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Abstrakt 

Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat har en nedsatt pumpförmåga vilket 

leder till att syresättningen av kroppens vävnader och organ försämras. De vanligaste 

orsakerna till kronisk hjärtsvikt är hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. Behandlingen 

utgörs av läkemedel och livsstilsförändringar i form av kostredigeringar, fysisk aktivitet samt 

minskad alkoholkonsumtion och rökning. Fysisk aktivitet utgör en väsentlig del av 

egenvården varför sjuksköterskans vägledande och stödjande roll är av betydelse för 

individen. Syfte: Syftet var att beskriva vilken påverkan fysisk aktivitet har på vuxna 

individer med kronisk hjärtsvikt. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design. En 

systematisk litteratursökning utfördes i databaserna Cinahl och Medline vilket resulterade i att 

11 kvantitativa studier inkluderades. Resultat: Efter träningsinterventionerna skattade 

majoriteten av interventionsgrupperna en signifikant förbättrad generell livskvalité. Fysisk 

aktivitet hade även en god påverkan på den fysiska kapaciteten och symtombilden. Slutsats: 

Fysisk aktivitet kan ha en god kortvarig påverkan på hälsa och välmående vid kronisk 

hjärtsvikt vilket kan vara betydelsefullt för individens förmåga att utföra egenvård men också 

för samhället i stort. 

 

Nyckelord: Egenvård, fysisk aktivitet, kronisk hjärtsvikt, livskvalité, träning 
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsen förekommer hjärtsvikt i alla åldersgrupper men ökar kraftigt i takt med 

stigande ålder. Studier nationellt och internationellt visar på att ungefär tio procent av alla 

personer över 80 år har en diagnostiserad hjärtsvikt. I Sverige uppskattas att ca två procent av 

befolkningen lider av hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2015). 

  Kronisk hjärtsvikt ses som en folksjukdom vilken medför mycket lidande för den enskilde 

individen. Nydebuterad och kronisk hjärtsvikt utgör idag majoriteten av alla 

sjukhusinläggningar för patienter över 65 år varför sjukdomen även bidrar till ökade 

sjukvårdskostnader för samhället (Persson & Eriksson, 2013). I en studie av Albert, Forney, 

Slifcak & Sorrell (2014) intervjuades personer med kronisk hjärtsvikt gällande träningsvanor 

och upplevelse av fysisk aktivitet. Träningen förknippades med rädslan att fysisk 

ansträngning skulle orsaka allvarliga försämringar i deras tillstånd. Personerna påmindes om 

den nedsatta fysiska förmågan vilket gav upphov till depressiva symtom. Det är inom 

sjuksköterskans ansvarsområde att tillvarata individens upplevelser och finna evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa (Socialstyrelsen, 2005). Då hjärtsvikt är ett vanligt 

förekommande hälsoproblem inom sjukvården kändes det angeläget att belysa följande 

område med anledning av att sjuksköterskan i sin yrkesprofession kommer att möta 

patientgruppen i sitt dagliga arbete.  
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1 Bakgrund 

 

1.2 Hjärtsvikt  

Vid kronisk hjärtsvikt har hjärtat en bristande förmåga att förse kroppens vävnader och organ 

med en tillfredsställande mängd blod. Konsekvensen blir att syresättningen i kroppens 

vävnader försämras vilket senare ger upphov till rubbningar i bl.a. muskler, kärl och njurar.  

Då hjärtminutvolymen minskar pga den sviktande pumpförmågan utlöses ett flertal olika 

kompensationsmekanismer i kroppen vilka långsiktigt är skadligt för det kritiskt sjuka hjärtat 

(Wikström, 2014).  

  Hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom är de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt som 

tillsammans svarar för 75 procent. Hjärtsvikt kan även orsakas av diabetes, klaffel, arytmier 

och hjärtmuskelsjukdomar. Eftersom de bakomliggande faktorerna till hjärtsvikt kan ha olika 

ursprung ses hjärtsvikt inte som en sjukdom, utan som ett tillstånd vilket ger uttryck i en rad 

olika symtom (Mårtensson, 2012; Wikström, 2014).   

  I litteraturen görs en indelning mellan systolisk vänsterkammarsvikt och diastolisk 

högerkammarsvikt. Systolisk hjärtsvikt innebär att hjärtat har en försämrad pumpförmåga 

vilket leder till en reducerad hjärtminutvolym. Vid diastolisk hjärtsvikt har hjärtat en nedsatt 

förmåga att relaxera vilket gör att fyllnadstrycket ökar så att blodet stasas tillbaka i 

vensystemet (Mårtensson, 2012).  

  Ejektionsfraktion (EF) är ett mått som används vid bedömning av hjärtats funktion, vilken 

svarar för den mängd blod som hjärtats vänstra kammare pumpar ut vid varje hjärtslag. Hos 

ett normalt fungerande hjärta överstiger EF 55 procent, vid diagnosen hjärtsvikt understiger 

EF 40 procent (Lindqvist, 2014; Mårtensson, 2012; Persson & Eriksson, 2013). 

  Vid hjärtsvikt föreligger vissa skillnader mellan könen. Prevalensen för män och kvinnor är 

lika, incidensen är dock högre för män. Kvinnor i förhållande till män lever vanligen längre 

med sin diagnos varför kvinnor som vårdas på sjukhus är något äldre än männen (Strömberg 

& Mårtensson, 2005). 

 

1.2.1 Symtom och prognos 

Symtomen vid hjärtsvikt kan vara otydliga och variera mellan individer varför de ibland kan 

vara svåra att relatera till diagnosen. Huvudsymtomen hos personer med hjärtsvikt är trötthet 

och dyspné. Dyspnén tenderar att tillta vid liggande ställning samt vid fysisk ansträngning. 

Andra vanligt förekommande symtom är ödem, viktuppgång, aptitlöshet, nattlig 

urinträngning, hjärtklappning, förvirring samt försämrat allmäntillstånd. Vidare leder 

reducerad hjärtminutvolym och försvagad skelettmuskulatur till försämringar vad gäller 

arbetskapacitet och funktionsförmåga (Dahlström & Strömberg, 2005; Persson & Eriksson, 

2013).  

  Symtomen vid hjärtsvikt brukar klassificeras utifrån fyra funktionsklasser. Indelningen sker 

enligt New York Heart Association (NYHA-klassificering), se tabell 1 (Persson & Eriksson, 

2013, s. 322). 
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Tabell 1. NYHA-klassificering  

NYHA I Nedsatt hjärtfunktion utan symtom 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid uttalad fysisk 

aktivitet. 

NYHA III Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk 

aktivitet. 

Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende på om patienten klarar av att 

gå > 200 m på plan mark utan besvär eller inte.  

