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Abstract 

Background Heart failure is an increasing chronic disease in the western world due to an 

     aging population and a changed lifestyle. The basic treatment is     

     pharmacological with substantial lifestyle changes. Much is known about 

             physical exercise in middle aged and younger patients but in the patients over

    the age of 65, little is known. 

Aim The aim of this study was to investigate the effects of physical exercise on 

patients aged over 65 with congestive heart failure. 

Method A systematic review was undertaken in the databases Cinahl and PubMed. 

Seven articles were analysed from the systematic review. An unsystematic 

review in PubMed gave one article. Three articles from Cinahl and five from 

PubMed were analysed from their results of physical exercise in heart failure. 

Results The study revealed three major themes and two subthemes. The themes were 

increased quality of life, a better heart work and increased physical capacity. 

The subthemes were increased fitness and increased muscle strength. The 

quality of life improved significantly in the study. The increased physical 

capacity included the subthemes improved endurance and increased muscle 

strength. There are major opportunities for the elderly patient to improve the 

overall daily life according to the results of this study. 

Conclusion The effects of physical exercises in elderly patients are good but more research 

has to be made to find the optimal training form for the weaker patient.   

Keywords elderly patients, heart failure, nursing, physical exercise, quality of life. 
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Inledning 

Hjärtat är en muskel som påverkar hela vårt dagliga liv. Inte större än en knytnäve och med en 

vikt på cirka 300 gram slår hjärtat i snitt tre miljarder slag under vår livstid (Sand, Sjaastad, 

Haug och Bjålie, 2006).  

I Sverige beräknas idag upp till 250 000 personer ha hjärtsvikt till följd av ökat antal 

insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar (Barremo, Bruce, Salander & Sundin, 2008). Bland 

patienter över 65 år utgör hjärtsvikt den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus 

(Socialstyrelsen, 2008) och av alla över 80 år förväntas nio procent lida av hjärtsvikt (Ericson 

& Ericson, 2008). Av hela Sveriges befolkning antas cirka två procent ha diagnosen. Studier 

gjorda för att undersöka effekten av fysisk aktivitet vid hjärtsvikt inriktar sig mestadels på 

yngre eller medelålders personer, men lite är känt om effekten för äldre. 

Författarens intresse för ämnet grundar sig i observationer från arbetslivet som undersköterska 

i den kommunala hälso och sjukvården. Många äldre personer med hjärtsvikt är inaktiva och 

har ett stort hjälpbehov och många symtom av sin sjukdom.  

Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande, främja hälsa och förebygga ohälsa. En ökad 

kunskap om effekterna av fysisk aktivitet vid hjärtsvikt hos äldre över 65 år möjliggör för 

sjuksköterskan en ökad medvetenhet om sitt förhållningssätt och vilka konsekvenser 

handlingarna leder till, därför är denna litteraturöversikt i ämnet betydelsefullt genom att den 

ökade kunskapen kan komma patienter tillgodo. 

I denna litteraturöversikt kommer äldre patienter definieras som personer över 65 år. 

Bakgrund 
 

Hjärtsvikt och behandling 

Vid hjärtsvikt har hjärtat tappat en del av sin kompensatoriska funktion och kan inte längre 

försörja kroppen med syrerikt blod. Hjärtsvikt orsakas i 75 % av fallen av ischemsika 

hjärtsjukdomar och hypertoni. Men även diabetes, infektion och alkohol kan utlösa 

sjukdomen. Hjärtsvikt delas upp i vänster- och högerkammarsvikt. Den vanligaste formen av 

hjärtsvikt är vänsterkammarsvikt. Vänsterkammarsvikt utlöses oftast av hypertoni, 

klaffsjukdom eller kranskärlssjukdom så som hjärtinfarkt. Högerkammarsvikt orsakas oftast 

av vänsterkammarsvikt som blivit till en kronisk hjärtsvikt. En kronisk hjärtsvikt kommer 

successivt smygande och patienten kan leva en längre tid utan symtom. När symtomen 

uppkommer har svikten utvecklats långt och hjärtat klarar inte längre av att kompensera den 

minskade hjärt-minutvolymen (Ericson & Ericson, 2008). 

Symtom på hjärtsvikt är främst dyspne, trötthet, nedsatt prestationsförmåga och ödem. 

Patienten kan också få problem med hosta, illamående, nedsatt aptit, perifer kyla i händer och 

fötter och hjärtklappning. Symtomen varierar beroende på vilken kammare som sviktar. 

Symtom på högerkammarsvikt är cyanos och trötthet till följd av otillräckligt syresatt blod. 

Vänsterkammarsvikt karaktäriseras av perifer kyla, hosta och dyspne (Ericson & Ericson, 

2008).   

Vänsterkammarsvikt kännetecknas av hjärtats oförmåga att upprätthålla en adekvat hjärt-

minutvolym. Hjärtat orkar inte pumpa ut blodet i artärsystemet tillfredställande och det bildas 

ett tryck i lungkretsloppets vener. Detta tryck upplevs av patienten som andfåddhet eller 

hosta. Besvären är mest framträdande vid ansträngning. Vid minskad hjärt-minutvolym 
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aktiveras RAAS- Renin- Angiotensin- Aldosteron- systemet. RAAS dilaterar blodkärlen, 

sparar på vatten, höjer blodtrycket och stimulerar kärlväggar och myokardcellerna att växa till 

sig. Detta leder till att hjärtat ökar i volym och blir stelare och kontraktionsförmågan minskar. 

Ejektionsfraktionen (EF) är ett mått på hur stor del av blodet i vänsterkammare som pumpas 

ut i systole. Normalt ligger EF på cirka 70 % men vid hjärtsvikt är EF nere på 45 % och lägre 

(Ericson & Ericson, 2008). 

Högerkammarsvikt uppkommer då hjärtat inte klarar av att ta emot blodet som strömmar in 

från hålvenen och pumpa det vidare ut i lungkretsloppet. Detta uppkommer oftast till följd av 

att vänsterkammare inte orkar pumpa ut blodet från lungkretsloppet ut i systemkretsloppet 

(Ericson & Ericson, 2008). 

Hjärtsvikt klassificeras i fyra olika klasser enligt New York Heart Association (NYHA). Klass 

I är total symtomfrihet efter ansträngning. Klass II är inga besvär i vila eller lätt ansträngning. 

Patienten får symtom i normal fysisk ansträngning som att gå i trappor. Klass III är 

symtomfrihet i vila men symtom vid lätt ansträngning, exempelvis påklädning. Klass IV är 

symtom i vila eller minimal ansträngning. Patienten är oförmögen till varje form av normal 

fysisk aktivitet och har ett stort hjälpbehov. Klassificeringen bygger på patientens subjektiva 

upplevelse av sina symtom. Patienten kan ha olika klassificeringar beroende på om den har en 

tillfällig försämring i sin svikt eller inte (Ericson & Ericson, 2008). 

Hjärtsvikt behandlas framgångsrikt farmakologiskt med ett flertal olika läkemedelsgrupper. 

Syftet med behandlingen är att förbättra hjärtats pumpförmåga (Simonsen, Aarbakke & 

Hasselström, 2004). Ericson och Ericson (2008) skriver att hjärtsvikt behandlas med ACE-

hämmare (angiotensin converting enzyme), betablockerare, diuretika och nitroglycerinspray. 

De olika preparaten har flera olika biverkningar men den som kan ha inverkan på patienten 

under fysisk aktivitet och som är gemensam för alla preparaten är blodtrycksfall.  

Hos de äldre patienterna ökar risken för polyfarmaci, det vill säga läkemedelsinteraktioner, då 

patientgruppen ofta har flertalet olika preparat utskrivna för sina besvär. Med åldrandet 

förändras kroppens förmåga att distribuera och eliminera läkemedel och dosanpassningar 

krävs för ett optimalt behandlingsresultat (Rundgren & Dehlin, 2004).  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans ansvarsområde enligt Socialstyrelsen (2005) genomsyras av en helhetssyn 

och ett etiskt förhållningssätt som innebär att sjuksköterskan har en humanistisk människosyn 

och värnar om patientens autonomi, värdighet och integritet. I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005, s. 11) beskrivs att ”sjuksköterskan ska uppmärksamma 

och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta 

genom adekvata åtgärder.”  Sjuksköterskan ska också tillvarata patientens kunskap och 

erfarenheter (Socialstyrelsen, 2005). I International Council of Nurses, (ICN) (2007) etiska 

kod beskrivs att sjuksköterskan skall vara aktiv när det gäller att utveckla omvårdnad som 

vilar på evidensbaserad kunskapsgrund. 

