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ABSTRAKT 

Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är idag en folkhälsosjukdom vilket vanligtvis drabbar den 

äldre generationen som i sin tur påverkar både patienter, anhöriga men även samhället med 

stora sjukvårdskostnader. Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva effekter hos personer med 

hjärtsvikt gällande morbiditet, livskvalité samt fysisk kapacitet. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka om en förbättrad livskvalité kunde 

uppnås med egenvård inriktad mot fysisk aktivitet.  

 

Metod: Litteraturstudie, 11 randomiserade kontrollerade studier från databaserna PubMed 

och Cinahl.  

 

Resultat: Resultatet presenterades utifrån litteraturstudiens två frågeställningar som berörde 

olika träningsprogram med fokus på fysisk aktivitet samt egenvårdshantering och livskvalité 

hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Resultatet visade att strukturerade träningsprogram gav 

en ökad fysisk prestationsförmåga i interventionsgrupperna efter programmens slut. Det 

fanns även ett samband mellan den förbättrade prestationsförmågan och undervisningen 

vilket innebar stöttning och utbildning hur patienterna kunde uppnå ett bättre resultat under 

träningsperioden. Genom utbildning, information och rådgivning kunde patienterna förbättra 

sin egenvårdshantering genom att få insikt om sin sjukdom och kunde därmed identifiera 

tidiga tecken på försämring av symtomen vilket i sin tur resulterade i en bättre livskvalité 

efter interventionens slut. Genom ett gruppbaserat egenvårdsprogram vilket baserades på att 

deltagarna skulle utbyta erfarenheter och få ökad kunskap om sin sjukdom från varandra 

uppnåddes en bättre egenvård, dock inte en ökad livskvalité. 

 

Slutsats: Det framgår att olika former av strukturerade träningsprogram kan öka den fysiska 

prestationsförmågan hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Genom att patienten utövar någon 

form av fysisk aktivitet som en egenvårdsåtgärd kan det resultera till en förbättrad fysisk 

prestationsförmåga samt en ökad livskvalité. Gällande vilken typ av fysisk aktivitet som är 

den mest effektivaste metoden kan dock inte fastslås och det behövs mer omfattande 

forskning inom området. 

Nyckelord: Kronisk Hjärtsvikt, fysisk aktivitet, egenvård 



ABSTRACT 

Background: Chronic heart failure is today a public health disorder that usually affects the 

older generation and it´s relatives, but also the community with high medical costs. Physical 

activity has been shown to have positive effects in people with heart failure regarding 

morbidity, quality of life and physical capacity. 

 

Objective: The aim of the literature study was to investigate whether an improved quality of 

life could be achieved with self care focused on physical activity. 

 

Method: This was a literature study with 11 randomized controlled trials from the databases 

PubMed and Cinahl. 

 

Results: The result was presented on the basis of the two questions of the literature study, 

which concerned different training programs focusing on physical activity, self-care and 

quality of life in patients with chronic heart failure. The results showed that structured 

exercise programs gave increased physical performance in the intervention groups after the 

end of the programs. There was also a relationship between the improved physical 

performance and teaching, which meant support and education how patients could achieve 

better results during the training period. Through education, information and counseling, 

patients could improve their self-care management by gaining insight into their illness and 

thus identify early signs of impairment of the symptoms, which in turn resulted in a better 

quality of life after the end of the intervention. Through a group-based self-care program, 

which was based on the participants exchanging experiences and gaining knowledge about 

their illness from each other, better self-care was achieved, but not an increased quality of 

life. 

 

Conclusion: It appears that different types of structured exercise programs can increase the 

physical performance of patients with chronic heart failure. As the patient perform some 

kind of physical activity as a self-care method, it can result in improved physical 

performance and increased quality of life. However, which kind of physical activity is the 

most effective method couldn´t be determined and more extensive research is needed in the 

field. 

Keywords: Chronic heart failure, physical activity, self-care  



ORDLISTA  

EHFScBS - European Heart Failure Self-care Behaviour Scale 

FA- Fysisk Aktivitet 

IG - Interventionsgrupp 

KH- Kronisk Hjärtsvikt 
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KCCQ- Kansas City Questionnaire 

MacNew- MacNew heart disease questionnaire 

MLHFQ - Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire  

NW- Nordic Walking 

QOL - Quality of Life 

SF-36 - Short-Form-36 

6MWT- Six minute Walking Test  
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BAKGRUND 

Hjärtsvikt är ett växande folkhälsoproblem vilket leder till höga sjukvårds- och 

samhällskostnader. År 2010 beräknades de samhällsekonomiska kostnaderna för hjärt-och 

kärlsjukdomar på 61,5 miljarder kronor, där sjukvårdskostnaderna stod för 41 procent 

(socialstyrelsen, 2015). Utvecklingen går framåt gällande vård av patienter med hjärtsvikt, 

dock är morbiditeten och mortaliteten fortfarande ett växande problem inom hälso- och 

sjukvården. Det leder till upprepade sjukhusinläggningar vilket försvårar patientens 

vardagliga liv. Tidigare studier har visat att FA kan leda till en betydande förbättring 

relaterat till positiva effekter på minskad dödlighet, fysisk kapacitet, sjuklighet och 

livskvalité hos vuxna med KH. En person som lever med en kronisk sjukdom är i behov av 

stöd när det kommer till hantering av sin sjukdom. Sjuksköterskans roll är då att undervisa, 

vägleda samt motivera patienten utifrån de förutsättningar personen har för att uppnå ett 

värdigt liv. 

 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd där en bakomliggande hjärtsjukdom alltid föreligger, ofta 

i kombination med andra kroniska sjukdomar. Tillståndet medför en nedsatt pumpfunktion i 

hjärtat vilket innebär att hjärtat har en nedsatt förmåga att upprätthålla en tillräcklig 

slagvolym. Det i sin tur leder till en komplicerad handläggning av patienter med hjärtsvikt 

(Dahlström, 2005). Vid 80-års ålder är hjärtsvikt vanligt förekommande och prevalensen är 

så hög som tio procent. Tillståndet är allvarligt och det finns en hög mortalitet (Agvall, 

2010). För att bedöma graden av hjärtsvikt används en funktions-klassificering enligt New 

York Heart Association (NYHA), där svårighetsgraden av hjärtsvikt delas in i fyra olika 

funktionsklasser, se tabell 1. Svårighetsgraden är ett mått på personens kapacitet i det 

vardagliga livet och hur graden i sig påverkar personens livskvalité (Dahlström, 2005). 

 

 

 

  



   
 

Tabell 1. NYHA- klassificeringar I-IV (Raphael, Briscoe, Davies, Whinnett, Manisty, Sutton, 

Mayet et al., 2007). 