NYHA IV Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila.  

Symtomökning vid minsta ansträngning. Patienten är oftast sängbunden. 

 

Prognosen vid hjärtsvikt är sämre än flertalet cancersjukdomar. Den årliga mortaliteten vid 

NYHA-klass IV uppskattas vara 40-50 procent. De lägre NYHA-klasserna har en bättre 

prognos och vid NYHA-klass II beräknas den årliga mortaliteten vara fem procent 

(Mårtensson, 2012).   

 

1.2.2 Behandling 

Standardbehandlingen vid kronisk hjärtsvikt är både farmakologisk och icke-farmakologisk. 

För att öka förutsättningarna till följsamhet och optimal behandling är det av betydelse att 

patient och vårdpersonal etablerar en god relation till varandra. Av relevans är också 

undervisning om sjukdomen och hur patienten skall förhålla sig till sin nya livssituation. 

Likaså bör patientens anhöriga göras delaktiga i vården genom adekvat information om hur 

behandling och uppföljning skall gå tillväga (Dahlström & Strömberg, 2005; Persson & 

Eriksson, 2013).  

  Det finns speciella hjärtsviktsmottagningar patienterna kan vända sig till och få utbildning av 

sjuksköterskor som är specialutbildade inom området (Socialstyrelsen, 2015). De 

övergripande målen med hjärtsviktsbehandlingen syftar till att lindra symtom, förbättra 

livskvalitén, minska sjukhusvistelse, förbättra prognosen samt förebygga utvecklingen av 

hjärtsvikt (Hagerman, 2014). 

 

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt består vanligen av ACE-hämmare, 

betablockerare och diuretika (Persson et al., 2010). Patienten bör ha kunskap om sina 

läkemedel varför det är av vikt att sjuksköterskan vid upprepade tillfällen informerar om de 

effekter och eventuella biverkningar som kan uppstå. Behandlingen skall vara personcentrerad 

och utgå från patientens egna preferenser och förutsättningar (Dahlström & Strömberg, 2005). 

 

Icke-farmakologisk behandling 

Den icke-farmakologiska behandlingen innebär för individen ett flertal olika 

livsstilsförändringar såsom reducerat salt- och vätskeintag, fysisk aktivitet, hantering av 

läkemedel, minskad alkoholkonsumtion och rökning samt ett individanpassat näringsintag.  

Individen bör lära sig att observera tecken till försämring av symtom såsom ökad dyspné och 
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trötthet så att denne kan anpassa sin livsstil efter sina förutsättningar (Mårtensson, 2012; 

Rogers et al., 2001). Individen skall också känna trygghet i kontakten med sin sjuksköterska 

då egenvården inte räcker till (Dahlström & Strömberg, 2005). 

 

1.3 Begreppet livskvalité 

Utifrån Världshälsoorganisationens (WHO, 1997) definition av livskvalité ses begreppet som 

ett komplext mått på individens hälsa och välbefinnande vilket inkluderar ett flertal olika 

dimensioner såsom fysisk och psykisk hälsa, sociala relationer och miljö. Vidare berör det 

individens sociala livssituation och det kulturella kontext denne lever i där subjektiva 

värderingar, förväntningar och målsättningar kan förändras till tid och sammanhang.  

 

1.4 Begreppet fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar olika former av rörelse som utförs av skelettmuskulaturen vilket 

resulterar i en ökad kroppslig energiomsättning. Fysisk aktivitet innefattar allt från 

hushållsarbete, promenader, cykling och utövning av sporter. Träning är en subkategori till 

fysisk aktivitet vilket ses som en planerad och strukturerad aktivitet som syftar till att förbättra 

eller bibehålla den fysiska funktionen (WHO, 2015).  

 

1.5 Rekommendationer av fysisk aktivitet 

WHO’s (2010) internationella rekommendation är daglig fysisk aktivitet till både vuxna och 

barn i syfte att förebygga sjukdom och bevara hälsa. Vidare menar WHO att inaktivitet är den 

fjärde största riskfaktorn för att insjukna i allvarliga och/eller kroniska tillstånd.  

  Nedsatt fysisk prestation- och funktionsförmåga är en vanligt förekommande konsekvens för 

personer med kronisk hjärtsvikt. Före 1980- talet ansågs fysisk aktivitet vara en direkt 

kontraindikation till kronisk hjärtsvikt. Rekommendationen var då att undvika fysisk aktivitet 

eftersom det påstods kunna försämra hjärtfunktionen och uppkomst av symtom. Forskning 

kunde senare påvisa gynnsamma effekter av fysisk aktivitet vid hjärtsvikt. De tidigare 

rekommendationerna om inaktivitet ersattes då av aktivitet för att främja hälsa och 

välbefinnande (Cider, 2005; Meyer et al., 2001). 

  Socialstyrelsen (2015) rekommenderar fysisk aktivitet till personer med kronisk hjärtsvikt då 

det anses ha en positiv inverkan på både fysiska och psykosociala symtom. Hälso- och 

sjukvård bör enligt dessa rekommendationer erbjuda personer med kronisk hjärtsvikt någon 

form av individanpassad och regelbunden hjärtrehabilitering som inkluderar både kondition 

och styrketräning. Trots rekommendationer om fysisk aktivitet till personer med hjärtsvikt har 

Socialstyrelsen funnit brister inom hälso- och sjukvård att nyttja hjärtrehabilitering som 

behandlingsmetod. Att involvera fler personer i rehabiliteringsprogrammen skulle på kort sikt 

innebära ökade kostnader. Ur ett längre perspektiv skulle det istället kunna bidra med 

minskade sjukvårdskostnader då individer med kronisk hjärtsvikt skulle få en bättre hälsa 

(ibid.). 

 

1.6 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International council of nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

ICN:s etiska kod avser att vägleda sjuksköterskan och annan vårdpersonal inom hälso- och 
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sjukvård. Sjuksköterskan skall genom ett korrekt etiskt handlande visa respekt för mänskliga 

rättigheter. Omvårdnad skall erbjudas oberoende av individens värderingar, hudfärg, 

vårdbehov, trosuppfattning, kön, politisk åsikt och kulturella bakgrund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a). För att främja hälsa hos individen skall sjuksköterskan aktivt 

stödja och motivera till en hälsosam livsstil (Socialstyrelsen, 2005). 

  I enlighet med patientsäkerhetslagen 1 §, kap. 6, i SFS 2010:659 skall sjuksköterskan som 

legitimerad personal inom hälso-och sjukvård använda sig av evidensbaserad omvårdnad vid 

sitt yrkesutövande. Sjuksköterskan skall kritiskt granska och värdera vetenskaplig forskning i 

syfte att implementera en evidensbaserad och god omvårdnad i det dagliga arbetet 

(Socialstyrelsen, 2005). 