Omvårdnaden vid hjärtsvikt är fokuserad på att lindra symtomen, förhindra försämring och 

förbättra patientens livskvalitet (Ericson & Ericson, 2008). Livskvalitet definieras av World 

Health Organization (WHO, 1995), som personers uppfattning av sin livssituation och den 

kultur de lever i, i förhållande till egna mål, förväntningar, intressen och normer. Livskvalitet 

är en subjektiv upplevelse. Livskvalitet relateras ofta till hälsa. Att i sin sjukdom må bättre 

under en period, att kunna göra en efterlängtad resa och att känna sig behövd och ta del av 

livets väsentligheter är viktiga aspekter. Hälsorelaterad livskvalitet är ett vanligt mått för att 

mäta livskvalitet i hjärtsviktsstudier (Borsin, 1992).  
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Hjärtsviktsmottagning hos sjuksköterska på sjukhus eller vårdcentral finns som stöd för 

patienten. Här sker kontroller av hjärtat och patienten informeras om sin sjukdom gällandes 

sömnstörningar, trötthet, aptitlöshet och hosta oftast beror på sjukdomen. Patienten får också 

undervisning om att viktökning och svullna ben och mage kan bero på ödem och att torr hud 

kan bero på intorkning (Ericson & Ericson, 2008). Sjuksköterskans ansvarsområde innebär att 

ha förmåga att i dialog med patienter kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Människan är sin kropp och kan 

aldrig lämna den. När en människa drabbas av en kronisk sjukdom som hjärtsvikt förändras 

tillgången till livet. I denna förändring ökar behovet av stöd hos patienten. Stödet ges från 

sjuksköterskan till patienten. Stödet ska vara anpassat för att undvika ett lidande hos patienten 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskan, beskrivs att i arbetsuppgifterna ingår att undervisa och stödja patienter i syfte 

att främja hälsa och förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2005).  

Att anpassa sin dagliga livsföring till sin sjukdom avlastar hjärtats arbete. Detta kan dock 

innebära en begränsning i patientens tillgång till livet. Livsvärlden är den värld vi lever i 

genom vår kropp och det är genom livsvärlden vi arbetar, leker, älskar, hatar, tycker och 

tänker. Det är i livsvärlden vi söker en mening och ett livsinnehåll (Dahlberg, et.al, 2003). 

Egenvård vid hjärtsvikt 

Egenvård definieras som att ta ansvar för sig själv, att klara sig själv och kunna lyssna på 

signaler från kropp och själ för att känna välbefinnande. Egenvård och vardagsliv anpassas till 

varandra och leder patienten mot nya vanor och levnadsmönster (Pagels, 2004). De 

intellektuella funktionerna hos den äldre patienten och förmågan till inlärning bevaras oftast 

om ingen sjukdom hindrar. (Rundgren & Dehlin, 2004). 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patienten är viktig i omvårdnaden. En modell för 

rådgivande hälsosamtal är studerad i primärvården. Samtalet delas in i olika sekvenser. Den 

första fasen är insamling av data genom provtagningar, kontroller och frågor till patienten. 

Den andra sekvensen är en bedömningssekvens. Sjuksköterskan värderar resultatet av 

datainsamlingen och identifierar patientens behov. Den sista sekvensen är 

rådgivningssekvensen som knyter ihop resultatet av de två tidigare sekvenserna. Råd, förslag 

till åtgärder och en uppföljningsplan presenteras för patienten. Denna modell av samtal kan 

struktureras på olika sätt. Öppnare frågor ger patienten mer utrymme i dialogen och slutna 

frågor reducerar patientens deltagande. Samtalet syftar till att diskutera livsstilsfrågor med 

patienten och introducera förslag på förändringar till patienten (Bergstrand, 2004).  

Denna kommunikationsmodell är nära sammankopplad med omvårdnadsprocessens fem steg. 

Omvårdnadsprocessen är en dynamisk problemlösningsmodell som bygger på bedömning, 

diagnos, planering, genomförande och resultat/utvärdering. Problemlösningen beskrivs som 

tankeprocess hos sjuksköterskan, där sjuksköterskan samlar in data och bearbetar dessa. Ett 

beslut fattas om vad som ska göras och genomföras. Detta utvärderas senare i samråd med 

patienten (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov ha 

förmåga att motivera till förändrade livsstilsfaktorer och bedöma patientens resurser och 

förmåga till egenvård. Inom geriatriken talar man om att återföra patienten till sin optimala 

fysiska, psykiska och sociala förmåga vid kroniska sjukdomar. Förändringar i livsstilen bör 

påbörjas så snart patienten är redo och anpassas efter patientens mål och önskningar. Målen 

ska vara realistiska för att vara konkreta för patienten (Larsson & Rundgren, 2010). De 
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intellektuella funktionerna hos den äldre patienten och förmågan till inlärning bevaras oftast 

om ingen sjukdom hindrar. (Rundgren & Dehlin, 2004). 

Dorothea Orem är en omvårdnadsteoretiker från USA som haft ett stort inflytande på hur 

egenvårdstänkandet ser ut i den svenska hälso- och sjukvården. Lagstiftning ger patienten rätt 

till delaktighet i vården och till information (Magaard & Nordström, 1984). Orem delar in sin 

omvårdnadsteori i tre delar, denna litteraturöversikt beskriver två av dessa system, det delvis 

kompenserande och det stödjande och undervisande systemet. Det delvis kompenserande 

systemet bygger på att både patient och sjuksköterskan är aktiva i omvårdnaden. 

Sjuksköterskan har en stor del i egenvårdsarbetet till en början och patienten är en aktiv 

åskådare. Allt eftersom tar patienten större del i arbetet. Arbetet går då in i det stödjande och 

undervisande systemet där patienten framgångsrikt utför sin egenvård. Sjuksköterskans roll 

blir då mer rådgivande (Orem, 2001). Ett viktigt begrepp som Orem beskriver är förmåga. 

Förmåga definieras som en kraft som kan förvärvas eller förloras. Att kunna medverka i sin 

omvårdnad av egenvårdarbete, kräver en delaktighet av patienten och hos sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan ska ta tillvara på patientens resurser och ta hänsyn till var i livet den befinner 

sig, vilken livserfarenhet personen har samt vilka förmågor att lära sig och ta till sig 

information patienten har. Egenvårdsarbetet är därmed komplext och individuellt för varje 

patient (Orem, 2001). Den äldre patienten kan ha intellektuella nedsättningar till följd av 

sjukdom. De patienterna behöver med hjälp i sitt egenvårdsarbete och kan kräva rehabilitering 

på sjukhus eller kommunal rehabilitering till en början. Patienter med intakt mental förmåga 

och som är motiverade klarar ofta sin egenvård i hemmet på egen hand med stöd från 

sjukvården i så kallad hemrehabilitering vilket medför trygghet för patienten (Larsson & 

Rundgren, 2010) 

Det delvis kompenserande systemet är där de flesta hjärtsviktspatienter börjar sitt 

egenvårdarbete. Patienten får en kontakt med en sjuksköterska och riskfaktorer identifieras. I 

det delvis kompenserade systemet så delas beslutsfattandet upp mellan sjuksköterskan och 

patienten.  Patienten ställs inför en ny livssituation efter ett insjuknande i hjärtsvikt, och får en 

förändrad livsvärld. Kroppen är inte densamma som tidigare och orkar mindre. Patienten 

behöver hjälp att anpassa sig till sin nya livssituation av sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

undervisar patienten i vad som behöver förändras och utföras i dagligt liv för att minska 

symtomen av hjärtsvikten.  Patienten lär sig allteftersom att själv utföra och planera sin 

omvårdnad. Det ökade inflytandet i omvårdanden stärker patientens oberoende (Orem, 2001). 

Patienter med en intellektuell nedsättning förblir kvar i det delvis kompenserade systemet för 

att klara sin egenvård. 

I det stödjande och undervisande systemet har patienten förmåga att själv bedöma sina behov 

av egenvård. Patientens förmåga att lära sig utgår från deras dagliga livsföring, stöd från 

sjuksköterskan och erfarenheter. Förmågan att lära beror också på patientens förmåga att 

inkludera möjligheten att göra bra saker, men även förmågan att exkludera andra saker som 

inte är bra. Att utföra handlingar som minskar symtomen på hjärtsvikt är det primära för 

patienten. De flesta handlingarna inverkar på patientens dagliga liv och det krävs delaktighet 

av patienten. Delaktighet i behandlingen är viktigt för patienternas hälsa. Följsamhet är viktigt 

för att nå egenvårdsmålen (Orem, 2001). Delaktighet är en förmåga som kan begränsas av vad 

patienten lärt sig att göra tidigare. Sjuksköterskans roll som stöd och rådgivare finns kvar när 

patienten blivit självständig i sin egenvård och om patienten känner ett behov av det (Orem, 

2001). 

Egenvård är viktigt vid hjärtsvikt, dels i syftet att inte bli försämrad och dels för förbättrad 

livskvalitet. Ett totalt rök och snusstopp är en viktig åtgärd. Hjärtat arbetar hårt med att pumpa 

runt syrerikt blod och vid rökning minskar andelen syre och halten kolmonoxid ökar. Det 

svaga hjärtat får arbeta hårdare för att kompensera. En patient med hjärtsvikt rekommenderas 
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att vaccinera sig mot influensa och pneumokockinfektioner för att undvika insjuknande. En 

infektion belastar hjärtat hårdare och patienten bör undvika att ha kontakt med infekterade 

personer (Ericson & Ericson, 2008). 

Tidigare forskning 

Fysisk aktivitet i den mängd som patienten klarar av är rekommenderat i dagens forskning.  

Den trötthet som en hjärtsviktspatient känner kan aldrig tränas bort (Ericson & Ericson, 

2008). Tidigare rekommendationer vid hjärtsvikt har varit vila. Det är först de senaste 

decennierna som rekommendationerna har ändrats (Cider, Tyni-Lenné & Schaufelberger, 

2008).  Tidigare forskning har rekommenderat patienten att inte anstränga sig så att mjölksyra 

uppkommer då man ansett detta som skadligt. Wood (1962) har i en studie undersökt 

ventrycket i träning hos hjärtsviktspatienter. Han fann att ventrycket ökade vid fysisk aktivitet 

och att återflödet till hjärtat ökade till följd av venkonstriktion. Venkonstriktionen uppstod till 

följd av den fysiska aktiviteten och ökade blodtrycket. Det sjuka hjärtat hade inte förmåga att 

pumpa undan blodet tillfredställande. Blodtrycket sänks med farmakologisk hjälp för att 

avlasta hjärtat vilket försvårar fysisk aktivitet. Den tidigare forskningen inom hjärtsvikt 

fokuserar mycket på den farmakologiska behandlingen. Den fysiska aktivitet som 

förekommer är i läkemedelstester där forskarna likt Ginks och Redwood (1980) testar den 

kliniska effekten av läkemedel i aktivitet och vila.  