 

Kronisk hjärtsvikt  

Enligt European Society of Cardiology (ESC) definieras kronisk hjärtsvikt (KH) som en 

förändring i hjärtats struktur eller funktion, trots ett normalt fyllnadstryck vilket leder till att 

hjärtat inte kan leverera tillräckligt med blod ut till de perifera vävnaderna (Swedberg et al., 

2005). De dominerande orsakerna till hjärtsvikt i västvärlden är hypertoni och ischemisk 

hjärtsjukdom. Etiologiska faktorer som diabetes mellitus, klaffsjukdom, takyarytmier och 

endokrina rubbningar kan även förekomma vid sjukdomen. Vid KH har hjärtat en minskad 

hjärtmuskelvävnad vilket resulterar i en minskad kontraktionsförmåga, det i sin tur leder till 

en reducerad slagvolym. Den minskade slagvolymen kompenseras med att det 

neuroendokrina systemet aktiveras genom en ökad sympatikusaktivitet och aktivering av 

renin-angiotensinsystemet. Ökad sympatikusaktivitet leder till pulsfrekvens ökning, vilket 

ger en ökad minutvolym samt att blodkärlen kontraherar och pumpar mot ett högre 

motstånd. Det aktiverade sympatikuspåslaget vid KH leder till en nedsatt prestationsförmåga 

och medför negativa effekter för cirkulationen. Typiska symtom vid KH är andfåddhet, 

extrem trötthet (fatique), svullna anklar samt ljud av rassel vid auskultation av lungorna 

Klass New York Heart Association 

I (Mild) Hjärtsvikt som inte har några begränsningar gällande 
fysisk aktivitet. Vanlig fysisk aktivitet orsakar inte 
fatigue, hjärtklappning, dyspné eller angina besvär. 

II (Mild) Hjärtsvikt har en liten begränsning av fysisk aktivitet. De 
är bekväma i vila. Vanlig fysisk aktivitet resulterar i 
fatigue, hjärtklappning, dyspné och angina besvär. 

III (Medel) Hjärtsvikt som resulterar i en markant begränsning av 
fysisk aktivitet. De är bekväma i vila. Mindre än vanlig 
fysisk aktivitet resulterar i fatigue, hjärtklappning, 
dyspné och angina besvär.  
 

IV (Svår) Hjärtsvikt som resulterar i oförmåga att utöva någon 
form av fysisk aktivitet utan obehag. Symtom av 
hjärtsvikt eller av angina besvär kan även vara 
närvarande vid vila.  Om någon form av fysisk aktivitet 
utövas, ökar obehaget. 



   
 

(Borland, Cider & Schaufelberger, 2016). Idag är det cirka 2-3 procent av Sveriges 

befolkning som lever med KH vilket uppskattningsvis är 250 000 personer och de flesta som 

insjuknar är 75 år eller äldre. I dagsläget kan inte hjärtsvikt botas, dock finns det många 

behandlingsmetoder som förbättrar tillståndet, höjer livskvalitén och förlänger livet (Hjärt- 

och lungfonden, 2016). 

 

Personer med KH har ofta ett långdraget och oförutsägbart sjukdomsförlopp. Personen 

pendlar mellan att må bra till att må dåligt relaterat till andfåddhet, nedsatt fysisk kapacitet 

och svår trötthet. De flesta personer med en stabil KH vårdas inom primärvården. Vid 

försämring av tillståndet och vid komplicerade fall sker vården inne-liggande på sjukhus 

eller vid specialiserade hjärtsviktsmottagningar. Huvudprincipen i behandlingen består av 

tre viktiga delar. Den första delen är fysisk träning inom hjärtrehabilitering, där patientens 

fysiska kapacitet bedöms samt ett konditions- och muskeltest som är individbaserat. De två 

andra delarna innefattar medicinsk behandling med (1) betablockerare vars funktion är att 

sänka hjärtfrekvensen samt att hjärtats funktion att pumpa runt blodet blir mer effektivt .(2) 

ACE-hämmare vilket gör att kärlen vidgar sig som i sin tur sänker blodtrycket och minskar 

belastningen på hjärtat. Utöver de tre punkterna är vätskedrivande läkemedel en viktig del 

av behandlingen vars funktion är att förhindra vätskeansamling i kroppen och kan ges för 

symtomlindring. Även en hjärtsviktsmottagning är en viktig del där sjuksköterskan har 

ansvar att utbilda patienter och anhöriga för att få förbättrad egenvård (Borland, Cider & 

Schaufelberger, 2016).                                         

 

Fysisk aktivitet 

Enligt Caspersen, Powell och Christenson (1985) definieras fysisk aktivitet (FA) som en 

kroppslig rörelse som sker av skelettmuskulaturen och ökar energiförbrukningen, det vill 

säga alla aktiviteter en person utför. Fysisk inaktivitet definieras som den tid en person inte 

har en ökad energiförbrukning. FA kan delas in i olika former i det vardagliga livet i form av 

fysisk belastning i arbetet, sport, konditionsträning eller andra typer av träning. 

Hälsofrämjande FA menas med all FA som förbättrar hälsan samt den fysiska kapaciteten 

som inte leder till skada eller utgör någon risk. Effekter av FA beror på hur ansträngande 

den är, varaktighet, hur ofta, individens kön, ålder samt omgivningsfaktorer som temperatur 

och luftfuktighet. Dessa faktorer är avgörande för energiförbrukningen av en aktivitet 



   
 

(Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). Enligt de Internationella riktlinjerna rekommenderas 

FA i minst 30 minuter, varje dag med minst en måttlig till intensiv nivå vilket ger en extra 

energiförbrukning på minst 150 kcal (Pate et al., 1995). 

       

Kronisk hjärtsvikt och fysisk aktivitet 

Enligt Borland, Cider & Schaufelberger, (2016) bör personer med KH genomgå en 

bedömning av sin kondition- och muskelfunktion och utifrån resultaten få ett individuellt 

anpassat träningsschema. Vid denna kontroll bedöms även den kardiovaskulära funktionen 

som blodtryck, hjärtfrekvens, hjärtrytmrubbningar, EKG-förändringar, dyspné och smärta. 

Individer med KH behöver således stöd för att våga börja, för att sedan kunna vidmakthålla 

sin fysiska kapacitet- och aktivitetsnivå. FA har även en preventiv effekt på ett flertal andra 

sjukdomar som diabetes mellitus typ-2, blodfettsrubbningar, depression samt bröst- och 

koloncancer (Borland, Cider & Schaufelberger, 2016). Regelbunden motion är ett enkelt och 

säkert tillvägagångssätt för att minska sjukhusinläggningar och mortalitet, samt förbättrar 

livskvalitén för personer med KH (Lee, Boo, Yu, Suh, Chun, & Kim., 2016).  

 

Six minute walking test (6MWT) är ett säkert, enkelt samt billigt konditionstest för patienter 

med en hjärtsjukdom. Patienten blir instruerad att gå på ett plant underlag som är 25 meter 

lång från den ena änden till den andra så många gånger patienten orkar under sex minuter 

(Rostagno, Olivo, Comeglio, Boddi, Banchelli, Galanti & Gensini, 2003). Nordic walking 

(NW) är ett träningsalternativ där principen är att promenera med stavar vilket ökar 

muskelstyrkan och inkluderar både nedre och övre extremiteter. Träningen utförs mestadels 

utomhus och kan utföras både på asfalt, gräs, plan mark och höjd (Breyer et al., 2010). 

IPAQ är ett aktivitetsformulär vilket kan användas för att beskriva en individuell fysisk 

aktivitetsnivå. Formuläret registrerar tre typer av FA: gång, måttligt intensiv träning och 

intensiv träning. Efter frågeformuläret är besvarat, klassificeras patienterna vilken FA de har 

utifrån tre nivåer: låg, måttlig och hög aktivitet (Guimarães, Carvalho, Torlai & Bocchi, 

2010). 

 

 



   
 

Egenvård och livskvalité 

Egenvård  

Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd där 

legitimerad personal inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av en persons hälsa. 

Utifrån bedömningen avgörs om personen själv kan utföra egenvård eller behöver stöd. 