  Målet för en god omvårdnad är att sjuksköterskan i vårdsituationen främjar och förebygger 

hälsa hos individen.  Sjuksköterskans praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper inom 

omvårdnad möjliggör en god vård som involverar patienten både fysiskt och mentalt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a). 

 

1.7 Teoretiskt perspektiv 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem har utformat egenvårdsteorin som består av tre olika 

delar; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård är sådana aktiviteter som 

individen självständigt utför och har kunskap om. Egenvård skapar förutsättning för hälsa, 

personlig utveckling och välbefinnande. Grad av välbefinnande står i relation till individens 

personliga upplevelse av sin livssituation vilket innebär att sjukdom inte nödvändigtvis 

behöver påverka välbefinnandet negativt. Med egenvårdsbrist menas de faktorer som bidrar 

till att individens förmåga till egenvård försämras eller begränsas. Omvårdnad är enligt Orem 

sådana aktiviteter som skall ersätta egenvården då individen inte är kapabel att utföra den 

själv. Genom omvårdnadssystem kan sjuksköterskan identifiera omvårdnadsbehov utifrån 

individens resurser, krav och situation och finna åtgärder som stärker egenvården (Orem, 

2001). 

 

1.7.1 Motiverande samtal för att främja egenvården 

Det motiverade samtalet är en metod som används i syfte att skapa en naturlig 

förändringsprocess hos individen genom att sjuksköterskan erbjuder stöd och professionell 

kunskap. Samtalet syftar till att stärka individens motivation till att själv reflektera kring sin 

situation och sina eventuella problemområden. Sjuksköterskan skall vägleda individen att 

fatta beslut som gynnar och förbättrar hälsa och levnadsvanor (Holm Ivarson, 2013; Paradis, 

Cossette, Frasure-Smith, Heppell & Guertin, 2010).  

 

1.8 Problemformulering  

Att drabbas av kronisk hjärtsvikt kan medföra ett flertal olika livsstilsförändringar för 

individen (Persson & Eriksson, 2013). Hjärtsvikt har en allvarlig prognos varför det är av vikt 

att individen är följsam till rekommendationer om behandling och egenvård. Trots att fysisk 

aktivitet visats vara gynnsamt vid kronisk hjärtsvikt har Socialstyrelsen funnit att 

hjärtrehabilitering som behandlingsmetod inte brukas i den mån som vore önskvärd. Att 

införliva hjärtrehabilitering som en grundsten i individens behandling skulle kunna leda till 

färre sjukhusinläggningar och minskade samhällskostnader på sikt (Socialstyrelsen, 2015).  

  Att sjuksköterskan har god kunskap om hjärtsvikt och dess fysiologiska konsekvenser anser 
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författarna vara betydelsefullt för att sjukdomen skall förstås i relation till fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar skall grundas i vetenskaplig evidens och det är därför 

angeläget att lyfta fram fysisk aktivitet som en möjlig behandlingsmetod för att öka hälsa och 

välbefinnande hos individer med kronisk hjärtsvikt.  

 

2 Syfte 
Syftet var att beskriva vilken påverkan fysisk aktivitet har på vuxna individer med kronisk 

hjärtsvikt. 

2.1 Frågeställningar 

 
1. Hur påverkas den generella livskvalitén?  

2. Hur påverkas fysiologiska faktorer? 

 

3 Metod 

En litteraturstudie med beskrivande design och systematisk litteratursökning utfördes då det 

ansågs lämpligt utifrån det valda problemområdet (Kristensson, 2014). 

 

3.1 Sökstrategi och datainsamling 

Initialt identifierades de meningsbärande orden i syftet vilka resulterade i hjärtsvikt och fysisk 

aktivitet. Ämnesordet quality of life valdes då det ansågs vara av relevans utifrån syfte och 

frågeställning. Orden översattes sedan till engelska ämnesord i svenska MeSH vilka blev 

följande; heart failure, physical activity, exercise och quality of life. Physical activity 

exkluderades i Medline då det låg som underrubrik i sökträdet till ämnesordet exercise. 

Ämnesorden är indexerade i databaserna och grundar sig på innehållet i de vetenskapliga 

studierna. Tillämpningen av ämnesord gör därmed sökningen mer avgränsad och fokuserad på 

det valda ämnet (Kristensson, 2014).  

  Litteratursökningen utfördes via databaserna Cinahl och Medline. Till en början söktes de 

fyra ämnesorden var för sig i Cinahl headings ämnesordslista via ”suggest subjekt terms”.  

Heart failure, quality of life och exercise utökades med explode+ för att bredda sökningen 

med tillhörande underrubriker. I nästa sökning kombinerades exercise och physical activity 

med “with OR” då ämnesorden ansågs vara synonyma med varandra, det gav också en 

bredare sökträff. Därefter genomfördes en kombinerad sökning av samtliga ämnesord med 

”with AND” i syfte att inkludera alla ämnesord i samma sökning och för att begränsa 

resultatet. Sökbegränsningarna som valdes var peer review, språk engelska, årtal 2005-2015, 

vuxna över 19 år.  

  I Medline söktes heart failure, quality of life och exercise var för sig i MeSH ämnesordslista 

via ”suggest subject terms”. Heart failure och exercise utökades med explode+ i 

ämnesordslistans sökträd. I nästa sökning kombinerades samtliga ämnesord med ”with AND” 

för att begränsa sökresultatet. Sökningen begränsades med årtal 2005-2015, språk engelska 

samt vuxna över 19 år. Peer review fanns ej som sökbegränsning då studierna redan är 

vetenskapligt granskade. Sökningarna sammanställdes i en sökmatris, se bilaga 1. 
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3.2 Urval 

Inklusionskriterier var män och kvinnor över 19 år diagnostiserade med systolisk och/eller 

diastolisk hjärtsvikt oavsett NYHA-klassificering som genomfört någon form av 

träningsintervention. Exklusionskriterier var studier som undersökt en annan typ av 

intervention, review-artiklar, kvalitativa studier samt patienter i palliativ fas. Urvalsförfarande 

och exkludering av artiklar gjordes i tre steg: 

Steg 1  

Totalt lästes 159 titlar gemensamt av båda författarna varav 51 studier valdes utifrån dess 

relevans gentemot syftet. Irrelevanta studier exkluderades då de innehöll exklusionskriterier. 

Studierna lades i en mapp avsedd för vidare granskning av abstrakt.  