Appleton (2004) skriver att för bara ett decennie sedan var det vanligt att litteraturen beskrev 

att hjärtsviktspatienten rekommenderades att vila och inte utöva fysisk aktivitet och att den 

rekommendationen återfanns för alla fyra NYHA klasserna. Vila rekommenderades för att 

hjärtat inte skulle försvagas trots att evidensen för rekommendationerna var 

otillfredsställande. Under sjuttio och åttiotalen började enligt Appleton (2004) forskare 

utmana gällande rekommendationer om vila och undersöka resultaten av fysisk aktivitet även 

för de patienterna som led av hjärtsvikt.  

Problemformulering 
 

Hjärtsvikt är en vanlig följd av hjärtinfarkt och långvarig hypertoni. I dagsläget beräknas cirka 

250 000 personer lida av hjärtsvikt av NYHA I-IV i Sverige. Patienter med hjärtsvikt drabbas 

ofta av besvärande symtom så som dyspné, trötthet och nedsatt fysisk förmåga. Om 

sjuksköterskan kan motivera patienten till egenvårdsåtgärder som tillexempel fysisk aktivitet 

kan symtomen lindras och därmed kan hälsan främjas och ohälsa förebyggas. 

Sjuksköterskans ansvar omfattar en stödjande funktion i patientrelationen. Patienten ska alltid 

kunna vända sig till sjuksköterskan för stöd och vägledning i sin egenvård. Därför är det av 

betydelse att sjuksköterskor ökar kunskapen om vilka effekter fysisk aktivitet kan ha hos äldre 

patienter med hjärtsvikt. Möjligheten ökar för sjuksköterskan att utföra evidensbaserad 

omvårdnad oavsett studiens utfall. Forskningen om effekten av fysisk aktivitet vid hjärtsvikt 

fokuserar mestadels på yngre och medelålders individer. De uppmätta positiva effekterna är 

från studier utförda på dessa grupper men det finns relativt få studier om effekten hos 

patienter över 65 år. 

Utifrån denna bakgrund formuleras nedanstående syfte. 
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Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva den fysiska aktivitetens effekter hos äldre 

med hjärtsvikt som egenvårdsåtgärd. 

Metod  
 

Som metod till denna litteraturöversikt har författaren valt att göra en litteraturöversikt enligt 

Fribergs (2006) modell. En litteraturöversikt ger en överblick inom det specifika 

forskningsområdet författaren intresserar sig för. En litteraturöversikt baseras på ett 

systematiskt urval av texter och ett strukturerat arbetssätt. En litteraturöversikt baseras på 

tidigare forskning och tränar författaren på att inta ett kritiskt förhållningssätt till det 

publicerade materialet och till det egna skrivandet (Friberg, 2006). 

Litteratursökning 

Författaren till denna studie valde att utföra systematiska sökningar i Cinahl och PubMed. 

Databaserna valdes på grund av sitt stora urval av omvårdnadsvetenskaplig och medicinsk 

forskning och för att de bedömdes ge relevanta träffar för studien. Polit och Beck (2008) 

skriver att Cinahl är en viktig databas för sjuksköterskor där sökningen kan ske systematiskt i 

flera steg. PubMed är en fri databas där över 5000 tidskrifter finns samlade (Polit & Beck, 

2008). 

En systematisk litteratursökning bygger på att författaren börjar söka brett och arbetar sig mot 

ett smalare område. Med hjälp av avgränsningsverktygen i databasen smalnar det intressanta 

sökområdet av och leder till en hanterbar mängd träffar att analysera. Den osystematiska 

sökningen är ett komplement till den systematiska sökningen och består av att söka litteratur i 

bokhyllor, referenslistor eller planlöst i databaser (Friberg, 2006). Att dokumentera sitt 

sökande i databaserna effektiviserar sökandet genom att bedöma vad som behöver prövas 

härnäst och för att klargöra att studien går att upprepa (Polit & Beck, 2008). 

Sökningar med sökorden elderly patients och geriatric patients i kombination med heart 

failure, physical exercise, physical training och exericse genomfördes men gav inte några 

relevanta träffar för studiens syfte. Författaren valde då att vidga sökningen.  

I PubMed användes följande kombinationer av sökord. Sökningen med heart failure AND 

exercise training var PubMeds egen rekommenderade sökning. En sökning med congestive 

heart failure AND physical activity genomfördes för att utesluta att träffar relevanta för syftet 

exkluderades. Sökningarna redovisas i nedanstående tabell. 
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Tabell 1. Sökschema PubMed 

PubMed 

Antal 

träffar 

Sökord Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

138 397 Heart failure 0 0 0 0 

262 Heart failure 

AND 

exercise 

training 

262 30 13 4 

375 Congestive 

Heart Failure 

AND 

Physical 

Activity 

375 21 4 1 

 

I Cinahl genomfördes en inledande sökning med suggest subjekt terms och de valda sökorden 

användes sedan som headings för att effektivisera sökandet och minimera risken att exkludera 

relevanta träffar. Sökorden användes i följande konstellationer redovisade i nedanstående 

tabell. 

Tabell 2. Sökschema Cinahl 

Cinahl 

Antal 

träffar 

Sökord Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

12862 Heart failure MH 0 0 0 0 

1610 Exercise MH 0 0 0 0 

1234 Heart Failure, Congestive MH 0 0 0 0 

21 Congestive heart failure AND  

exercise 

21 21 10 1 

32 Physical exercise AND Congestive  

Heart failure 

32 32 10 1 

13 

 

 

 

Congestive heart failure AND 

physical training 

13 13 3 1 

 

En osystematisk sökning via andra studiers referenslistor på titlar relevanta för syftet utfördes 

därefter i Cinahl för att utesluta att relevanta studier exkluderats. 25 abstract lästes, fem 

studier lästes i sin helhet men ingen studie valdes ut till vidare granskning.  

Totalt valdes fem studier från PubMed och tre från Cinahl ut till studien. De åtta inkluderade 

studiernas innehåll redovisas i bilaga II. 

Urval 

Författarens inklusionskriterier var att studierna skulle vara randomiserade kontrollerade 

interventionsstudier genomförda med hjärtsviktspatienter. Studierna skulle innehålla en 

noggrann undersökning av deltagarna innan studien startade och pågå i minst sex veckor. Vid 

studiens slut skulle en ny undersökning vara genomförd. Studierna skulle vara publicerade 

mellan år 2000-2010, svara på syftet, vara länkade till fulltext, vara skrivna på engelska och 

ha tillgängliga abstracts och referenslistor.  Studierna skulle vara publicerade i en 
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vetenskaplig tidskrift och vara peer reviewd. Deltagarna skulle erhålla farmakologisk 

behandling. Författaren valde att använda full text som avgränsning då antalet träffar gav ett 

tillräckligt stort underlag för att genomföra studien. Hade underlaget varit otillräckligt hade 

författaren valt att beställa artiklar via Högskolan Västs bibliotek. 

Artiklar som lästes i sin helhet och exkluderades var översiktsartiklar, artiklar med deltagare i 

endast NYHA klass 1, studier där interventionen hade fokus på läkemedel och en studie 

skriven på lettiska med engelskt abstract. 

Analys 

Författaren till denna studie valde att använda sig av Fribergs (2006) analysmetod. Friberg 

(2006) beskriver att det finns olika infallsvinklar som grund vid analyserandet av studierna 

och rekommenderar att författaren väljer en infallsvinkel för att avgränsa området. Denna 

studie genomfördes med en analys av likheter och skillnader i studiernas resultat. 

Under själva litteratursökningen gjordes en första översiktlig granskning av metod och 

resultat. Därefter granskades studiernas vetenskapliga kvalitéer noga utifrån syfte, metod, 

resultat och diskussion. Polit och Beck (2008) redovisar några frågor som är användbara för 

vidare granskning. Frågor som om adekvata åtgärder var gjorda för att skydda deltagarna, om 

instrumenten som användes beskrevs och motiverades, vilka statistiska metoder som användes 

och om resultatet var presenterat på ett förståeligt sätt användes. Friberg (2006) menar att 

författaren ska granska vad resultatet visar och hur syftet är formulerat. Utifrån dessa 

utgångspunkter granskades artiklarna i sin helhet. En stor del av granskningen lades på 

metoden och deltagarnas säkerhet och på uppföljningen som gjordes av undersökningarna. 

Undersökningarna inleddes med att deltagarna testade sina fysiska förmågor och fyllde i 

formulär. Under studierna gjordes i vissa fall uppföljningar under studiens gång och i alla 

studier genomfördes samma tester vid avslutandet av studierna som i början för att utvärdera 

och analysera resultatet. När den första granskningen var klar var åtta artiklar inkluderade i 

denna litteraturöversikt. 

