 

EQ-5D, MLwHFQ, 

HADS. 

Ett hembaserat träningsprogram 

hindrar en försämring av fysisk 

funktion samt en minskning av 

sjukhusrelaterad ångest och 

depression. 

Hög 

Effects of a comprahensive rehabilitation 

program on quality of life in patients with 

cronic heart failure 

Schweiz, Bern  

Meyer, Katharina & Laederach-

Hofmann  

(2003) 

 

Progress in 

cardiovascular 

nursing 

 

Att undersöka hur fysisk aktivitet 

inverkar på fysisk funktion och 

livskvalitet hos patienter med 

kronisk hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie.  

 

Kvasiexperimental och 

prospektiv studie. 

NYHA-klass I, II, III. 

Medelåder  59 år. 

n=51 

mätinstrument på QoL: 

MLwHFQ 

SF-36 

Fysisk aktivitet orsakar 

förbättrad vänster 

kammarfunktion, NYHA-klass, 

fysisk funktion, samt funktionell 

fitness. 

Hög  
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Titel/land Författare Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Long- term effects of a 

group- based high- intensity 

aerobic interval- training 

program in patients with 

chronic heart failure 

Norge, Oslo 

Nilsson, B.B, Westheim, 

A. & Risberg, M. A. 

(2008) 

The Ameican 

Jornal of 

Cardiology 

 

 

Att utvärdera långtidseffekten av 

en fyra månaders gruppbaserad 

hög intensitets - intervallträning 

på fysisk funktion och 

livskvalitet efter ett  år. 

Kvantitativ.  

 

Prospektiv kontrollerad 

randomiserad studie. Enkelt 

slumpmässigt urval. 

Analytisk statistik. 

Dubbelblind studie. 

Signifikantsprövning med 

hjälp av Students t -test.  

NYHA-klass II, III 

Medelålder 70 år. 

n=80 Mätinstrument på QoL: 

MLwHFQ 

Interventionsgruppen hade efter ett år en 

förbättrad fysisk funktion samt förbättrad 

livskvalitet jämfört med baseline. 

Kontrollgruppen hade dock en försämrad fysisk 

funktion samt en försämrad livskvalitet jämfört 

med baselinemätningen. 

Hög  

 

Impact of a home-based 

walking and resistance 

training program on quality 

of life in patients with heart 

failure. 

USA 

Oka, K. R., De Marco, T., 

Haskell, L. W., Botvinick, 

E., Dae, M. W., Bolen, K. 

& Chatterjee, K. 

(2000) 

American 

journal of 

cardiology.. 

Syftet med studien var att 

examinera effekten, säkerheten 

och adherens mått på ett tre- 

månaders hembaserat gång och 

uthållighets-träningsprogram. 

Kvantitativ studie. 

 

Slumpmässigt randomiserat 

urval.  

Studien genomfördes i två 

faser, vid baseline och tre 

månader efter interventionen. 

n=40 

NYHA-klass II, III. 

Ålder 30-76 

Analystisk statistik.  

Mätinstrument på QoL: 

CHFQ 

Ett medel intensivt hembaserat träningsprogram 

som innehåller både gång och uthållighets 

övningar för patienter som tillhör NYHA klass II 

och III är en säker och effektiv metod som 

reducerar symtom och förbättrar 

sjukdomsrelaterad livskvalitet.  

Hög 
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Titel/land Författare Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Pilot study of an exercise 

intervention suitable for older 

heart failure patients with left  

ventricular systolic dysfunction. 

UK, Dundee 

Witham, M. D., Daykin, 

A. R. & McMurdo, M. 

E.T. (2008). 

European journal of 

cardiovascular 

nursing. 

Syftet med studien är att  testa 

reliabilitet och validitet av ett 

träningsprogram designat för 

patienter med kronisk hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie. 

 

Deskriptiv 

korrelationsstudie. 

Ändamålsenligt urval. Ingen 

randomisering. 

NYHA-klass II, III. 

Medelålder 81,6. 

n=17. 

Mätinstrument på QoL: 

HADS, CHFQ, Funktional 

Limitation Profile (FLP). 

Ett specialutvecklat träningsprogram 

förbättrar fysisk funktion, 

sjukhusrelaterad depression, 

sjukhusrelaterad ångest och 

livskvalitet. 

Medel 

 
 