Steg 2 

Författarna läste 51 abstrakt var för sig och gjorde initialt en individuell bedömning av dess 

relevans utifrån syftet. Därefter genomfördes en gemensam bedömning av samtliga abstrakt 

för att se om samstämmighet förelåg. Studier exkluderades då de inte motsvarade 

litteraturstudiens syfte. Totalt lades 12 studier i en mapp avsedda att läsas i fulltext.  

Steg 3 

Författarna läste slutligen 12 studier i fulltext var för sig i syfte att göra en individuell 

helhetsbedömning av innehållet. En studie valdes gemensamt bort pga bristande 

resultatredovisning. För vidare kvalitetsgranskning gällande styrkor och svagheter valdes 

därför 11 studier.  

 

3.3 Kvalitetsbedömning   
Då studierna i den aktuella litteraturstudien var av två olika typer av design utfördes 

kvalitetsbedömningen enligt Kristenssons (2014) granskningsmall för randomiserade 

kontrollerade studier samt Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall för 

kvasiexperimentella studier. Granskningsmallarna bestod av ett flertal frågor gällande 

studiens syfte, metod, resultat och diskussion vilka studerades och granskades gemensamt av 

båda författarna (Kristensson, 2014). Efter kvalitetsbedömning gjordes en gemensam 

värdering huruvida studierna tycktes uppnå en hög, medel eller låg kvalité. Studierna 

bedömdes vara av högre kvalité om de var randomiserade kontrollerade studier (RCT), hade 

ett stort urval, var blindade samt utfört powerberäkning. Vidare ansågs en god redovisning av 

statistiska tabeller och tillämpning av valida och reliabla mätinstrument som styrkor. Om 

någon av nämnda faktorer saknades eller om studierna var av kvasiexperimentell design eller 

pilot minskade kvalitén. Utifrån bedömningen ansågs 27 procent (n = 3) motsvara en hög 

kvalité och 72 procent (n = 8) en medel kvalité. Inga studier bedömdes vara av låg kvalité. 

Samtliga studier ansågs vara av god vetenskaplig kvalité och svarade upp mot det aktuella 

syftet. En sammanställning av studiernas styrkor och svagheter redovisas i en bifogad 

artikelmatris, se bilaga 2. 

3.4 Dataanalys 

Med stöd av Kristenssons (2014) beskrivning av integrerad analys vid litteraturstudier 

analyserades samtliga studier gemensamt av båda författarna. Studierna lästes noga igenom 

för att gemensamt finna likheter och skillnader, data som svarade mot studiens syfte 

markerades. Faktorer som relaterade till varandra skapade två subkategorier, fysisk kapacitet 

och symtom. Utifrån subkategorierna identifierades sedan en övergripande kategori, ökad 

livskvalité, se tabell 2. 
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3.5 Etiska överväganden  

Vid granskning av vetenskapliga studier skall hänsyn tas till om forskningen blivit godkänd 

av en etisk kommitté. Studiedeltagarna skall ha getts information om studien och genom 

informerat samtycke tackat ja till att delta. Deltagandet skall ske på frivillig basis vilket också 

innebär att deltagarna när som helst under studiens gång skall ha rättighet att avsluta sin 

medverkan. Forskning skall ske med respekt för den enskilde och utföras på ett för individen 

tryggt sätt för att minimera risken för uppkomst av skador (Helsingforsdeklarationen, 2015).  

  I den aktuella litteraturstudien hade samtliga 11 studier erhållit ett godkännande av en etisk 

kommitté varav åtta stycken redovisat att deltagarna lämnat informerat samtycke.  

  Författarna till den aktuella litteraturstudien har vid resultatsammanställningen inte haft för 

avsikt att vinkla resultatet utifrån tidigare förförståelse och antagande om hur fysisk aktivitet 

påverkar individen. 

 

4 Resultat  
Följande resultat baseras på åtta RCT-studier och tre kvasiexperimentella studier som studerat 

den fysiska aktivitetens påverkan avseende fysiologiska faktorer och livskvalité hos vuxna 

individer med kronisk hjärtsvikt. En beskrivning av träningsinterventionerna återfinns i 

bifogad artikelmatris, se bilaga 2. 

  I tabell 2 redovisas den övergripande kategorin ökad livskvalité samt tillhörande 

subkategorier fysisk kapacitet och symtom, vilka utgörs av samtliga fysiologiska faktorer som 

förbättrats av fysisk aktivitet. 

 

Tabell 2. Översiktstabell över resultat 

Ökad livskvalité 

Belardinelli, Georgiou, Cianci och Purcaro (2012), Blakstad Nilsson, Westheim och Risberg (2008), 

Bocalini, dos Santos och Serra (2008), Dehkordi och Far (2014), Fayazi, Zarea, Abbasi och Ahmadi 

(2013), Pozehl, Duncan, Hertzog och Norman (2010), Pullen et al. (2009), Servantes et al. (2011), Yeh et 

al. (2011). 

 

Fysisk kapacitet Symtom 

Förbättrad 

syreupptagningsförmåga 

 

Belardinelli et al. (2012) 

Karapolat et al. (2009) 

Pullen et al. (2009) 

Servantes et al. (2011) 

Minskad dyspné 

och fatigue 

 

Pozehl et al. (2010) 

 

 

Ökad ejektionsfraktion 

 

Belardinelli et al. (2012) 

Dehkordi & Far (2014) 

Karapolat et al. (2009) 

 

Förbättrad 

sömnkvalité 

Servantes et al. (2011) 
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Förbättrad kondition 

 

 

 

Blakstad Nilsson et al. 

(2008) 

Bocalini et al. (2008) 

Borland, Rosenkvist och 

Cider (2014) 

Fayazi et al. (2013) 

Karapolat et al. (2009) 

Pullen et al. (2009) 

Yeh et al. (2011) 

  

Ökad muskelstyrka och 

muskeluthållighet 

 

Bocalini et al. (2008) 

Borland et al. (2014) 

Servantes et al. (2011) 

  

Ökad self-efficacy till 

träning 

Pozehl et al. (2010) 

Yeh et al. (2011) 

  

 

4.1 Ökad livskvalité 

I följande studier skattade studiedeltagarna sin livskvalité före och efter en 

träningsintervention. Samtliga studier använde standardiserade mätinstrument som består av 

ett flertal subskalor vilka avser att mäta dimensionerna i livskvalité, se bilaga 3.  

I nio studier redovisas att interventionsgrupperna erhållit en signifikant förbättrad generell 

livskvalité efter en träningsintervention (Belardinelli et al., 2012; Blakstad Nilsson et al., 

2008; Bocalini et al., 2008; Borland et al., 2014; Dehkordi & Far, 2014; Pozehl et al., 2010; 

Pullen et al., 2009; Servantes et al., 2011; Yeh et al., 2011). 