De åtta utvalda studierna lästes flera gånger i sin helhet för att författaren skulle bilda sig en 

uppfattning om metoden och resultatet och få en känsla för innehållet. Detta är Fribergs 

(2006) andra steg i analysprocessen. Huvuddelarna av resultatet markerades och fördes in i en 

tabell. En kort sammanfattning skrevs av resultatet och de viktigaste delarna ur metoden samt 

vilket urval som var gjort och antalet deltagare. När samtliga åtta artiklar var analyserade och 

sammanställda organiserades resultaten efter innehåll och område. Tre teman och två 

underteman utkristalliserade sig och presenteras i resultatet. Framväxten av teman och 

underteman är Fribergs (2006) steg fyra i analysprocessen.  Friberg (2006) beskriver att 

kvantitativa studier redovisas utifrån statistik och siffror för att visa på likheter och skillnader 

i resultaten. Författaren till denna studie har valt att redovisa resultatet i teman som styrks av 

statistiska beräkningar. 

Etiska aspekter som författaren beaktade var att inte plagiera andra författares studier och 

uppsatser.  I analysen av studiernas resultat och i sammanställningen av denna 

litteraturöversikts resultat har ingen del förvanskats eller ändrats till författarens fördel eller 

egna intressen. Samtliga studier i litteraturöversikten skulle vara godkända av en etisk 

kommitté. Deltagarna i studierna skulle erhålla farmakologisk behandling för att inte äventyra 

deltagarnas hälsa och säkerhet 
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Resultat 
 

De teman och underteman som framkom under analysen redovisas i nedanstående tabell. 

Instrumenten som användes i de inkluderade studierna redovisas i Bilaga I.  

Tabell 3. Översikt av teman 

Tema Undertema 

Förbättrad livskvalitet  

Förbättrat hjärtarbete  

Förbättrad fysisk förmåga  Förbättrad kondition 

Förbättrad muskelstyrka 

 

I följande tabell redovisas teman med underteman, vilka effekter av fysisk aktivitet som 

framkom och vilka studier som styrker resultatet.  

Tabell 4. Resultattabell 

Tema Effekt Referens 

Ökad Livskvalitet Ökad livskvalitet Blakstad Nilsson et.al (2008) 

Brubaker et.al (2009) 

Jolly et.al (2009) 

Beckers et.al (2008) 

Bocalini et.al (2008) 

Gary (2006) 

Flynn et.al (2009) 

 Minskad depression 

 

Rikare socialt liv  

Sänkt NYHA klass 

Jolly et.al (2009) 

Gary (2006) 

Flynn et.al (2009) 

Beckers et.al (2008) 

 

Förbättrat hjärtarbete  Ökad syreförbrukning 

 

Ökad ventilation 

Brubaker et.al (2009) 

Beckers et.al (2008) 

Beckers et.al (2008) 

 Förändring av antal slag per minut 

i vila och arbete 

Blakstad Nilsson (2008) 

Pu et.al (2001) 

Brubaker et.al (2009) 

Beckers et.al (2008) 

 Förändrad EF Pu et.al (2001) 

Brubaker et.al (2008) 

Ökad fysisk kapacitet 

-Förbättrad kondition 

 

Förbättrad kondition 

 

Blakstad Nilsson (2008) 

Brubaker et.al (2009) 

Gary(2006) 

Bocalini et.al (2008) 

-Ökad muskelstyrka Ökad muskelstyrka Beckers et.al (2008) 

Bocalini et.al (2008) 

 

 Ökad muskeluthållighet Pu et.al (2001) 



10 
 

Ökad livskvalitet 

Sju studier behandlade livskvalitet i sina resultat. Dessa studier att livskvalitén ökade till följd 

av regelbunden fysisk aktivitet hos deltagarna. En djupare beskrivning av varje studie 

redovisas i bilaga II. 

Ökad livskvalitet 

Blakstad Nilsson, Hellesnes, Westheim och Risbergs (2008); Brubaker, Moore, Stewart, 

Wesley och Kitzmans (2009); Jolly, Taylor, Lip, Davies, Davies och Mant (2009); Beckers, 

Denollet, Possemiers, Wuyts, Vrints och Conraads (2008); Bocalini, dos Santos och Serra 

(2008); Gary (2006) och Flynn, Piña, Whellan, Lin, Blumenthal och Ellis (2009) redovisar att 

livskvaliteten ökar för interventionsgrupperna. 

Tabell 5. Förändringar i livskvaliteten från studiernas början till slut. 

Studie Blakstad 

Nilsson 

et.al 

(2008) 

Gary 

(2006) 

Beckers 

et.al 

(2008) 

Brubaker 

et.al 

(2009) 

Jolly 

et.al 

(2009) 

Flynn 

et.al 

(2009) 

Bocalini 

et.al 

(2008) 

Ökad Livskvalitet + + + + + + + 

Minskad depression  +   +   

Rikare socialt liv      +  

Sänkt NYHA-klass   +     
En förbättring redovisas med +, ett neutralt resultat med 0, och en försämring med -. 

Gary (2006), Blakstad Nilsson et.al (2008) och Brubaker et. al (2009) redovisar de största 

förbättringarna i deltagarnas livskvalitet i denna litteraturöversikt. Garys (2006) studie på 32 

kvinnor med hjärtsvikt redovisar att interventionsgruppen med 16 deltagare ökade sin 

livskvalitet med 74 % jämfört med kontrollgruppens minskning med 15 % vid studiens 

avslutande. Studien byggde på ett kombinerat program med regelbundna promenader och 

utbildning om egenvård vid hjärtsvikt. Brubaker et.al (2008) redovisar att 

interventionsgruppen ökar sin livskvalitet med 11,5 % efter genomförd studie. Studien bygger 

på att 59 deltagare med hjärtsvikt genomgick ett konditionsträningsprogram. Blakstad Nilsson 

et.al (2008) redovisar i sin studie utförd på fyra män med hjärtsvikt att livskvaliteten ökar med 

35, 52, 65 och 90 % hos varje deltagare efter genomförandet av ett 

konditionsträningsprogram. 

Beckers et.al (2008); Jolly et.al (2009); Flynn et.al (2009) och Bocalini et.al (2008) redovisar 

mindre ökningar i livskvaliteten efter genomförda studier till interventionsgruppernas fördel 

än ovan nämnda studier. 

Minskad depression 

Gary (2006) och Jolly et.al (2009), redovisar sjunkande depressionstal hos 

interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna i studierna. 

Sänkt NYHA-klassificering 

Beckers et.al (2008) visar att NYHA-klassificeringen sjunker med 1,5 klasser för de två 

interventionsgrupperna i studien. Interventionsgrupperna genomförde antingen ett 

konditionsträningsprogram eller ett kombinerat konditions- och styrketräningsprogram. Totalt 

deltog 58 hjärtsviktspatienter med en medelålder på 59 år i studien. 
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Ökat socialt liv 

Flynn et.al (2009) redovisar en ökad social förmåga för interventionsgruppen än för 

kontrollgruppen efter genomförd studie med konditionsträning hos äldre hjärtsviktspatienter. 

Resultatet visar att regelbunden konditionsträning som promenader och gymnastik ökar 

livskvalitén mätt med MLHF för äldre patienter med hjärtsvikt mer än styrketräning visats sig 

göra. Konditionsträning ger också lägre depressionstal och sänkt NYHA-klassificering enligt 

resultatet av denna litteraturöversikt. 

Förbättrat hjärtarbete 

Tabell 6. Tabell över förändringar i hjärtats arbete. 

Studie Brubaker 

et.al 

(2009) 

Beckers 

et.al 

(2008) 

Pu et.al 

(2001) 

Blakstad 

Nilsson 

et.al 

(2008) 

Syreförbrukning + +   

Hjärtats arbetsförmåga + + - + 

EF -  +  
Ökning redovisas med +, neutralt resultat med 0 och en minskning med -. 

Ökad syreförbrukning 

Brubaker et.al (2009) och Beckers et.al (2008) redovisar att syreförbrukningen (VO2) ökar för 

interventionsgrupperna i studierna. Brubakers et.al (2009) studie utförd på 59 patienter med 

hjärtsvikt som genomförde ett konditionsträningsprogram redovisar en ökning i 

syreförbrukningen med 4,6 % jämfört med 5,4 % minskning för kontrollgruppen vid studiens 

slut. Beckers et.al (2008) redovisar en ökning av syreförbrukningen för båda 

interventionsgrupperna i studien. Gruppen som genomförde ett kombinerat konditions- och 

styrketräningsprogram ökade sin VO2 66 % till 74,7 % vid studiens avslutande och 

konditionsträningsgruppen ökade sin VO2 från 78,5 % till 83,9 %.  

Förändrad arbetsförmåga för hjärtat 

Brubaker et.al (2009); Beckers et. al (2008) och Blakstad Nilsson et.al (2008) redovisade en 

ökning av hjärtats arbetsförmåga. Antalet slag per minut i vila minskade och antalet slag per 

minut i arbete ökade i studierna. Pu, Johnson, Forman, Hausdorff, Roubenhoff och Foldvari 

et.al (2001) visar att antalet slag per minut minskar i arbete. 

Beckers et.al (2008) redovisar att vilopulsen sänks för båda interventionsgrupperna med fyra 

slag per minut efter genomförd studie. Blakstad Nilsson et.al (2008) redovisar att antal slag 

per minut i arbete ökar med i snitt 12 slag (5-22) efter genomförd studie. Brubaker et.al 

(2009) redovisar en ökning av antal slag per minut i arbete med 5,1 % vid studiens avslutande 

för interventionsgruppen jämfört med dess början. 