Genom individuella bedömningar, analys av risker, fastställande av rutiner och genom att 

genomföra nya bedömningar om förutsättningarna förändras kan det resultera i att personen 

kan utföra en god egenvård.  

 

Egenvård har ett syfte; om det utförs effektivt bidrar det till en strukturerad integritet samt 

en funktionell- och mänsklig utveckling. Egenvård är det som en individ är i behov av varje 

dag för att kunna reglera sin egen funktion samt utveckling. För att personenen ska få rätt 

vård finns ett system för olika vårdåtgärder, kallat egenvårdssystem. Kravet på personer som 

skall få tillsynsomsorg påverkas av personens ålder, hälsotillstånd, utvecklingsstadium samt 

vilken inverkan sjukvården har. Egenvård kräver att personen har ett orienterat beteende för 

att upprätta kontakt samt kommunikation med professionerna för att säkerställa och utnyttja 

resurserna rätt (Orem, 2001). 

Information och rådgivning om egenvård 

Vårdpersonalen har till uppgift att få patienten att förstå sin egen sjukdom samt att fokusera 

på patientens individuella behov av information, undervisning och vägledning. Patienten ska 

få information om nödvändiga åtgärder för att minska risken för en försämring av sin 

sjukdom genom egenvård (Larsen & Pedersen, 2016). European Heart Failure Self-care 

Behaviour Scale (EHFScBS) är den Europeiska egenvårdsbeteendeskalan vilken innehåller 

12 objekt med inriktning på ens egenvårdsbeteende hos patienter med hjärtsvikt. I 

frågeformuläret ingår till exempel daglig vägning, vätskerestriktioner och FA (Jaarsma, 

Strömberg, Mårtensson & Dracup, 2003). 

 

Livskvalité 

En god livskvalité är viktig för hälsan och många menar att det är lika betydelsefullt som 

graden av symtom eller andra tecken på sjukdom. Fokus ligger inte enbart på hur länge en 

behandling kan förlänga livet, utan hur livet ser ut över tid. Kan personen leva på samma 



   
 

sätt som innan sjukdomsdebut, är det att betrakta som god livskvalité. Olika metoder finns 

för att mäta livskvalité, dock är det svårt att få ut ett tillförlitligt resultat (SBU, 2012). 

 

Mätinstrument för bedömning av livskvalité 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) är ett sjukdomsspecifikt 

livskvalitéinstrument för patienter med hjärtsjukdom. Formuläret innefattar 21 frågor om 

patientens livskvalité relaterat till sin hjärtsjukdom och en högre poäng indikerar till en 

sämre livskvalité (Hooley, Butler & Howlett, 2005). The Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire (KCCQ) är ett självadministrerat sjukdomsspecifikt formulär vilket används 

för att upptäcka symtom, funktionsbegränsningar och livskvalité hos patienter med 

hjärtsvikt. Instrumentet består av 23 områden som identifierar fysiska begränsningar, 

symtom (svårighetsgrad och frekvens), livskvalité och social begränsning. Varje område 

poängsätts med 0-100 poäng där högre poäng indikerar till en bättre livskvalité (Soto, Jones, 

Weintraub, Krumholz & Spertus, 2004).  

 

MacNew heart disease questionnaire (MacNew) är även ett formulär som mäter livskvalité 

och består av 27 områden som innefattar tre kategorier; fysiska begränsningar, emotionella 

funktioner och sociala funktioner. I formuläret finns fem frågor om patientens upplevelser 

av symtom. En hög poäng i MacNew formuläret indikerar en bättre livskvalité (Höfer, Lim, 

Guyatt & Oldridge, 2004). Short-Form-36 (SF-36) är ett hälsostatusformulär vilket 

utvärderar hur en patient påverkas av olika sjukdomstillstånd gällande funktion och 

välbefinnande. Det är ett frågeformulär med 36 frågor som omfattar åtta olika områden som 

utvärderar hur patientens livskvalité påverkas. Livskvalitén bedöms på en skala mellan 0-

100 där hög poäng innebär en bättre livskvalité (Jenkinson, Jenkinson, Shepperd, Richard & 

Petersen, 1997). 

Att arbeta som sjuksköterska innebär ett stort ansvar. ICN (International Council of Nurses) är 

sjuksköterskornas etiska kod och innefattar fyra grundläggande ansvarsområden. De fyra 

ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Respekt för mänskliga rättigheter är något som ska finnas inom vården, även kulturella rättigheter, 

rätten till liv och egna val, att bli bemött med respekt samt att uppleva värdighet. Oavsett ålder, 

hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter, 



   
 

funktionsnedsättning eller sjukdom ska omvårdnaden ges respektfullt. Det är viktigt att som 

sjuksköterska arbeta för en säker och hälsosam miljö, genom att se patienten och ge en 

personcentrerad vård och samtidigt vara medveten om att dessa faktorer spelar stor roll för hur 

patienten själv upplever vården (ICN, 2012). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orem betraktar omvårdnad som en ersättning för hälsorelaterade aktiviteter och 

egenvård i situationer då patienten inte förmår att utföra dessa på egen hand. Orem lägger 

även vikt på att omvårdnadens mål är att så långt som möjligt hjälpa patienten att 

självständigt genomföra aktiviteterna. Aktiviteterna är frivilliga, medvetna samt 

målinriktade då syftet är att möta patientens egenvårdskrav. Det leder till att individen själv 

tar initiativ och utför det för sin egen skull i syfte att upprätthålla hälsa, liv och 

välbefinnande. Egenvård delas in i tre faser; värderingsfas, planeringsfas och 

genomförandefas. Teorin är inriktad på ett omvårdnadssystem som omfattar begreppen 

omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder samt olika omvårdnadssystem. Omvårdnadskapacitet 

handlar om de kunskaper, attityder samt färdigheter som krävs för att kunna utöva 

omvårdnad. Begreppet är en komplex inlärd förmåga vilket kräver speciell utbildning. Där 

kommer sjuksköterskans roll in, eftersom omvårdnadsprocessen handlar om relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan. Det finns hjälpmetoder som sjuksköterskan kan 

använda sig av för att ge en ökad förmåga till egenvårdsaktivitet hos patienten. 

Hjälpmetoder kan vara att handla eller vägleda en annan person, stödja både fysiskt och 

psykiskt samt undervisa en annan person (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är ett växande folkhälsoproblem vilket leder till höga sjukvårds- och 

samhällskostnader i form av upprepade sjukhusinläggningar. Tidigare studier har visat att 

FA kan leda till en betydande förbättring av livskvalitén hos vuxna med KH. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om en förbättrad livskvalité kunde uppnås med 

egenvård inriktad mot fysisk aktivitet.  



   
 

Frågeställning 

1. Kan ett strukturerat träningsprogram med fokus på fysisk aktivitet öka den fysiska 

prestationsförmågan hos vuxna personer med kronisk hjärtsvikt? 

 

2. Kan egenvård leda till en ökad livskvalité hos vuxna personer med kronisk hjärtsvikt?  

 

METOD 
Design 

En litteraturstudie av vetenskapliga originalartiklar har genomförts, där syftet var att 

identifiera, välja, värdera och analysera kunskapsläget inom valt område (Polit & Beck, 

2014).   