  I studien av Belardinelli et al. (2012) undersöktes långtidseffekten av regelbunden fysisk 

aktivitet under tio år. Interventionsgruppen skattade en högre genomsnittlig livskvalité vid 

samtliga 10 mätningar. 

  Interventionsgrupperna i studierna av Karapolat et al. (2009) och Borland et al. (2014) 

skattade inte en signifikant förbättring av den generella livskvalitén efter utförd 

träningsintervention. I Karapolat et al. (2009) redovisas enbart en signifikant förbättring vad 

gäller subskalorna för fysisk förmåga, vitalitet och generell hälsa. I Borland et al. (2014) 

skattade interventionsgruppen en signifikant förbättring av den fysiska subskalan. 

  Kontrollgruppen i studien av Fayazi et al. (2013) skattade en signifikant förbättring avseende 

den psykologiska subskalan. Hos kontrollgrupperna i övriga studier syntes ingen signifikant 

förbättring avseende livskvalité vid interventionernas slut (Belardinelli et al., 2012; Blakstad 

Nilsson et al., 2008; Bocalini et al., 2008; Borland et al., 2014; Dehkordi & Far, 2014; Pozehl 

et al., 2010; Pullen et al., 2009; Servantes et al., 2011; Yeh et al., 2011). 

 

4.2 Fysisk kapacitet 

 

4.2.1 Förbättrad syreupptagningsförmåga 

I tre studier redovisas att interventionsgrupperna som utfört en träningsintervention 

signifikant förbättrat syreupptagningsförmågan (Karapolat et al., 2009; Pullen et al., 2009; 

Servantes et al., 2011). Kontrollgruppen i Servantes et al. (2011) hade signifikant minskat 

syreupptagningsförmågan vid interventionens slut.  
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  Belardinelli et al. (2012) redovisade att interventionsgruppen efter 12 månader ökat 

syreupptagningsförmågan med 14,7 %, kontrollgruppen minskade istället 

syreupptagningsförmågan med 2,5 %. Genom hela studien fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna. Efter två år var skillnaden 24,6 %, efter fem år 27, 1 %, efter sju år 25,2 % 

och efter tio år 21, 8 %.   

  I studien av Yeh et al. (2011) fanns efter interventionens slut ingen signifikant skillnad i 

syreupptagningsförmågan mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen.  

   

4.2.2 Ökad ejektionsfraktion 

Enligt Belardinelli et al. (2012) förelåg ingen signifikant skillnad i 

vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF) mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp de 

första fyra åren. Inpå det femte året syntes hos interventionsgruppen en signifikant ökning av 

LVEF med ett genomsnittligt värde på tre procentenheter, dvs. från 38 % till 41 %. Den 

signifikanta förbättringen kvarstod genom hela studien. Kontrollgruppen hade efter fem år 

sänkt sin LVEF med tre procentenheter, dvs. från 37 % till 34 %. Vid studiens slut kvarstod 

en signifikant skillnad mellan grupperna.  

  I Dehkordi och Fars (2014)  studie ökade interventionsgruppens LVEF med ett 

genomsnittligt värde på fem procentenheter, dvs. från 32 % till 37 %. Kontrollgruppen hade 

efter interventionens slut minskat sin LVEF med ett genomsnittligt värde på två 

procentenheter, dvs. från 33 % till 31 %.  

  Karapolat et al. (2009) redovisar att båda interventionsgrupperna signifikant förbättrat 

LVEF. 

 

4.2.3 Förbättrad kondition 

I sex studier redovisas att konditionen hos interventionsgrupperna signifikant förbättrades 

efter en träningsintervention. Inom kontrollgrupperna fanns ingen signifikant förbättring 

(Blakstad Nilsson et al., 2008; Bocalini et al., 2008; Borland et al., 2014; Fayazi et al., 2013; 

Karapolat et al. 2009; Pullen et al., 2009). 

  Interventionsgruppen i studien av Yeh et al. (2011) påvisade inte en signifikant förbättrad 

kondition efter träningsinterventionen.  

 

4.2.4 Förbättrad muskelstyrka och muskeluthållighet 

Servantes et al. (2011) och Borland et al. (2014) redovisar att interventionsgrupperna fick en 

ökad muskelstyrka och muskeluthållighet efter träningsinterventionerna. Vidare redovisar 

Servantes et al. (2011) att kontrollgruppen som uppmanades att inte träna under 

interventionen istället hade försämrat muskelstyrka och muskeluthållighet vid studiens slut.  

  I en studie av Bocalini et al. (2008) hade interventionsgruppen signifikant förbättrat 

muskelstyrkan i nedre extremiteterna med ett genomsnittligt värde på 47 % samt övre 

extremiteterna med 26 %. Kontrollgruppen visade inte på någon signifikant förändring 

avseende muskelstyrka.  

 

4.2.5 Ökad self-efficacy 

Pozehl et al. (2010) och Yeh et al. (2011) kunde i sina studier påvisa att 

interventionsgrupperna signifikant ökat tilltron till sin förmåga att träna. Även 
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kontrollgruppen som erhöll utbildning i Pozehl et al.:s (2010) studie ökade tilltron till sin 

träningsförmåga, men ej signifikant. Yeh et al. (2011)  redovisar att kontrollgruppen som 

erhållit hälsorelaterad utbildning skattade en lägre tilltro till sin träningsförmåga. 

 

4.3 Symtom 

 

4.3.1 Minskad dyspné och fatigue 

I studien av Pozehl et al. (2010) redovisas att interventionsgruppen minskade fatigue och 

dyspné under utförd aktivitet med 21 % vilket motsvarade en signifikant förbättring. 

Kontrollgruppen försämrade sina symtom med 4 %. Vidare visar Pozehl et al. (2010) att det 

fanns en viss könsskillnad då det endast var männen i interventionsgruppen som visade på en 

signifikant förbättring av symtomen. 

 

4.3.2 Förbättrad sömnkvalité 

Servantes et al. (2011) redovisar att båda interventionsgrupperna signifikant förbättrat 

sömnkvalitén. Hos interventionsgruppen som tränade kondition sågs en minskning av antalet 

apneér samt en signifikant minskning av antalet hypoapnéer. Interventionsgruppen som 

tränade styrka och kondition minskade både apnéer och hypoapnéer signifikant. Vidare sågs 

hos interventionsgrupperna en signifikant minskning av antalet stressrelaterade uppvaknanden 

på natten. Hos kontrollgruppen sågs ingen signifikant förändring avseende sömnkvalitén, 

antalet nattliga uppvaknanden ökade istället signifikant under studien.  