Pu et.al (2001) redovisar att interventionsgruppen en minskning av hjärtats arbetsförmåga i 

arbete med i snitt nio slag per minut efter att deltagarna genomfört ett styrketräningsprogram 

jämfört med kontrollgruppen. Studien är utförd på 16 äldre kvinnor med hjärtsvikt. 

Förändrad EF 

Pu et.al (2001) och Brubaker et.al (2009) redovisar att EF förändras för 

interventionsgrupperna. EF ökade i Pus et.al (2001) studie från 36,3 % till 37,8% för 

interventionsgruppen efter genomförd studie. I Brubakers et.al (2009) studie minskade EF 

med 5,4 % för interventionsgruppen jämfört med 11,2 % för kontrollgruppen.  



12 
 

Resultatet av detta tema visar att konditionsträning sänker vilopulsen och ökar pulsen i arbete 

hos deltagarna. Styrketräning sänker pulsen i arbete hos deltagarna men ökar EF. Brubaker 

et.al (2009) redovisar att EF minskade för interventionsgruppen efter genomfört 

konditionsträningsprogram. Konditionsträning påvisar även en ökning av syreförbrukningen 

hos deltagarna. 

Litteraturöversikten av detta tema visar på att konditionsträning ger positiva effekter på 

hjärtats arbete jämfört med styrketräning 

Ökad fysisk kapacitet 

Förbättrad kondition 
 

Tabell 7. Tabell över förändringar i konditionen. 

Studie Blakstad 

Nilsson 

et.al 

(2008) 

Brubaker 

et.al 

(2009) 

Gary 

(2006) 

Pu et.al 

(2001) 

Bocalini 

et.al 

(2008). 

Jolly et. 

al 

(2008) 

Promenadsträcka + + + +   

Tid att gå 800 m     +  

Promenadtid      + 

Arbetsbelastning + + + +   

Positiva förändringar redovisas med +, neutrala med 0 och försämringar med -. 

 

Blakstad Nilsson et.al (2008); Brubaker et.al (2009); Gary et.al (2006) och Pu et.al (2001) 

redovisar i sina studier att SMWT visade att promenadsträckan ökade för 

interventionsgrupperna. 

Blakstad Nilsson et.al (2008) visar att den promenerade sträckan ökade med i snitt 25 % (13-

32) efter genomfört konditionsträningsprogram vid studiens avslutande. Brubaker et.al (2009) 

redovisar att interventionsgruppen ökar den promenerade sträckan med 13,6 % efter 

genomfört konditionsträningsprogram. Gary (2006) redovisar att interventionsgruppen ökar 

sin promenerade sträcka med i snitt 24,2 % efter konditionsträningsprogrammet jämfört med 

kontrollgruppen som minskar sin promenerade sträcka med 12 %. Pu et.al (2001) redovisar att 

interventionsgruppen ökar sin promenerade sträcka med 13 % och att kontrollgruppen 

minskat sin med 3 % vid studiens avslutande. 

Bocalini et.al (2008) redovisar att tiden det tar att gå 800 meter minskar för 

interventionsgruppen med 25 % och att kontrollgruppen minskar sin med 10 % efter 

genomförd studie med konditionsträning. 

Jolly et.al (2008) redovisar att interventionsgruppen orkar gå längre promenader efter 

genomförd studie än kontrollgruppen. 

Ökad arbetsbelastning 

Blakstad Nilsson et.al (2008); Gary (2006); Brubaker et.al (2009) och Pu et.al (2001) 

redovisade att tiden från start till utmattning på löpband och träningscykel ökade för 

interventionsgrupperna.  

Blakstad Nilsson et.al (2008) redovisar att tiden från start till utmattning på träningscykel 

ökade med i snitt 30 % (17-52) efter genomfört konditionsträningsprogram. Gary (2006) 
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redovisar att medeltiden att nå utmattning på träningscykel ökade från 56,70 till 71,93 för 

interventionsgruppen och minskade från 59,3 till 56,31 för kontrollgruppen efter genomförd 

konditionsträningsstudie. Brubaker et.al (2009) visar en ökning i tiden från start till 

utmattning på cykel med 12,1 % för interventionsgruppen jämfört med 4,7 % för 

kontrollgruppen efter genomfört konditionsträningsprogram. Pu et.al (2001) redovisar att 

tiden från start till utmattning på löpband ökar med 10 % för interventionsgruppen och 

minskar med 10 % för kontrollgruppen efter genomfört styrketräningsprogram. 

Temat visar att både konditionsträning och styrketräning ökar arbetsbelastningen för äldre 

med hjärtsvikt. Konditionsträning som gymnastik och promenader visar dock på större 

förbättringar än jämfört med styrketräning, i både arbetsbelastning och promenerad sträcka 

enligt resultatet av denna litteraturöversikt. 

Ökad muskelstyrka 

Tabell 8. Tabell över förändringar hos musklerna 

Studie Beckers 

et.al (2008) 

Bocalini 

et.al (2008) 

Pu et.al 

(2001) 

Muskelstyrka + +  

Muskeluthållighet   + 
Förbättringar redovisas med +, neutralt resultat med 0 och försämringar med -. 

Ökad muskelstyrka 

Beckers et.al (2008) och Bocalini et.al (2008) redovisar att muskelstyrkan ökar för 

interventionsgrupperna i studierna efter genomförda träningsprogram.  

Beckers et.al (2008) redovisar att styrkan i de övre extremiterna ökar med i snitt 48,4 % hos 

interventionsgruppen som kombinerade styrke- och konditionsgruppen jämfört med 14,5 % 

för gruppen som konditionstränade. För de nedre extremiterna ökade styrkan med 43,4 % 

jämfört med konditionsgruppens 28,4 %.  

Bocalini et.al (2008) utförde olika tester i början av studien och vid dess avslutande. Testet att 

sitta på en stol och resa sig visade att interventionsgruppen förbättrade sina resultat med 47 % 

jämfört med kontrollgruppens 5 %. Armböjningstestet redovisade en 26 % förbättring för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppens 1 %. Två tester mätte tiden som det tog 

att resa sig från en stol respektive från golvet. Här redovisade interventionsgruppen en 

förbättring med 39 respektive 44 % jämfört med kontrollgruppen som försämrade sina tider. 

Ökad muskeluthållighet 

Pu et.al (2001) redovisar i sin studie att muskeluthålligheten i interventionsgruppen fick 

signifikanta ökningar jämfört med kontrollgruppen. Interventionsgruppen ökade sin benstyrka 

med 299 %, bröstmuskelstyrkan med 450 % och sin armstyrka med 300 % efter genomfört 

styrketräningsprogram. Kontrollgruppen redovisade inga förändringar alls. Pu et.al (2001) 

visar också att interventionsgruppen ökade sin syresättningsförmåga hos musklerna med 35,2 

% jämfört med kontrollgruppens 5,1 %. 

Resultatet av detta tema visar att styrketräning har positiva effekter hos äldre med hjärtsvikt 

gällandes muskeluthållighet och muskelstyrka, men sammantaget visar litteraturöversikten att 

konditionsträning ger en bättre effekt hos den sjuka individen.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Den valda metoden i denna studie var litteraturöversikt. Metoden valdes då det var den 

rekommenderade metoden för uppsatsskrivande på kandidatnivå. Metoden som valdes var 

Fribergs (2006) litteraturöversikt. Friberg (2006) menar att en litteraturöversikt görs utifrån 

olika utgångspunkter. En utgångspunkt är att skapa en grund för vidare forskning genom att 

sammanställa befintliga forskningsresultat inom det valda området vilket var författaren till 

denna studies avsikt. I sökandet efter litteratur till studien användes databaserna Cinahl och 

PubMed som verktyg. Cinahl och PubMed har en bred bas i omvårdnads- och medicinsk 

forskning med en stor mängd publicerad litteratur. Till studien hade andra databaser kunnat 

användas men författaren ansåg att antalet relevanta träffar gav ett tillräckligt underlag för att 

kunna genomföra studien.  

Friberg (2006) menar att det är viktigt att i början ha ett helikopterperspektiv i sitt sökande 

och sedan smalna av mot syftet och få fram relevant litteratur. I början av denna studie lästes 

en stor mängd publicerat material av både kvalitativ och kvantitativ art. De kvalitativa 

studierna valdes senare bort då de inte svarade mot syftet eller uppfyllde författarens krav på 

struktur för att kunna inkluderas.  

Kombinationerna av sökord och antalet sökord som författaren använt sig av kan ha lett till att 

relevanta träffar sorterats bort. Operatorn AND användes för att smalna av sökfältet. Enligt 

Friberg (2006) kan även OR eller NOT användas. Författaren valde att inte använda sig av 

dessa då antalet träffar var stort redan från början och för att relevanta träffar för syftet hade 

kunnat falla bort.  

Studier med endast kvinnliga och manliga deltagare inkluderades i studien. I de studier som 

byggde på både män och kvinnor var männen överrepresenterade. För att få med fler kvinnor i 

studien valde författaren att inkludera två studier enbart gjorda på äldre kvinnor. En studie på 

fyra äldre män inkluderades då den svarade på syftet. De fem andra studierna är gjorda på 

båda könen. Friberg (2006) skriver att allteftersom arbetet fortskrider lär författaren känna sitt 

ämne och vet vilken litteratur som passar in. Författaren till denna studie ansåg att studierna 

tillförde mycket till resultatet och att de svarade mot syftet och valde därmed att inkludera 

dem. 