Sökstrategi 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL (Tabell 2) via Uppsala 

Universitetsbibliotek för att få tillgång till artiklarnas fulltext. De valda artiklarna som 

inkluderades i arbetet var referensgranskade. I sökningen användes MesH-termerna 

’’chronic heart failure’’, ’’physical activity’’ och “self care”. I PubMed inkluderades enbart 

fulltexter, dock inte i CINAHL då det gav för få träffar. Sökningen i CINAHL inkluderade 

alla åldrar (relaterat till få träffar) och författarna fick därifrån välja relevanta artiklar utifrån 

inklusionskriterierna. I CINAHL exkluderades totalt 146 artiklar för att inte inkludera 

artiklar som redan fanns med i PubMed.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var Randomized Controlled Trials (RCT) för att studera om det fanns 

skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp. Artiklar publicerade mellan 2007-2017 

samt svenska och engelska artiklar inkluderades eftersom det skulle vara tidskrävande och 

dyrt att översätta artiklar från andra språk. I undersökningsgruppen inkluderades vuxna (från 

18 år) och äldre för att studera olika åldersgrupper. 



   
 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var akut hjärtsvikt, studier med för lågt deltagarantal (<50) och inte 

relevant interventions- och urvalsgrupp. Se tabell 2: Översikt av litteratursökningen och 

utvalda artiklar.  

 

Tabell 2: Översikt av litteratursökningen och utvalda artiklar.  

PubMed    

Söknr. Sökord Utfall       Läst abstract     Läst fulltext Utvalda 

 

1 Chronic heart 

failure 

  3825                -                        -                             - 

2 AND physical 

activity 

  635                 62                      28           6 

3 AND self care   25                   15                      8           2 

CINAHL    

1 Chronic heart 

failure 

  9                     7                        4           2 

2 AND physical 

activity 

  1                     1                        1           1 

3 AND self care   0  

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Urvalet grundades på innehållet av abstrakt som låg till grund för valda artiklar för att 

säkerställa rätt design (RCT), rätt urvalsgrupp (KH) och interventionsgrupp (FA och 

egenvård). Därefter lästes samtliga artiklar i fulltext för att säkerställa en god validitet. Efter 

att artiklar valts ut kvalitetsgranskades de utifrån Forsberg och Wengström (2013), se bilaga 

1. Utifrån kvalitetsgranskningsmallen har varje enskild artikel bedömts utifrån ett 

poängsystem där 17 poäng var maxpoängen. Utifrån poängsättningssystemet avgjorde om 

artikeln var av låg (0-6 p), medel (7-13 p) eller hög (14-17 p) kvalité. Resultatet av 

kvalitetsanalysen finns beskriven i en granskningstabell, se bilaga 2: Granskningstabell. 



   
 

Forskningsetiska överväganden  

Litteraturstudien har studerat publicerade artiklar som var etiskt prövade och godkända av 

en etisk kommitté, vilket var redovisat i artiklarna. Artiklarna var av god kvalité och 

moralisk acceptabla. Författarna har tagit del av de etiska dimensionerna samt tagit hänsyn 

till yrkesetiken (CODEX, 2016). Författarna i litteraturstudien har därmed använt sig av 

etikprövade artiklar och redovisat resultaten för att kunna bedöma hur hög evidens varje 

enskild artikel hade relaterat till studiens syfte. 

 

RESULTAT 

Resultatet omfattade 11 randomiserade kontrollerade studier från Japan, USA, Canada, 

Grekland, Sverige, Taiwan, Kina, Hong Kong, Norge och Nederländerna. Antal deltagare i 

studierna har varierat mellan 48 och 2332. Resultatet kommer att presenteras utifrån de två 

frågeställningar som finns. Resultatet kommer att redovisas i löpande text med referenser 

och en sammanfattning av samtliga studier finns redovisat, se bilaga 3: Resultattabell. 

 

Ett strukturerat träningsprogram med fokus på fysisk aktivitet 

Tre av de 11 randomiserade kontrollerade studierna använde sig av ett gruppbaserat 

träningsprogram (Nilsson, Westheim & Risberg, 2008, Keast, D'Angelo, Nelson, Turcotte, 

McDonnell & Nadler et al., 2013 & Borland, Rosenkvist & Cider 2014).  I studien av 

Nilsson et al. (2008) undersöktes om ett gruppbaserat träningsprogram kunde öka 

deltagarnas prestationsförmåga under en period på 16 veckor. IG fick högintensiv 

intervallträning och KG fick sedvanlig vård med uppföljning på vårdcentral och hade 

möjlighet till träning, dock utan uppsikt. Även i studien av Keast et al. (2013) fick 

deltagarna i IG rehabiliteringsövningar i grupp två gånger i veckan under 12 veckor. 

Deltagarna i IG fick även NW-stavar som de promenerade med under 30 minuter efter 

rehabiliteringsprogrammet. KG fick samma rehabiliteringsprogram som IG samt ett 

styrketräningsprogram. 

 



   
 

Den tredje studien av Borland et al. (2014) använde sig av ett gruppbaserat träningsprogram 

där de undersökte deltagarnas fysiska kapacitet som bedömdes utifrån ett cykeltest, 6MWT 

samt muskeluthållighetsträning efter programmets slut. IG som genomförde 

träningsprogrammet hade träning två gånger per vecka under en period på tre månader. KG 

uppmanades att leva som tidigare under programmets gång. De tre studierna av Borland et 

al. (2014), Keast et al. (2013) och Nilsson et al. (2008) visade att ett gruppträningsprogram 

resulterade i en förbättrad prestationsförmåga efter interventionens slut. De tre studierna 

använde sig av olika typer av gruppträningsprogram, dock visade samtliga på en förbättrad 

prestationsförmåga efter interventionens slut.  

 

Fyra av de randomiserade kontrollerade studierna mätte den fysiska prestationsförmågan 

med 6MWT (Chrysohoou et al. 2015, Borland et al. 2014, Nilsson et al. 2008 & Keast et al. 

2013). Efter ett 12-veckors program på en träningscykel visade Chrysohoou et al. (2015) 

signifikanta förbättringar i IG gällande träningstolerans vilka indikerade i en bättre 6MWT. 

KG fick inget specifikt träningsschema eller råd under programmet. I studien av Borland et 

al. (2014) visade IG signifikanta förbättringar gällande fysisk kondition där deltagarna 

visade en förbättrad 6MWT vilket indikerade till en bättre prestationsförmåga efter tre 

månader.  

 

I studien av Nilsson et al. (2008) visade IG efter interventionens slut en signifikant 

förbättring i 6MWT där träningstiden för deltagarna ökade. I den fjärde studien av Keast et 

al. (2013) användes ett 12-veckorsprogram och det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande 6MWT vid baslinjen. Efter programmet visade IG en förbättring i 

6MWT i jämförelse med KG. I studierna av Borland et al. (2014), Chrysohoou et al. (2015), 

Keast et al. (2013) och Nilsson et al. (2008) hade samtliga studier ett träningsprogram på 12-

16 veckor med olika typer av träningsmetoder där den fysiska prestationsförmågan kunde 

mätas med 6MWT. Genom de strukturerade träningsprogrammen med olika 

träningsmetoder kan personer med KH få en bättre insikt av sina fysiska begränsningar och 

förmågor genom att utöva någon form av FA och därmed öka den fysiska 

prestationsförmågan.  

 



   
 

I studien av Belardinelli, Georgiou, Cianci & Purcaro (2012) genomgick IG ett tioårigt-

träningsprogram vilket bestod av tre träningssessioner per vecka under de första två 

månaderna, följt av två övervakade sessioner varje år tills interventionens slut. Varje 

träningstillfälle varade i cirka en timme med på en träningscykel, löpband eller båda. 