 

4.4 Resultatsammanfattning 

I majoriteten av studierna framkom att den generella livskvalitén signifikant förbättrades hos 

interventionsgrupperna som utfört olika typer av fysisk aktivitet. Resultatet visade att 

studiedeltagarna förbättrade sin fysiska kapacitet då de fick en ökad ejektionsfraktion, 

förbättrad syreupptagningsförmåga, förbättrad kondition samt ökad muskelstyrka och 

muskeluthållighet. De studier som undersökt symtombilden i relation till fysisk aktivitet 

visade på minskad dyspné och fatigue samt förbättrad sömnkvalité relaterat till minskat antal 

apnéer, hypoapnéer och nattliga uppvaknanden. 

 

5 Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Inför den systematiska litteratursökningen identifierade författarna relevanta meningsbärande 

ord i syfte att finna studier som undersökt effekten av fysisk aktivitet hos individer med 

kronisk hjärtsvikt. Författarna ansåg att litteraturstudiens validitet ökade då den systematiska 

litteratursökningen utfördes i två databaser, Cinahl och Medline, vilka hade en god tillgång till 

relevanta omvårdnadsstudier (Henricson, 2012). Vidare resonerade författarna att risken för 

publiceringsbias reducerades då tillgången till studier ökade (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). 

  För att erhålla aktuell forskning och säkerställa en god tillgång till studier bedömde 

författarna att en sökbegränsning på 10 år var acceptabel. Trots tidsbegränsningen 



 

12 
 

konstaterades att majoriteten av studierna var max fem år gamla vilket ansågs vara en styrka 

då litteraturstudier enligt Kristensson (2014) bör baseras på den senaste forskningen. 

  Alla vuxna över 19 år, oavsett kön eller ålder, inkluderades i studien då författarna var 

intresserade av att se vilken påverkan fysisk aktivitet har på individer med kronisk hjärtsvikt. 

Intresset låg inte i att beskriva individens upplevelse av fysisk aktivitet varför kvalitativa 

studier exkluderades. I efterhand kan ändå tänkas att kvalitativa studier kunnat bidra med 

värdefull data om individers upplevelse av hur fysisk aktivitet påverkat livskvalitén. I Cinahl 

valdes studier som var kritiskt granskade för att tillförsäkra dess vetenskapliga kvalité. 

Samtliga NYHA-klassificeringar inkluderades för att bredda tillgången på studier. Studier 

skrivna på engelska valdes då det är det enda språket författarna behärskar utöver svenska. En 

medvetenhet fanns om att språk på annat än författarnas modersmål kan öka risken för 

misstolkningar och snedvridning av data, vilket sågs som en svaghet för litteraturstudien. För 

att minska risken för eventuella misstolkningar reflekterade författarna sinsemellan och/eller 

tog hjälp av ordlexikon för att översätta språket till svenska. 

  I urvalsprocessen valde författarna efter noga överväganden att exkludera en studie innan 

granskning då den bedömdes vara bristfällig i sin resultatbeskrivning samt saknade statistisk 

data över flera mättillfällen.  En svaghet var att kvalitetsgranskningen initialt utfördes 

tillsammans då författarna kunde ha påverkats av varandras åsikter, tanken var dock att en 

gemensam granskning skulle effektivisera arbetsprocessen. För att stärka pålitligheten 

utfördes en individuell värdering kring studiernas styrkor och svagheter som sedan 

diskuterades och blev till grund för den slutliga värderingen (Kristensson, 2014).  

  Vidare upplevde författarna en viss osäkerhet kring värderingen av studiernas kvalitét då 

tidigare erfarenhet av kvalitetsgranskning saknades. En styrka var att författarna valde att 

använda metodböcker som kunskapsunderlag för att säkerställa att rätt styrkor och svagheter 

identifierades i samtliga studier. Litteraturstudiens validitet stärktes av att majoriteten av de 

inkluderade studierna var RCT vilka har det högsta bevisvärdet och minskar risken för bias 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

  Författarna valde att inkludera en pilotstudie då den ansågs tillföra värdefull data om den 

fysiska aktivitetens påverkan på kardinalsymtomen vid kronisk hjärtsvikt. Författarna 

eftersökte även om en eventuell uppföljning till pilotstudien hade gjorts men fann ingen. 

  Majoriteten av studierna hade få deltagare vilket i experimentella studier kan försämra 

kvalitén då möjligheten att dra säkra slutsatser minskar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Enligt Cider (2005) innehåller studier med hjärtsviktspatienter vanligen färre än 50 deltagare. 

Författarna uppmärksammade det i urvalsprocessen och lät därmed inte detta påverka 

bedömningen av kvalitén. Vidare hade studierna granskats av en etisk kommitté vilket 

försäkrade författarna om att forskningen utförs etiskt gentemot studiedeltagarna.  

  Studiernas resultat analyserades utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställning. Författarna 

identifierade relevanta faktorer som undersöktes i samband med fysisk aktivitet vilka sedan 

grupperades i två subkategorier. I samtliga studier skattades den subjektiva upplevelsen av 

livskvalité, något som visade sig förbättras efter en träningsintervention. Då författarna ansåg 

att den ökade livskvalitén kunde relateras till innehållet i subkategorierna bildade det en 

övergripande kategori i resultatet, se tabell 2.  

  Sammanfattningsvis bedömde författarna att litteraturstudiens reliabilitet ökar då det finns en 

tydlig redovisning av metodavsnittet vilket möjliggör för reproducerbarhet av arbetsprocessen 

(Henricson, 2012). 
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5.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens huvudresultat visar att fysisk aktivitet kan ha en god påverkan på 

livskvalitén hos individer med kronisk hjärtsvikt. I resultatet framkommer att majoriteten av 

interventionsgrupperna signifikant förbättrat den generella livskvalitén till skillnad från 

kontrollgrupperna. Liknande resultat kan även ses i en review av Sagar et al. (2014) där flera 

studier visar på signifikanta förbättringar i livskvalitén hos de studiedeltagare som fått träna. 

  Som tidigare nämnts kan livskvalité utifrån WHO:s (1997) definition förstås som ett 

komplext begrepp som inbegriper fysiska, psykiska, sociala, kulturella och miljömässiga 

dimensioner i en människas liv. Författarna menar på att samtliga dimensioner står i en 

ständig växelverkan med varandra vilket påverkar den generella livskvalitén. 