Ingen avgränsning gällande geografi har gjorts då hjärtsvikt är ett globalt ökat problem. 

Studier från hela världen lästes men när granskningen var färdig och det slutliga urvalet var 

gjort var studier från Europa och USA inkluderade. En studie utförd i Brasilien inkluderades 

och dess resultat skiljer sig inte från de andra studierna i litteraturöversikten. Friberg (2006) 

betonar vikten av att börja sitt sökande brett och sedan smalna av mot syftet. De inledande 

sökningarna med elderly patients och geriatric patients utan avgränsningen till fulltext, ledde 

inte till några relevanta träffar, och författaren valde att vidga sitt sökande för att ha ett bra 

underlag för sitt urval. När författaren gjort sitt urval svarade inte de exkluderade artiklarna 

gjorda i Asien mot syftet eller höll inte den layout med metod, syfte, resultat och diskussion 

som författaren hade som inklusionskriterier. Författaren till denna studie valde efter att ha 

vidgat sökningen att enbart söka på fulltext då antalet träffar blev mycket större än i de 

inledande sökningarna. 

Författaren gjorde etiska överväganden i genomförandet av studien. Författaren använde sig 

enbart av vetenskapliga studier som var granskade och godkända av etisk kommitté. 

Författaren har valt att inte plagiera andras studier och ej heller använda sig av studier som 
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kan antas vara plagiat eller där källor ej redovisats tillfredställande. Författaren har inte 

uteslutit resultat som inte motsvarat författarens förväntningar. 

Studiens validitet får anses som god då resultatet är väl underbyggt av flertalet studier som 

visar på samma resultat. Författaren valde att bara söka med fulltext vilket kan ha påverkat 

resultatet men det stora antalet lästa abstract och artiklar gör att enbart relevanta studier 

inkluderats i översikten. Att författaren är ovan vid att analysera vetenskapliga texter får ses 

som en svaghet hos denna studie, men sammantaget är resultatet byggt på noggranna analyser 

i flera steg och väl underbyggt av metodlitteratur och anses av författaren visa på att fysisk 

aktivitet vid hjärtsvikt ger positiva resultat för patienterna och är väl värt att motivera 

patienten till. Dahlberg (1997) anser att validitetskraven genom att författaren diskuterar de 

teoretiska utgångspunkterna och de faktorer som utformat resultatet och forskningsprocessen 

uppfylls. 

Resultatdiskussion 

De åtta analyserade studierna i denna litteraturöversikt visade på liknande resultat. Fokus låg 

på en förbättrad livskvalitet hos deltagarna, förbättrat hjärtarbete och förbättrad fysisk 

förmåga.  

En akut försämring av hjärtsvikt behandlas farmakologiskt på sjukhus för att sedan följas upp 

i primärvården, hemsjukvården och hjärtsviktsmottagningar på sjukhusen. Uppföljningarna är 

till stor del sjuksköterskans arbetsområde. Ericson och Ericson (2008) skriver att en stor del 

av omvårdanden vid hjärtsvikt är att förbättra patientens livskvalitet, förhindra försämring och 

minska symtomen. Blakstad Nilsson et.al (2008); Brubaker et.al (2009); Jolly et.al (2009); 

Beckers et.al (2008); Bocalini et.al (2008); Gary (2006) och Flynn et.al (2009) visar att fysisk 

aktivitet i olika former anpassat individuellt för patienten ökar livskvalitén hos deltagarna. 

Sjuksköterskans arbetssätt ska enligt Socialstyrelsen (2005) genomsyras av en helhetssyn på 

patienten. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005, s. 11) beskrivs 

att ”sjuksköterskan ska uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande 

och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder”. Att ha kunskap om de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet vid hjärtsvikt hos äldre patienter, så som 

symtomlindring, ökad livskvalitet och en ökad fysisk förmåga är således viktigt för 

sjuksköterskan i sitt arbete när hon kommer i kontakt med hjärtsviktspatienter. Författaren till 

denna studie anser att resultatet av denna litteraturöversikt visar på att fördelar kan uppnås för 

den sjuka individen, om personen har förmågan att börja ett aktivare liv trots sin sjukdom. 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov ha 

förmåga att motivera till förändrade livsstilsfaktorer och bedöma patientens resurser och 

förmåga till egenvård. Orems (2001) egenvårdsteori kan kopplas till kompetensbeskrivningen. 

De två system som beskrivs i denna studie, det delvis kompenserande och det stödjande och 

undervisande systemet bygger på sjuksköterskans förmåga att motivera patienten och bedöma 

dess förmåga till egenvård. 

Författaren till denna studie menar att fysisk aktivitet är en egenvårdåtgärd som kräver att 

patienten tar ett stort ansvar på egen hand och i stor utsträckning planerar sin omvårdnad 

själv. Det är viktigt att patienten har kunskap om hur hjärtsvikt påverkar kroppen och lär sig 

att identifiera symtom på sjukdomen. Sjuksköterskan måste tillsammans med patienten gå 

igenom fördelar och risker med att börja utöva fysiska aktiviteter och göra upp en 

träningsplan tillsammans med patienten, ibland i samråd med sjukgymnasten för att få en 

optimal träning med bra resultat. Resultatet av träningsprogrammet bygger på att patienten är 

följsam till den farmakologiska behandlingen och till de egenvårdsråd som finns för 
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hjärtsvikt. Orem (2001) beskriver det delvis kompenserade egenvårdssystemet där 

sjuksköterskan till en början har en större roll och patienten är en aktiv åskådare som en 

början i egenvårdprocessen. Det är oftast här som sjuksköterskan träffar sin patient första 

gången, antingen på vårdavdelning på sjukhuset eller i öppenvården. Patienter med hjärtsvikt 

behöver ofta handledning i början av sin träningsperiod för att lära sig träna på ett säkert sätt.  

Flynn et.al (2009); Jolly et.al (2009) och Gary (2006) inledde sina studier med övervakade 

träningssessioner som efter en introduktion ledde till att patienten på ett säkert sätt övergick 

till att sköta sin träning på egen hand med hemmet som utgångspunkt. Träningen och 

egenvården kan då kopplas till Orems (2001) stödjande och undervisande system där 

patienten är självständig och sjuksköterskan finns som stöd om patienten behöver det. Stödet 

ska vara individanpassat för att patienten inte ska drabbas av onödigt lidande. Författaren till 

denna studie tror att den äldre patienten kan behöva mer anpassat stöd efter intellektuell 

kapacitet, fysiska förmågor och livssituation för en bättre följsamhet till behandlingen.  

I Sverige bygger mycket av hälso- och sjukvården på att patienten vårdas i hemmet i stället 

för på sjukhus. Detta gäller framförallt för äldre patienter med ett större vårdbehov (Rundgren 

& Dehlin, 2004). En stor del av hjärtsviktsvården bedrivs alltså i hemmet och det är här som 

patienten har sin grund för att kunna vara fysiskt aktiv. En viktig del i omvårdanden som sker 

i hemmet är patientens anhöriga. Bor patienten ihop med make/maka behöver även denna 

enligt författaren till denna studie undervisning om egenvård vid hjärtsvikt. Vid den fysiska 

aktiviteten är det viktigt att även anhöriga undervisas om de positiva effekterna av träning för 

att kunna stödja och motivera den sjuke till att fortsätta även om det är tungt. Undervisningen 

från sjuksköterskan till patienten och de anhöriga bygger på en bra kommunikation där 

parterna förstår och lyssnar till varandra. Bergstrands (2004) modell över rådgivande 

hälsosamtal kan med fördel användas i undervisningen. Datainsamlingen ger svar på om 

träningen haft någon effekt genom puls och blodtrycksmätningar och frågor om hur träningen 

fortskridit och om några effekter märkts av genom förbättrade träningsresultat. 

Bedömningssekvensen utvärderar resultaten som uppkommit så långt och 

rådgivningssekvensen ger råd om vidare träning och uppföljning. En kontinuerlig uppföljning 

av träningen ger patienten och de anhöriga svaren på om patienten är på rätt väg och kan 

motivera till fortsatt tränande. Orems (2001) stödjande och undervisande system bygger på 

patientens förmåga att lära sig. Hälso och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:763) § 2c står att 

”Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso-

och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga 

sjukdom eller skada”. Sjuksköterskan har en lagstadgad skyldighet att ge patienten 

information om de positiva effekterna av fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd för att 

patienten ska kunna undvika en försämring i sin hjärtsvikt. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att undervisa och motivera sina patienter till en förändrad 

livsstil vid hjärtsvikt. Brodie och Inoue (2005) har i en studie på patienter över 65 år 

undersökt om motiverande samtal innehållandes lyssnande, reflektion, sammanfattning och 

rådgivning kan hjälpa till att guida patienten till en förändrad livsstil. Det motiverande 

samtalet har samma innehåll som Bergstrands (2004) hälsorådgivande samtal. Syftet med det 

motiverande samtalet är att patienten ihop med sjuksköterskan ska lösa problemen som 

uppkommer. Problemlösningen är en utveckling av omvårdnadsprocessens 

problemlösningsmodell där sjuksköterskan tillsammans med patienten löser problemen och i 

efterhand utvärderar ihop med patienten. Det motiverande samtalet syftar också till att öka 

patientens självförtroende när det gäller att vara fysisk aktiv och vara delaktig i sin 

omvårdnad och utveckla egna strategier för att leva med sin sjukdom. Sjuksköterskan stödjer 

patienten att genomföra förändringar på egen hand för att minska beroendet av sjukvården. 