Patienterna i KG ingick inte i något träningsprogram utan blev instruerade att fortsätta med 

sina vardagliga aktiviteter och blev uppmanade att undvika hög intensivträning. Efter det 

första 12 månaderna hade IG ökat sin fysiska prestationsförmåga vilket pågick resten av 

studiens program. Flynn, Piña, Lin, Blumenthal, Ellis & Kraus et al. (2009) hade även ett 

kombinationsträningsprogram med övervakning vilket innefattade gång, stationär cykling 

och löpband tre gånger i veckan under en tremånaders period. Den resterande tiden av 

programmet fick deltagarna hembaserad träning fem gånger i veckan utan uppsikt. KG fick 

rekommendationer om regelbunden FA och aerob träning. Under tremånadersperioden fick 

deltagarna en ökad fysisk prestationsförmåga relaterat till övervakning under 

träningsperioden. Den resterande tiden av interventionen fanns det ingen signifikant 

förbättring gällande den fysiska prestationsförmågan. Båda studierna av Belardinelli et al. 

(2012) och Flynn et al. (2009) visar på att den signifikanta förbättringen gällande fysisk 

prestationsförmåga var under träningsperioden då interventionen blev instruerade under 

träningspassen.  

 

Egenvårdshantering och livskvalité 

Chrysohoou et al. (2015) program visade en signifikant interaktion mellan grupp och ålder 

för patientens livskvalité. Patienterna i IG som var under 60 år förbättrade sin livskvalité 

efter programmet medan KG inte upplevde någon skillnad. Det fanns ingen signifikant 

skillnad på livskvalité mellan grupperna hos deltagarna över 60 år. I studien av Nilsson et al. 

(2008) visade IG efter programmets slut en signifikant förbättring av livskvalité. Från 

baslinjen till tre månader visade studien av Flynn et al. (2009) en signifikant förbättring 

gällande livskvalité hos IG, dock ingen förbättring efter tre månader. Belardinelli et al. 

(2012) visade även en signifikant förbättring av livskvalité i IG vilket upprätthölls under 

hela studiens tid. Studierna av Belardinelli et al (2012) Chrysohoou et al. (2015), Nilsson et 

al. (2008) och Flynn et al. (2009) visar på att genom att använda FA som en egenvårdsåtgärd 

kan det resultera i en bättre livskvalité hos personer med KH.   

 



   
 

Otsu & Moriyama, (2010) hade ett 12-månaders egenvårdsprogram där IG fick uppföljning 

efter tre, sex, nio och 12 månader där patienter kom polikliniskt och fick utbildning om hur 

de hanterar sin KH. Varje utbildningstillfälle var 30 minuter där fokus var tidig upptäckt av 

försämring i symtom, tecken på viktuppgång och FA. KG fick medicinsk behandling och 

sedvanlig vård polikliniskt. I studien av Clark, McDougall, Riegel, Joiner-Rogers, 

Innerarity, Meravigilia et al. (2015) undersöktes IG om olika utbildningsmetoder kunde 

förbättra patientens egenvård och hälsotillstånd under totalt nio månader. Under de tre första 

månaderna fick deltagarna utbildning i hemmet och tredje-sjätte månaden fick deltagarna 

telefon- och/eller emailutbildning men inga hembesök. Det sista tre månaderna hade IG inte 

någon kontakt med forskargruppen. Fokus var funktionsstatus, kunskap om sjukdomen samt 

egenvårdsförmåga. KG fick ett informationsblad om hälsofrämjande preventioner för 

vuxna/äldre där ingen information om hjärtsvikt inkluderades.  

  

Under Clark et al. (2015) program hade IG ökat sin hjärtsviktskunskap under de tre olika 

tidsperioderna. Egenvårdhantering hos deltagarna i IG var signifikant högre än i KG över tid 

jämfört med inskrivningen av studien. Vid studiens slut visade deltagarna i IG en signifikant 

högre livskvalité än hos KG. Otsu et al. (2010) egenvårdsprogram visade i IG en signifikant 

bättre livskvalité till skillnad från KG vid sex, nio och 12 månader. IG visade en signifikant 

förbättring jämfört med KG avseende självrapporterad försämring av symtom vid sex och 12 

månader. Det visade även på en signifikant förbättring gällande upptäckt av viktuppgång vid 

inskrivningen samt vid tre, nio och 12 månaders uppföljning. Med hjälp av olika 

utbildningsmetoder om egenvård kan personer som lever med KH få en bättre förståelse av 

sin sjukdom och i ett tidigare skede upptäcka försämring av sin sjukdom och därmed öka 

chansen till en bättre livskvalité.  

 

Yu, Lee, Stewart, Thompson, Choi & Yu (2015) undersökte om ett övergångsvårds-program 

utövat av sjuksköterskor kunde förbättra livskvalitén och egenvård hos patienter med KH 

under nio månader. Programmet bestod av hembesök, telefonuppföljning och kontakt med 

en hjärtsjuksköterska vars uppgift var att hjälpa deltagarna att skapa individuella mål och en 

handlingsplan för en effektiv egenvård. KG fick information om deras läkemedel samt en 

medicinsk konsultation på en specialistklinik fyra-sex veckor efter utskrivning. I studien av 

Smeulders, Van- Haastreg, Ambergen, Uszko‐Lencer, Janssen‐Boyne, Gorgels et al. (2010) 



   
 

användes ett gruppbaserat egenvårdsprogram som byggde på att deltagarna kunde lära sig av 

varandra om deras sjukdom. Programmet varade i sex veckor och syftet var att patienterna 

som ingick skulle lära sig att hantera de medicinska, sociala och känslomässiga tillstånden 

av att vara kronisk sjuk. Deltagarna följdes sedan upp direkt efter programmets slut, sex 

månader och 12 månader efter interventionen. 

 

Wang, Huang, Ho & Chiou (2016) undersökte om ett pedagogiskt omvårdnadsprogram 

utfört av sjuksköterskor kunde förbättra livskvalitén och lindra fatigue hos patienter med 

hjärtsvikt. Programmet bestod av totalt fyra möten mellan deltagare och forskare samt tre 

telefonintervjuer fördelat på 12 veckor. Rådgivningen pågick i cirka 30 minuter per gång 

och innefattade omvårdnadsbedömning, rådgivning samt emotionellt stöd. Nilsson et al. 

(2008) hade även 30 minuters rådgivning om hur patienterna ska hantera sin KH. Studierna 

av Yu et al. (2015) och Smeulders et al. (2010) visade att deltagarna i interventionen hade en 

signifikant förbättring i sin egenvård efter programmens slut. Dock påverkade inte 

programmet av Smeulders et al. (2010) den generella livskvalitén som handlade om symtom 

på ångest och känslor av depression över tid. 

 

I grupprogrammet av Borland et al. (2014) visade efter interventionens slut en förbättring av 

livskvalitén i IG.  Gällande livskvalité och fatique visade studien av Wang et al. (2016) att 

både livskvalitén hade förbättrats och fatigue hade lindrats i IG efter interventionens slut. 

Även i studien av Nilsson et al. (2008) förbättrades livskvalitén i IG efter programmets slut. 

 

I Yu et al. (2015) övergångsvårdsprogram var den främsta skillnaden förbättring av 

känslomässigt välbefinnande i IG samt fysiskt välbefinnande var signifikant förbättrad efter 

tre månader. Livskvalitén visade på signifikanta förbättringar hos IG över tre respektive nio 

månader. De tre studierna av Yu et al. (2015), Smeulders et al. (2010) och Wang et al. 