  Vid kronisk hjärtsvikt kan symtombilden orsaka fysiska begränsningar vilket kan medföra en 

negativ inverkan på livskvalitén (Fini & Cruz, 2009).  Utifrån resultatet kan förstås att den 

fysiska aktiviteten bidragit till en förbättrad fysisk kapacitet. Författarna anser att den 

förbättrade fysiska kapaciteten haft en god påverkan på studiedeltagarnas livskvalité, men 

likväl kan andra psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer i deras liv bidragit till en 

förbättring. Författarna menar på att deltagandet i träningsinterventionerna kan medföra en 

känsla av sammanhang och social gemenskap för de involverade. Författarna tror att 

mellanmänskliga möten kan medföra givande situationer där individerna kan finna stöd och få 

möjlighet att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Likaså antas att nya rutiner och 

målsättningar i vardagen kan bidra till att livet ges en ny mening. I en kvalitativ studie av 

Rogerson, Murphy, Bird och Morris (2012) beskrivs hur personer som får delta i 

gruppbaserade träningsprogram värdesätter det sociala mötet och hur de motiveras till att 

fortsätta träna. Vidare beskrivs också hur den fysiska aktiviteten får dem att må bättre 

psykiskt samt hur mentala attityder förändrades till det bättre. 

  I studierna undersöktes effekten av interventioner som inkluderade allt från kondition, 

styrketräning, tai-chi och yoga vilka ägde rum i deltagarnas hem och/eller på 

rehabiliteringsenheter. Författarna bedömer att den fysiska aktiviteten oberoende av 

träningsform eller kontext kan ha en god påverkan på individer med kronisk hjärtsvikt. Även 

Sagar et al. (2014) beskriver att den fysiska aktiviteten kan ha en god påverkan på hälsan hos 

individer med kronisk hjärtsvikt, oavsett om interventionerna utförts i hemmen eller på 

rehabiliteringsenheter. Författarna anser inte att några slutsatser kan dras huruvida vilken 

träningsform som skulle vara mest effektiv för patientgruppen, vilket heller inte är syftet med 

litteraturstudien. 

  Utifrån resultatet bedömer författarna att fysisk aktivitet kan vara en god egenvårdsaktivitet 

vid kronisk hjärtsvikt. Tillståndet kan som tidigare nämnts leda till fysiska begränsningar 

vilka utifrån Orems egenvårdsteori kan ses som en egenvårdsbrist. Egenvårdsbristen uppstår 

när den egna förmågan till att bedriva egenvård försämras. Enligt teorin finns en drivkraft 

inom individen som syftar till att utföra sådana aktiviteter som gynnar hälsa och välmående, 

men då drivkraften tryter kan stöttning behövas på vägen. Utifrån teorin om 

omvårdnadssystem blir sjuksköterskans roll att hjälpa patienten att identifiera dennes resurser 

och behov vad gäller egenvård samt att stödja och motivera till en mer fysiskt aktiv vardag.  

Omvårdnaden skall utformas på så vis att självständigheten främjas så förmågan till att 

bedriva egenvård återupptas (Orem, 2001). I enlighet med Svensk sjuksköterskeförening 

(2014b) anser författarna att omvårdnaden skall präglas av respekt för individens integritet 

och sårbarhet varför det är av vikt att sjuksköterskan genom sitt bemötande förmedlar 

trygghet och tillit till patienten. Utifrån ICN:s etiska kod kan sjuksköterskan informera och 
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vägleda individen till att vara fysisk aktiv vilket skulle kunna förbättra hälsa och lindra 

lidande vid kronisk hjärtsvikt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). 

  Symtomens svårighetsgrad kan variera mellan individer varför författarna anser det 

angeläget att sjuksköterskan utgår från individens unika förutsättningar så att 

rekommendationer om egenvården anpassas därefter. Dominerande symtom såsom fatigue 

och dyspné samt bristande kunskap om sjukdomen kan försvåra möjligheterna att 

självständigt utföra egenvård vilket skall beaktas i mötet med patienten (Siabani, Leeder & 

Davidson, 2013). Trots att endast en studie i resultatet visar att fysisk aktivitet kan ha en god 

påverkan på dyspné och fatigue vid kronisk hjärtsvikt anser författarna att resultatet stärks då 

det överensstämmer med annan vetenskaplig evidens (Fini & Cruz, 2009). 

 Majoriteten av studierna i resultatet har lyckats påvisa att fysisk aktivitet ur ett kortsiktigt 

perspektiv kan ha en gynnsam påverkan på individen. Då det saknas uppföljning en betydande 

tid efter interventionernas slut har långtidseffekten inte kunnat utläsas.  

  Till skillnad från majoriteten av studierna kunde Belardinelli et al. (2012) påvisa 

långtidseffekten av fysisk aktivitet vilket förbättrade den fysiska kapaciteten och 

förlångsammade utvecklingen av hjärtsvikt. Även annan forskning kan påvisa de gynnsamma 

hälsoeffekterna av fysisk aktivitet ur ett långsiktigt perspektiv vilket resulterat i ett minskat 

antal sjukhusinläggningar (Sagar et al., 2014). Minskade sjukhusinläggningar skulle enligt 

Socialstyreslen (2015) gynna samhället ekonomiskt till följd av reducerade vårdkostnader. 

Författarna kan utifrån den aktuella forskning som finns gällande fysisk aktivitet vid kronisk 

hjärtsvikt anse det rimligt att fler patienter erbjuds möjligheten att utöva träning regelbundet 

för att förbättra det fysiska och psykiska välmåendet långsiktigt. 

  Då patienter med kronisk hjärtsvikt har både farmakologisk och icke-farmakologisk 

behandling kan tänkas att ett flertal olika yrkeskategorier är involverade i vården såsom 

sjuksköterskan, fysioterapeuten, undersköterskan, dietisten och läkaren. Samtliga professioner 

behöver samarbeta för att identifiera åtgärder som krävs för att tillgodose individens 

egenvårdsbehov samt för att introducera fysisk aktivitet som en naturlig del i vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013).  

  En av litteraturstudiens inklusionskriterier är vuxna över 19 år, medelåldern i de inkluderade 

studierna ligger i genomsnitt på 45 år och uppåt. Författarna anser inte att resultatet är 

generaliserbart till alla vuxna då människor har olika fysiologiska förutsättningar, likaså 

förändras kroppen i takt med åldrandet. Resultatet baseras till största del på NYHA-klass II 

och III varför resultatet möjligen skulle kunna generaliseras till dessa klassificeringar.  