Detta ligger nära Orems (2001) stödjande och undervisande system som är målet att patienten 
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ska befinna sig i. Brodie och Inoues (2005) studie visar att patienten är mer följsam till att 

fortsätta träna med denna metod. 

Hjärtsviktspatienten och dess anhöriga behöver lära sig att göra aktiviteter som minskar 

symtomen på hjärtsvikt. Vätskerestriktioner är viktigt vid hjärtsvikt men en begränsning till 

två liter vätska per dygn är svårt att hålla (Ericson & Ericson, 2008). Författaren till denna 

studie tror att det blir ännu svårare om patienten börjar träna och svettas och törsten ökar. 

Patienten behöver dricka mer vätska till följd av den fysiska aktiviteten för att orka träna. 

Patienten behöver kunskap om hur den kan identifiera symtomen på för stort vätskeintag som 

andnöd och ödem för att kunna balansera vätskeintaget mellan vad som behövs vid träning 

och vad som är för stort intag. Den fysiska aktiviteten bygger på att patienten själv kan avgöra 

vad som är lagom, och den äldre patienten kan behöva mer stöd vid detta. 

Den förbättrade uthålligheten hos den äldre patienten till följd av fysisk aktivitet är en viktig 

del av resultatet i denna litteraturöversikt. Blakstad Nilsson et.al (2008); Brubaker et.al 

(2009); Gary (2006) och Pu et.al (2001) använde sig av SMWT för att undersöka hur långt 

deltagaren gick på sex minuter. Deltagarna i interventionsgrupperna ökade sin sträcka 

avsevärt jämfört med början på studierna och Gary (2006) och Pu et.al (2001) visade att 

kontrollgrupperna kortade sin sträcka vid uppföljningen. Bocalini et.al (2008) mätte tiden att 

gå 800 meter och redovisade en klar förbättring av tiden. Bocalini et.al (2008); Brubaker et.al 

(2009) och Pu et.al (2001) visar att muskelstyrkan och muskeluthålligheten ökar hos 

interventionsgrupperna, i vissa fall med 299-450 %. 

Dessa resultat visar på att både äldre män och kvinnor kan öka sin fysiska kapacitet genom 

regelbunden fysisk aktivitet. Författaren till denna studie anser att sjuksköterskan kan 

motivera patienten till att gå korta promenader varje dag som utökas efter hand som en 

egenvårdsåtgärd som de flesta patienter kan följa även om de har hjälpmedel som rullator 

eller käpp. Promenader, gymnastik och vissa former av styrketräning kräver att patienten kan 

gå själv och inte sitter i rullstol. Deltagarna i de analyserade studierna har samtliga valts ut 

efter vissa inklusionskriterier och har varit självgående. Men den som är rullstolsbunden kan 

styrketräna armar och ben förutsatt att patienten inte är förlamad. Även träning som utförs 

stillasittande påverkar hjärtat. Författaren till denna studie tror att den nya tidens tv-spelande 

med kameror som filmar rörelser och som kan utföras sittande kan vara en bra träningsmetod 

för de rullstolsbundna. En dement person med hjärtsvikt behöver hjälp att komma ihåg att 

utföra fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten får aldrig påtvingas och sjuksköterskan ska 

fråga sig om detta är något patienten hade velat göra om den inte varit dement. Dagliga små 

promenader i korridorer eller utomhus är dock uppskattat av de flesta och är en bra träning att 

utföra även när minnet sviktar. 

Ett intressant resultat som framkom av studien var att för äldre kvinnor finns det stora vinster 

att göra genom att vara fysiskt aktiv. Gary (2006) och Pu et.al (2001) visade att kvinnornas 

fysiska förmåga och livskvalitet ökade signifikant. Blakstad Nilsson et.al (2008) visade på 

samma resultat för män i sin studie. Studier gjorda på män och kvinnor separat har uppvisat 

stora förbättringar i livskvalitet, hjärtarbete och fysiska förmågor hos deltagarna. Resultatet av 

de studierna har varit bättre än resultatet hos de studier som blandar män och kvinnor. Vad 

detta beror på vet inte författaren, men en spekulation är att de mindre studierna varit mer 

anpassade till deltagarna, gett deltagarna mer tid och haft en bättre uppföljning än de större 

studierna med blandade deltagare. En individanpassning i träningen ger troligen ett bättre 

resultat än vad en generell träningsmodell gör för en större grupp. Vikten av att 

sjuksköterskan anpassar träningen efter patientens behov påtalas därmed för att nå ett bättre 

resultat för patienten. 
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En svårighet med denna litteraturöversikt var att grupperna inte var homogena till kön eller 

ålder. Studierna omfattade också olika träningsformer och olika längd på 

träningsprogrammen. Författaren till denna studie försökte få fram så lika studier som möjligt 

sett till ålder och längd på interventionen men lät innehållet variera för att se vad som var 

mest effektivt hos den äldre patienten. Resultatet visar att konditionsträning var det mest 

effektiva för den äldre hjärtsviktspatienten att utöva men att styrketräning gav bra effekt på 

muskelstyrka. På hjärtats arbete gav inte styrketräning något resultat och konditionsträning 

bör enligt författaren till denna studie vara träningen som vi erbjuder patienterna. 

Praktiska implikationer och konklusion 

Sjuksköterskor inom länssjukvård, primärvård och hemsjukvård möter äldre 

hjärtsviktspatienter i sitt arbete. Hjärtsvikt är ett ökat hälsoproblem i Sverige och västvärlden 

till följd av en förbättrad sjukvård och ökad livslängd. Därför är det viktigt att sjuksköterskor i 

alla delar av vårdkedjan har en kunskap om hjärtsvikt och egenvårdens betydelse för den äldre 

patientens välbefinnande. Även om sjuksköterskan inte är specialiserad inom hjärtsjukvård 

bör hon ha en grundläggande kunskap om effekten av fysisk aktivitet vid hjärtsvikt för att 

hjälpa patienten att kunna förbättra sin fysiska förmåga och livskvalitet. Detta leder till 

starkare evidens för det omvårdnadsåtgärder vi utför. Resultatet av studien är även av vikt för 

undersköterskor som arbetar nära patienten i deras hem för att kunna stödja och motivera när 

patienten känner att det tar emot. Det är också avgörande att patienterna är delaktiga i sin 

omvårdnad och har förmåga att planera sin vardag med stöd av sjuksköterskan för att kunna 

uppnå ett bra resultat. 

Vikten av fysisk aktivitet vid hjärtsvikt hos yngre och medelålders individer är väl beforskat 

världen över, men studier gjorda i norden på äldre patienter saknas. Empiriska studier på 

patienter i åldern 65 och uppåt behövs för att vidareutveckla vården för den ökande 

patientgruppen inom en snar framtid. Forskningen behöver även ta fram rekommendationer 

för hur de äldre patienterna ska lägga upp sin träning för att den ska vara säker för patienten 

att utföra. Studier som undersöker hur vida de fysiskt aktiva äldre hjärtsviktspatienterna 

konsumerar mindre vård och läkemedel än de som är inaktiva är också ett obeforskat område 

som behöver undersökas närmare. 
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Tabell över instrument använda i studien Bilaga I     

Instrument Allmän beskrivning Kortfattad utforming Användning 

Minnesota Living With 

Heart Failure 

(MLHF) 

Sjukdomsspecifikt 

instrument för att mäta 

livskvalitet hos 

hjärtsviktspatienter 

Består av 21 stycken 

självskattningsfrågor där 

patienten skattar sin 

upplevelse av symtom 

och hur sjukdomen 

inverkar på dagliga livet. 

Ett av de mest frekvent 

använda instrumenten för 

att mäta livskvalitet över 

världen. 

Six Minutes Walking 

Test (SMWT) 

Ett instrument som 

används för att 

diagnosticera hjärtsvikt 

och utvärdera fysiska 

effekter av träning. 

Deltagaren går under sex 

minuter en så lång 

sträcka som möjligt på ett 

löpband. 

Vanligt förekommande 

över hela världen. 

Geriatric Depression 

Scale (GDS) 

Ett instrument som 

används för att mäta 

symtom på depression 

hos äldre. Finns i en lång 

och en kort version. 

Den korta versionen 

består av 15 symtom där 

deltagaren får fylla i om 

man upplever sig ha 

symtomet eller inte. Fem 

rapporterade symtom 

eller fler tyder på att 

deltagaren kan lida av 

depression. 

Används över hela 

världen och är ett vanligt 

förekommande 

instrument. 

World Health 

Organization Quality of 

Life (WHOQOL) 

Finns i en längre och en 

kortversion. Ett 

instrument som används 

för att mäta livskvalitet 

inom olika domäner. 

Finns framtaget för varje 

land. 

Den korta versionen i 

studien bestod av 26 

frågor inom de fysiska, 

psykologiska, 

miljömässiga och sociala 

domänerna. Resultatet 

jämfördes med den 

brasilianska populationen 

Används över hela 

världen där länderna har 

en egen mall med den 

friska befolkningen att 

jämföra med 

800 Meter Walking Test 

(800MWT) 

Används som en 

kortform av SMWT. 

Mäter tiden det tar att gå 

800 meter på ett löpband. 

Mindre frekvent 

förekommande då 

SMWT är vanligare 

förekommande. 

Health Complaints Scale 

(HCS) 

Ett instrument som 

används för att mäta 

livskvalitet hos 

hjärtsjuka. 