(2016) använde sig av någon form av program där fokus var att ge stöd och/eller 

information till patienter gällande egenvård. Information och rådgivning gällande egenvård 

har en viktig roll för att patienten ska kunna klara av att utföra en god egenvård. Kunskap 

om sin sjukdom samt tidiga tecken till försämring ökar chansen till en bättre livskvalité. 

Genom ett egenvårdsprogram har patienten möjlighet att se sina begränsningar samt styrkor 

vilket skapar en medvetenhet om hur personen på bästa sätt kan hantera sin egenvård. 



   
 

Resultatanalys  

Det framkommer att patienter med KH vilka deltar i olika gruppträningsprogram som 

rehabiliteringsövningar, högintensiv intervallträning samt NW-stavar ökade den fysiska 

prestationsförmågan efter interventionens slut (Nilsson et al. 2008, Keast et al. 2013 & 

Borland et al. 2014). Vilket kan påvisas genom att patienten gick en längre distans i 6MWT 

(Chrysohoou et al. 2015, Borland et al. 2014, Nilsson et al. 2008 & Keast et al. 2013). Även 

att patienten blev instruerad under träningspassen visade att den fysiska prestationsförmågan 

ökade under interventionen (Belardinelli et al. 2012 & Flynn et al. 2009) Genom att använda 

FA som en typ av egenvård visade att patienten ökade sin livskvalité hos personer med KH 

(Belardinelli et al. 2012, Chrysohoou et al. 2015, Nilsson et al. 2008 & Flynn et al. 2009).  

 

Patienter som får utbildning om sjukdomen samt egenvårdshantering kopplat till KH visar 

på att patienten uppnår en förbättrad livskvalité efter interventionens slut (Otsu et al. 2010 & 

Clark et al. 2015). Genom att patienten får en bättre hjärtsviktskunskap ökar det i sin tur 

möjligheten till tidigare upptäckt i försämring av sin sjukdom och chansen till en bättre 

livskvalité ökar (Yu et al. 2015, Smeulders et al. 2010 & Wang et al. 2016). Genom att 

sjuksköterskan undervisar om egenvård får patienten bättre sjukdomsinsikt och hur man kan 

förbättra sitt hälsotillstånd. Syftet är att sjuksköterskan ska möta varje individs enskilda 

egenvårdskrav. Genom att patienten skapar individuella mål utifrån sina förutsättningar 

relaterat till sin KH skapar det en medvetenhet om sina styrkor och begränsningar vilket 

underlättar hanteringen av sin egenvård. Målet är att patienten på egen hand tar initiativ och 

utför de i syfte att upprätthålla sin egen hälsa. 

 

DISKUSSION 

Det framkommer i de berörda studierna att olika typer av träningsprogram kan öka den 

fysiska prestationsförmågan hos personer med KH. Genom att man uppnår ett bättre resultat 

i olika träningsformer belyser det vikten av att utföra någon form av FA för att minska 

risken till försämring och istället öka sin fysiska prestationsförmåga. Genom olika typer av 

undervisning samt information/rådgivning har patienterna ökat sin kunskap om sin sjukdom 

och i ett tidigt skede identifierat tidiga tecken på försämring i sin KH och genom det 

förbättrat sin egenvård. Genom att patienterna har uppnått en ökad fysisk prestationsförmåga 



   
 

samt förbättrat sin egenvård har det i sin tur ökat livskvalitén i slutet av interventionen. 

Samtliga studier belyser dock vikten av att fler och mer omfattande studier bör genomföras 

med större interventionsgrupper för en ökad validitet. 

 

Resultatdiskussion 

Ett strukturerat träningsprogram med fokus på fysisk aktivitet 

Resultatet visade att både genom grupp- och individuell träning kan patienter med KH 

förbättra sin fysiska prestationsförmåga med hjälp av strukturerade träningsprogram 

(Chrysohoou et al., 2015, Flynn et al., 2009, Belardinelli et al., 2012, Keast et al., 2013 & 

Nilsson et al., 2008). Resultatet visade dock att patienterna inte uppnådde en bättre fysisk 

aktivitet men en förbättrad prestationsförmåga (Borland et al., 2014). Resultatet kan kopplas 

samman med studien av Berg Balk, Bussmann & Stam (2004) som menade att en orsak till 

varför programmet inte hade effekt på ökad FA kan vara baserat på att träningsprogrammet 

bör utvecklas genom en ökad träningsfrekvens och utövas under en längre tid. Belardinelli et 

al. (2012) poängterar vikten av att patienten får stöd under träningsprogrammet vilket gör att 

de upprätthåller en högre prestation under programmets gång. 

 

Litteraturstudien visade att det kan finnas en risk att patienter med KH kan uppleva trötthet 

och dyspné under träningssessionerna vilket kan bidra till en rädsla hos individen. Genom 

olika typer av träningsprogram samt stöd och undervisning från olika professioner kan 

patienter lättare uppnå en bättre fysisk prestationsförmåga. För att patienterna ska kunna 

uppnå ett bra resultat efter ett strukturerat träningsprogram har det visat sig ge bättre resultat 

när patienterna har fått stöd och undervisning under träningsperioden, till skillnad från om 

de utfört träningen på egen hand i hemmet. Kristoffersen (2007) menar att Orem lägger vikt 

på att upprätthålla en balans mellan aktivitet och vila, dock innebär KH vissa begränsningar 

i patientens aktivitet. För att uppnå den bästa möjliga balansen mellan vila och aktivitet har 

sjuksköterskan en viktig roll i att planera dagen tillsammans med patienten utifrån ens 

önskemål. 

 

Resultatet visade att efter interventionens slut hade patienterna förbättrat sin fysiska 

prestationsförmåga där interventionen fick NW-stavar vilket resulterade i en förbättrad 



   
 

överkroppsstyrka och en ökad fritidsaktivitet (Keast et al., 2013). Liknande resultat har setts 

i studien av Piotrowicz, Zieliński, Bodalski, Rywik, Dobraszkiewicz, Sobieszczańska & 

Piotrowski et al. (2015) där ett åtta-veckors individbaserat träningsprogram användes med 

NW-stavar i hemmet. Patienterna visade en signifikant förbättring i fysisk 

prestationsförmåga efter interventionens slut. Piotrowicz et al. (2015) benämner även att 

hembaserad NW-träning är säker, effektiv och väl accepterad att utföra själv i hemmet. 

Författarna betonade även att NW var en optimal typ av träning för patienter med KH, då 

patienten använde mer av hela sin kroppsmuskulatur. Tekniken ledde till en liten 

motståndsträningskomponent för en aerob uthållighetsträning. Både Keast et al. (2013) och 

Piotrowicz et al. (2015) visade att deltagarna var mycket nöjda samt trygga med NW-

metoden i slutet av studierna. 

 

Författarna i litteraturstudien menar att genom användning av NW-stavar är det ett enkelt 

sätt att motionera samt inkluderar både övre och nedre extremiteterna. Vi KH kan det finnas 

en trygghet att använda sig av NW då patienten lättare blir andfådd vid ansträngning och 

trötthet kan även träda in. Stavarna kan då användas som ett stöd när patienten är i behov av 

vila beroende på vilken grad av NYHA-klass hen har. Metoden har även andra positiva 

effekter då det är en utomhusaktivitet som kan utföras tillsammans med sin partner vilket 

ger patienten bättre motivation till att vara fysiskt aktiv. 

 

Egenvårdshantering och livskvalité 

Litteraturstudien har visat att ett gruppbaserat träningsprogram ger goda resultat gällande 

livskvalité enligt studien av Nilsson et al. (2008) som menar att ett gruppbaserat 

träningsprogram gav en dämpad social isolering, minskad ångest som i sin tur förbättrade 

hanteringen av sin sjukdom samt uppnådde en bättre självkänsla. Även studien av Austin, 

Williams, Ross, Moseley & Hutchison (2005) visade på att ett gruppbaserat träningsprogram 

gav patienterna en bättre livskvalité både under och efter programmets slut. Nilsson et al. 

(2008) menar att genom stöd och rådgivning kan denna modell vara mer kostnadseffektiv i 

jämförelse med en individbaserad behandling. Det kan styrkas med att kostnaderna av 

sjukvård för patienter som lever med KH var höga under 2010 (Socialstyrelsen, 2015) och 

att gruppträningsprogram då kan vara till en fördel då den här typen av träningsmodell ger 

möjlighet att träna flera deltagare under samma tid som för en deltagare. 



   
 

Resultatet visade även ett gruppbaserat egenvårdsprogram där fokus förutom egenvård 

handlade om att patienterna skulle lära sig att hantera det känslomässiga tillståndet av att 

vara kronisk sjuk (Smeulders et al., 2010). I jämförelse med de andra berörda studierna om 

livskvalité var att Smeulders et al. (2010) inte visade att den generella livskvalitén som 

handlade om symtom på ångest och känslor av depression påverkades av interventionen. I 

studien av Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler (2005) menar att det finns risk för att 

sjukvårdspersonalen underskattar patientens upplevelser av de psykosociala symtomen. 

Symtomen har en negativ inverkan på den hälsorelaterade livskvalitén, morbiditeten samt 

mortaliteten hos personer med KH. Därmed menar Zambroski et al. (2015) att det är viktigt 

att sjukvårdspersonalen identifierar symtomen i ett tidigt skede. Enligt Kristoffersen (2007) 

menar Orem att en god omvårdnad baseras på förhållandet mellan patientens 

egenvårdskapacitet och de terapeutiska egenvårdskraven som ligger till grund för att främja 

normalfunktion, hälsa och välbefinnande. Fokus ligger på patientens behov genom att 

sjuksköterskan tar hänsyn till personligheten och livssituationen för att kunna ge bästa 

möjliga vård. 

 

Litteraturstudien menar att genom ett egenvårdsprogram som genomförs i grupp kan vara en 

fördel då den gemensamma nämnaren för patienterna är KH och de kan både få stöd och råd 

från varandra. Dock kan den här typen av program vara svår att förhålla sig till då 

patienterna tillsammans ska lära sig att hantera det känslomässiga tillstånden av att vara 

kronisk sjuk. Vad en person känner och hur hen uttrycker är individuellt, därför kan ett 

gruppbaserat egenvårdsprogram vara svårt att applicera på just den här patientgruppen. 

 

Studierna som ingick i litteraturstudien och som använde sig av någon form av utbildning 

för att uppnå en bättre egenvård relaterat till en bättre livskvalité var Clark et al. (2015), 

Otsu et al. (2010) & Wang et al. (2016). Otsu et al. (2016) menar att patienter som saknar 

kunskap om sin sjukdomsbild löper högre risk till försämring i sin KH. Genom en god 

egenvårdsförmåga ökar chansen till en förbättrad livskvalité. Wang et al. (2016) menar att 

genom individuella möten med patienter med KH kan sjuksköterskan ge omvårdnad för att 

öka ens kunskap om egenvård samt möta patientens fysiska och psykiska behov genom 

någon form av utbildning. 

 



   
 

Resultatet av litteraturstudien kan stärkas med studien av Strömberg, Mårtensson, Fridlund, 

Levin, Karlsson & Dahström et al. (2003) vilka undersökte effekten av egenvårdsbeteende 

som leddes av en sjuksköterska. Utbildningen innefattade information om; symtom, etiologi, 

vätske- och natriumrestriktioner samt olika träningsformer. Egenvårdsbeteende mättes enligt 

EHFScBS-formuläret och patienterna visade en signifikant förbättring i sin egenvård efter 

interventionen. Enligt Larsen och Pedersen (2016) har hälso- och sjukvårdspersonalen ett 

aktivt engagemang tillsammans med patienten med fokus på ens egen situation en betydande 

roll. Fokus baseras på patientens behov av undervisning, vägledning samt kontinuitet mellan 

patient och vårdgivaren. Författarna poängterar att de viktigaste aktiviteterna är dem som är 

relaterade till vad patienten själv kan göra på egen hand ligger till grund för en god 

egenvård. Enligt Orem (2001) kan sjuksköterskan med hjälp av olika metoder stödja, 

vägleda samt undervisa patienten för att ge en ökad förmåga till egenvårdsaktivitet. Genom 

en god och strukturerad egenvård samt kunskap om fysisk aktivitet och dess inverkan på 

livskvalité kan patienter med KH utifrån ens individuella förutsättningar leva ett värdigt liv. 

 

Litteraturstudien visade även att genom ett egenvårdsprogram så kan patienterna få en bättre 

kännedom och hantering av sin egenvård (Smeulders et al., 2010 & Yu et al., 2015). 

Programmen skilde sig åt då ett program var gruppbaserat och ett var individuellt, dock var 

resultaten liknande. I studien av Jaarmsa et al. (2003) menar att om patienten får kontroll 

över sin egenvård, kan det resultera i andra viktiga resultat. Vid olika behandlingar av 

hjärtsvikt betonar författarna att en förbättrad egenvård är nyckeln till framgång för att öka 

ens livskvalité samt minska mortalitet, morbiditet och hälso-och sjukvårdskostnader. 

 

Metoddiskussion 

Styrkor med de 11 randomiserade kontrollerade studierna var att alla vara etiskt godkända, 

samt att samtliga studier var referensgranskade. Utifrån studiens syfte ansågs vald metod 

(RCT) lämplig då syftet var att studera en experimentgrupp (IG) som fick ett särskilt 

behandlingsprogram för att kunna jämföra med en kontrollgrupp. Utifrån de valda artiklarna 

har studiernas styrkor samt svagheter diskuterats och slutsatserna har varit relevanta till 

studiens syfte. Utifrån Forsberg och Wengström (2013) granskningsmall hade samtliga 

artiklar medel till hög validitet. En annan styrka med de valda studierna var att de flesta var 



   
 

publicerade mellan år 2010-2016 vilket gjorde att aktuell forskning erhölls. Utifrån Forsberg 

och Wengström (2013) granskningsmall har författarna bedömt de enskilda artiklarna utifrån 

deras poängsättningssystem. Dock bör det poängteras att bedömningen av artiklarna kan ha 

påverkat validiteten och reabiliteten av studierna. Författarna har varit kritiska i 

bedömningen av studierna och därmed gått igenom varje enskild artikel ett antal gånger för 

att säkra en god kvalité.  

 

De inkluderade studierna var från många olika delar av världen, vilket skulle kunna vara en 

nackdel relaterat till att man inte kan dra någon slutsats till att det går att applicera i Sverige. 