En 12-punkts skala där 

man skattar sina symtom 

enligt en femgradig 

lickertskala. 

Mer förekommande på 

andra hjärt-kärl 

sjukdomar men 

förekommer på 

hjärtsviktspatienter 

Kansas City 

Cardiomyopathy 

Questionaire (KCCQ) 

Ett sjukdomsspecifikt 

instrument för att mäta 

livskvalitet hos 

hjärtsviktspatienter.  

KCCQ består av en 23-

punkts 

självskattningsskala där 

patienten bedömer sina 

symtom. 

Används i stor 

utsträckning men inte lika 

frekvent som MLHF. 

Hospital Anxiety And 

Depression Scale 

(HADS) 

Ett instrument som 

används för att skilja 

depression från ångest. 

Ett 

självskattningsinstrument 

där patienten skattar sina 

symtom 

Frekvent förekommande 

över hela världen. 

 

 

 



 
 

Översikt av analyserad litteratur   Bilaga II 

  

Författare 

År 

 

Deltagare Interventioner Metod 

Blakstad Nilsson, B., 

Hellesnes, B., Westheim, 

A. & Risberg, M. (2008) 

Fyra slumpmässigt 

utvalda män med 

hjärtsvikt och en 

medelålder på 66 år 

utvalda vid ett norskt 

sjukhus. 

Att undersöka om ett 

gruppbaserat träningsprogram 

enligt Friskis och Svettis 

modell är lika effektivt för 

hjärtsviktspatienter som 

individuell träning. Studien 

varade i 16 veckor. 

Kvantitativ studie med 

enkät och fysiska tester. 

Den använda enkäten var 

MHLF. De fysiska 

testerna bestod av 

SMWT, att mäta 

arbetsbelastningen i 

arbete genom att mäta 

tiden det tog för 

deltagarna att starta ett 

test på en träningscykel 

tills de nådde utmattning 

och att mäta antalet slag 

per minut hjärtat slog i 

arbete. Testerna och 

enkäten utfördes innan 

studiens början och när 

den avslutades. 

Författare: Pu, C., Johnson, 

M., Forman, D., Hausdorff, 

J., Roubenoff, R. & 

Foldvari, M. et.al 

(2001) 

16 slumpmässigt 

utvalda kvinnor med 

hjärtsvikt och en ålder 

över 65 år 

randomiserades till 

interventionsgruppen 

och 80 kvinnor utan 

hjärtsvikt i samma ålder 

randomiserades till 

kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen hade 

en eller flera kroniska 

sjukdomar som inte 

preciseras i studien. 

Att undersöka om högintensiv 

progressiv styrketräning är en 

bättre träningsmetod hos äldre 

med hjärtsvikt än 

konditionsträning. 

Kontrollgruppen genomgick ett 

lågintensivt stretchingprogram. 

Studien varade i tio veckor. 

Kvantitativ studie med 

mätningar av fysiska data. 

Testerna bestod av 

SMWT, EF, 

arbetsbelastningen genom 

tiden från start till 

utmattning genom att 

springa på ett löpband och 

mäta antalet slag hjärtat 

slog per minut i arbete. 

Muskeluthålligheten och 

musklernas 

syresättningsförmåga i 

arbete mättes. Testerna 

genomfördes vid studiens 

början och vid 

avslutandet. 

Gary, R. (2006) 32 slumpmässigt 

utvalda kvinnor med 

NYHA II-III 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (16 

stycken) och en 

kontrollgrupp (16 

stycken).  Kvinnorna 

var i åldern 50-85 år. 

Interventionen med studien var 

att undersöka effekten av ett 

utbildningsprogram om 

egenvård kombinerat med 

fysisk aktivitet på äldre 

kvinnor med hjärtsvikt. 

Kontrollgruppen genomgick 

endast ett utbildningsprogram. 

Studien pågick i 12 veckor. 

Kvantitativ studie med 

enkäter och fysiska tester. 

Enkäterna i studien var 

MLHF och GDS. De 

fysiska testerna bestod av 

SMWT och 

arbetsbelastningen med 

slag per minut under 

arbete. Testerna 

genomfördes innan 

studiens början och vid 

avslutandet. 



 
 

  

Författare  

År 

Deltagare Intervention Metod 

Brubaker, P., Moore, B., 

Stewart, K., Wesley, D. & 

Kitzman, D. (2009) 

59 slumpmässigt 

utvalda patienter med 

hjärtsvikt från ett 

sjukhus randomiserades 

till en 

interventionsgrupp (30 

stycken) och en 

kontrollgrupp (29 

stycken). Medelåldern 

på deltagarna var 70,2 

år. Könsfördelningen 

var 20 kvinnor och 39 

män. 

Interventionen med studien var 

att pröva hypotesen att 

konditionsträning hos äldre 

med hjärtsvikt förbättrar 

arbetsförmågan och fysiska 

data. Kontrollgruppen fick 

telefonsamtal under samma 

period. Studien pågick i 16 

veckor. 

Kvantitativ studie med 

enkäter och fysiska tester. 

Instrumenten använda i 

studien var MLHF, EF, 

SMWT, arbetsbelastning 

genom att cykla på 

träningscykel och mäta tid 

från start till utmattning 

och hjärtfrekvens och 

syreförbrukning under 

arbete. Testerna 

genomfördes vid studiens 

början och vid dess 

avslutande. 

Bocalini, D., dos Santos, L. 

& Serra, A. (2008) 

42 slumpmässigt 

utvalda deltagare med 

hjärtsvikt 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (22 

stycken) och en 

kontrollgrupp (20 

stycken). Medelåldern 

på deltagarna var 60,5 

år. Könsfördelningen 

var 37 män och 5 

kvinnor. 

Interventionen med studien var 

att undersöka effekten av 

fysisk aktivitet på 

funktionskapaciteten och 

livskvalitén hos äldre med 

hjärtsvikt. Studien pågick i sex 

månader. 

Kvantitativ studie med 

enkäter och fysiska tester. 

Det använda instrumentet 

var WHOQOL. De 

fysiska testerna bestod av 

800 MWT, stå upp och 

sätta sin ner på stol och 

golv och armböjningstest. 

Testerna genomfördes vid 

studiens början och vid 

avslutandet. 

Beckers, P., Denollet, J., 

Possemiers, N., Wuyts, F., 

Vrints, C. & Conraads, V. 

(2008) 

58 slumpmässigt 

utvalda patienter med 

hjärtsvikt 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (28 

deltagare)och en 

kontrollgrupp (30 

deltagare). Deltagarna 

hade en medelålder på 

59 år. 

Könsfördelningen var 

42 män och 16 kvinnor. 

Interventionen med studien var 

att jämföra effekterna av 

styrke- och konditionsträning 

med enbart konditionsträning 

hos hjärtsviktspatienter. 

Studien pågick i sex månader. 

Kvantitativ studie med 

enkäter och fysiska data. 

Det använda instrumentet 

var HCS. De fysiska 

testerna mätte hjärtslag 

per minut i vila och 

arbete, syreförbrukning, 

cirkulationskraft, 

koldioxidproduktion och 

muskelstyrka. Testerna 

genomfördes i början av 

studien och vid dess 

avslutande. 

Flynn, K.,  Piña, I., 

Whellan, D.,  Lin, L., 

Blumenthal, J. & Ellis, S., 

et.al 

(2009) 

2331 slumpmässigt 

utvalda patienter med 

hjärtsvikt 

randomiserades till en 

interventionsgrupp 

(1171) och en 

kontrollgrupp (1159). 

Deltagarna hade en 

medelålder på 59,3 år. 

Könsfördelningen var 

1170 män och 561 

kvinnor. 

Studiens intervention var att 

testa effekten av fysisk 

aktivitet på 

hjärtsviktspatienters 

hälsostatus. Studien pågick 

under flera år och medeltiden 

för uppföljning av en deltagare 

var 2,5 år. Studien har 

presenterats i flera delar och 

denna delstudie syftar till att 

redovisa resultatet av 

livskvaliteten.  

Kvantitativ studie med en 

enkät och fysiska tester. I 

denna delstudie 

presenteras endast 

enkäten. Instrumentet som 

användes var KCCQ. 

Enkäten fylldes i vid 

studiens börja, efter tre 

månader, sex månader, 

tolv månader och vid 

avslutandet. 



 
 

 

Författare 

År 

Deltagare Intervention Metod 

Jolly, K., Taylor, R., Lip, 

G., Davies, M.,  Davies, R. 

& Mant, J., et.al  (2009) 

169 slumpmässigt 

utvalda deltagare med 

hjärtsvikt 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (84) 

och en kontrollgrupp 

(85). Medelåldern i 

interventionsgruppen 

var 65,9 år och 

kontrollgruppens 70 år. 

Könsfördelningen var 

126 män och 43 

kvinnor.  

Interventionen med studien var 

att undersöka effektiviteten av 

ett träningsprogram som 

utfördes i patientens hem 

kombinerat med vanlig 

hjärtsviktsvård. 

Kontrollgruppen erhöll vanlig 

hjärtsviktsvård. Studien pågick 

i 12 månader. 

Kvantitativ studie med 

enkäter och ett fysiskt 

test. Enkäterna var MLHF 

och HADS. Det fysiska 

testet bestod av 

uthållighetstest mätt på 

hur långt man orkade gå. 

Testerna utfördes vid 

studies början, efter sex 

månader och vid studiens 

slut. 