När den första litteratursökningen genomfördes i Cinahl gav det fler träffar utifrån valda 

inklusionskriterier, andra sökningen gav färre träffar och sökningen fick därmed ändras och 

skiljde därför databaserna åt. I PubMed ingick fulltext i sökningen, dock inte i Cinahl 

relaterat till få träffar. Författarna hade kunnat exkludera fulltext även i PubMed då det inte 

skiljde så många träffar, dock var artiklar i PubMed redan valda efter första sökningen. I 

Cinahl inkluderades alla åldrar men inte i PubMed och författarna fick granska varje enskild 

artikel i Cinahl utifrån vuxna och äldre med KH. Hade det varit en identisk sökning i båda 

databaserna hade det sparat tid istället för att göra olika sökningar. 

  

I januari 2017 genomfördes den första sökningen i Cinahl där författarna till litteraturstudien 

använde sig av de inklusionskriterier som de utformat. I april genomfördes den andra 

sökningen av artiklarna då det var dags att samla material till studien. Sökningen som 

genomfördes då gav färre träffar och författarna var då tvungna att ändra i sin sökmetod 

vilket bidrog till att sökningen skiljde databaserna åt. I PubMed ingick fulltext i sökningen, 

dock inte i Cinahl relaterat till få träffar. Författarna hade kunnat exkludera fulltext även i 

PubMed, dock var artiklar i PubMed redan utvalda efter första sökningen i januari. 

Sökningen i april resulterade i att alla åldrar inkluderasdes i Cinahl då utfallet av artiklar var 

lägre än vid första sökningen i januari. Författarna fick granska varje enskild artikel i Cinahl 

utifrån de inklusionskriterier som valts. Hade det varit en identisk sökning i båda 

databaserna hade det sparat tid istället för att göra olika sökningar. 

  

Då Cinahl hade en mer omvårdnadsinriktning inkluderades databasen för att få med ett 

större omvårdnadsperspektiv, dock blev utfallet av artiklar från Cinahl få utifrån de sökord 

som valts. MesH-termerna “chronic heart failure”, “physical activity”, och “self care” 

framstod under studiens start som relevanta sökord kopplat till studiens syfte. Studien kunde 



   
 

ha genomfört en extra sökning på “chronic heart failure” och “self care” eftersom författarna 

undersökte effekten av egenvård vid hjärtsvikt. Som nämnts ovan var det något som 

uppmärksammades i efterhand. Litteraturstudiens syfte var att undersöka om en förbättrad 

livskvalité kunde uppnås med egenvård inriktad mot fysisk aktivitet, dock borde 

litteraturstudien varit mer specifik angående NYHA klassificeringarna för att ha möjlighet 

att jämföra studierna med varandra och se eventuella skillnader samt likheter i de olika 

graderna. 

 

Studier med för lågt deltagarantal (<50) var tänkta att exkluderas då ett större antal deltagare 

ger en högre reliabilitet och validitet. Dock var det två studier med ett deltagarantal på 48 

respektive 50 som inkluderades då de bedömdes vara av god kvalité (Borland et al., 2014 & 

Clark et al., 2015). Det gällde även studien av Flynn et al. (2009) som hade ett bortfall på 

1504 deltagare, dock bedömdes studien vara av medel kvalité relaterat till en statistisk 

powerberäkning på 90 procent. En svaghet med de valda artiklarna var även att vissa av 

studierna hade interventionsgrupper med andra sjukdomar utöver KH, till exempel diabetes 

och fetma. Det var en nackdel då studiens syfte enbart var att undersöka personer med KH, 

det var dock svårt att undvika då andra sjukdomar ofta förekommer tillsammans med KH.  

 

Vidare forskning 

Det framgår att fysisk aktivitet kan leda till positiva effekter för patienter med kronisk 

hjärtsvikt. Genom att patienten blir mer fysiskt aktiv och får en bättre förståelse för sin 

sjukdom resulterar det i ökad kunskap gällande vikten av egenvård vilket kan förbättra 

patientens livskvalité. Dock behövs mer forskning inom området för att kunna applicera 

fysisk aktivitet som en behandlande åtgärd. 

 

Klinisk implikation  

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) stadgas i kap. 6 1 § att sjuksköterskan ska utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan ska ge 

vård till patienten så långt som möjligt, vården ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten.  

 



   
 

Utövandet av fysisk aktivitet i det vardagliga livet har en positiv inverkan på hälsan. Såsom 

tidigare nämnts har studier visat att fysisk aktivitet även kan ha en positiv effekt hos 

personer med kronisk hjärtsvikt. Det kan finnas en viss rädsla för att vara fysiskt aktiv för en 

person som lever med en kronisk sjukdom om individen inte har tillräcklig kunskap gällande 

sjukdomen och hur personen ska lära sig att leva med den. Genom en god relation mellan 

sjuksköterskan och patienten kan sjuksköterskan optimera omvårdnaden genom att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

 

Slutsats 

Det framgår att olika former av strukturerade träningsprogram kan öka den fysiska 

prestationsförmågan hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det i sin tur kan minska risk för 

försämring i sin hjärtsvikt, minskad mortalitet samt färre sjukhusinläggningar dock inte 

inom vilken NYHA klass. Genom att patienten utövar någon form av fysisk aktivitet som en 

egenvårdsåtgärd kan det resultera till en förbättrad fysisk prestationsförmåga samt en ökad 

livskvalité. Sjuksköterskan har en viktig samt betydelsefull roll i det kliniska arbetet genom 

att applicera en personcentrerad vård relaterat till fysisk aktivitet samt utbildning om 

egenvård för att patienten ska uppnå en förbättrad livskvalité. Gällande vilken typ av fysisk 

aktivitet som är den mest effektivaste metoden kan dock inte fastslås och det behövs mer 

omfattande forskning inom området. 
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BILAGA 1 

Kvalitetsgranskningsmall – kvantitativa ansatser. (Forsberg & Wengström, 2013) 
Kvasi-experimentella studier 

    

  

1. Vad är syftet med studien? 

2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? JA(1p) NEJ (0p) VET EJ(0p) 
3. Är designen lämplig utifrån syftet? JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

4. Är undersökningsgruppen representativ? JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 
5. Framgår var undersökningen genomfördes? JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

6. Framgår hur många deltagare som inkluderades i undersökningen? JA(1p) NEJ(0p)  
VET EJ(0p) 

7. Framgår det vilka inklusions och exklusionskriterier som tillämpades? JA(1p) NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

8. Framgår det vilken urvalsmetod som användes? JA(1p) Vilken:___ NEJ(0p)  
VET EJ(0p) 

9. Framgår det vilka mätmetoder som användes? JA(1p) Vilken:____ 
 NEJ(0p) VET EJ(0p) 

10. Är validiteten diskuterad? JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 
11. Var demografiska data liknande i jämnförelsegrupperna? JA(1p) 
NEJ(0p) Skillnader:______ VET EJ(0p) 
12. Finns bortfallsanalys? JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

13. Är bortfallet presenterat i studien? JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 
14. Var den statistiska analysen lämplig? JA(1p) NEJ(0p) Varför:_____ VET EJ(0p) 

15. Vilka var huvudresultaten? 
16. Erhölls signifikanta skillnader? JA(1p) Vilka variabler:____ NEJ(0p) VET EJ(0p) 

17. Är slutsatsen relevant? JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 
18. Kan resultaten generaliseras till en annan population? JA(1p) NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
Totalt: 17 poäng. 

Låg = 0 – 6 poäng Medel =7–13poäng Hög = 14 – 17 poäng 
 