NYHA-klass I vilken är den mildaste formen av hjärtsvikt studeras i två studier. Enligt 

Persson & Eriksson (2013) är NYHA-klass I ett symtomfritt stadium varför författarna anser 

att den goda påverkan av fysisk aktivitet borde vara gynnsamma även vid denna 

klassificering. Då studierna utförs i flera olika världsdelar såsom Nordamerika, Sydamerika, 

Europa och Asien anses inte resultatet begränsas till någon specifik nationalitet. Vidare 

begränsas litteraturstudiens externa validitet av att majoriteten av studierna har en viss 

snedfördelning mellan könen då männen till skillnad från kvinnorna är överrepresenterade 

(Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Cider (2005) brukar männen dock vara 

överrepresenterade i studier som avser att undersöka den fysiska aktivitetens påverkan på 

individer med kronisk hjärtsvikt. 
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5.2.1 Kliniska implikationer 

Den aktuella litteraturstudien kan användas som ett kunskapsunderlag för den 

yrkesverksamma sjuksköterskan i syfte att öka kännedomen om den fysiska aktivitetens 

påverkan hos personer med kronisk hjärtsvikt. Författarna anser att sjuksköterskan i mötet 

med patienten bör understryka vikten om att rörelse och aktivitet i vardagen är bra för hälsan.  

  Sjuksköterskan kan stödja individen till att få en ökad egenvårdsförmåga genom utbildning 

och psykosociala interventioner som gynnar den egna viljan och motiverar till förändring 

(Strömberg, 2005). Motiverande samtal är en hälsofrämjande metod som sjuksköterskan kan 

använda sig av i syfte att öka den fysiska aktiviteten och främja egenvården hos patienten 

samt för att motivera till delaktighet i hjärtrehabilitering (Britt et al., 2004; Thompson et al., 

2010). 

  Det sociala stödet är av god betydelse för att individen skall motiveras till att vara fysisk 

aktiv varför närstående bör involveras i omvårdnaden (Albert et al. 2014).  Sjuksköterskan 

kan främja individen och dennes närstående genom undervisning om sjukdomen och de 

hälsoeffekter fysisk aktivitet kan medföra.  

 

5.2.2 Förslag till fortsatt forskning 

Med vetskap om de underutnyttjade resurser som finns vad gäller att engagera fler individer 

till hjärtrehabilitering anser författarna det angeläget att undersöka var i vården det brister. 

Kanske behövs ett utökat samarbete mellan sjuksköterska och fysioterapeut som båda har till 

målsättning att uppmuntra patienterna till en aktivare livsstil.  

  Författarna önskar se mer forskning vad gäller den fysiska aktivitetens påverkan på kvinnor 

med kronisk hjärtsvikt med anledning av att studierna idag till största del baseras på män. 

Vidare önskas ytterligare forskning om långtidseffekten av fysisk aktivitet då majoriteten av 

studierna redovisar en kortare effekt. 

 

5.2.3 Slutsats 

Kronisk hjärtsvikt kan medföra fysiska begränsningar och leda till ett flertal olika 

livsstilsförändringar vilket kan tänkas omtumlande för individen till dess att denne infunnit 

sig i sina nya vardagsrutiner. Den aktuella litteraturstudien presenterar ett flertal positiva 

hälsoeffekter av fysisk aktivitet vilka är förenliga med annan forskning inom området.  

  Författarna anser att fysisk aktivitet kan ha en kortvarig god påverkan på hälsa och 

välmående vid kronisk hjärtsvikt. Vidare anses att fysisk aktivitet som en regelbunden 

aktivitet skulle kunna vara betydelsefull för den enskilde individens förmåga att utföra 

egenvård men också för samhället i stort. 
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Italien 

Det primära 

effektmåttet i den 
aktuella studien var att 

fastställa om ett 10-

årigt övervakat 
måttligt 

träningsprogram kan 

ge en varaktig 
förbättring av 

funktionsförmåga och 

livskvalité hos 
patienter med New 

York Heart 

Association 

 

Kvantitativ metod, longitudinell 

randomiserad kontrollerad studie. 
 

Inklusionskriterier: Kliniskt stabil 

de senaste tre månaderna, EF < 
40 % samt en förmåga att kunna 

träna. 

 
Exklusionskriterier: Ortopediska 

eller neurologiska problem. 

 
Urval: Initialt rekryterades 135 

konsekutiva patienter till studien - 

123 st. valde att delta. Deltagarna 
randomiserades till två homogena 

grupper, en interventionsgrupp 

(n=63) och kontrollgrupp (n=60). 
 

Interventionsgrupp: Medelåldern 

var 60 år. Deltagarna bestod av 
49 st. män och 14 st. kvinnor. 

NYHA II – 38 st. (60 %), NYHA 
III – 25 st. (40 %). 

 

Kontrollgrupp: Medelåldern var 

59 år. Deltagarna bestod av 47 

män och 13 kvinnor.  

NYHA II – 34 st. (57 %), NYHA 
III – 26 st. (43 %). 

 

Bortfall: Bortfallet var 3 % i 
interventionsgruppen och 5 % i 

kontrollgruppen. Två patienter i 

interventions-gruppen slutförde 
aldrig träningsprotokollet och tre 

patienter i kontrollgruppen 

hoppade av. Dock tvetydig 
redovisning. 

 

Intervention: 
Interventionsgruppen fick utföra 

ett träningsprogram med 

kondition.  De 2 första månaderna 
tränade deltagarna 3 ggr/v på ett 

sjukhus. Resterande 9 år och 10 

mån tränade de 2 ggr/v på en 
rehabiliteringsenhet. De 

uppmuntrades även att träna i sitt 

hem. 
 

Kontrollgruppen ombads att 

undvika högintensiv träning, och 
träning med duration > 30 min.  

 

Datainsamlingsmetod: Fysiska 
tester, självskattningsformulär.  

 

Analysmetod: Statistisk analys.  

 

Styrkor: RCT-

studie, blindad, 
stort urval 

powerberäkning, 

statistiska tabeller, 
valida och reliabla 

mätinstrument. 

 
Svagheter: Äldre 

studie, började år 

1994 – slutade 
2005, tvetydlig 

redovisning av 

bortfall. 
 

Kvalité: Hög. 

Efter 12 månader hade 

syreupptagningsförmåga
n signifikant förbättrats 

hos interventionsgruppen 

med 14,7 % jämfört med 
en försämring på 2,5 % 

hos kontrollgruppen. 

Syreupptagningsförmåga
n var signifikant bättre 

hos interventionsgruppen 

vid resterande 9 
mätningar (var 12:e 

mån) under studiens 

gång. 
Efter 5 år hade EF 

signifikant förbättrats 

hos interventionsgruppen 
jämfört med 

kontrollgruppen. 

Förbättringen var 
konstant ända till 

studiens slut. 
Interventionsgruppen 

skattade jämfört med 

kontrollgruppen en 

signifikant ökad 

livskvalité vid samtliga 

mätningar (p < 0,05). 
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Syftet med studien var 
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hjärtsvikt 

Kvantitativ metod, prospektiv 
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Inklusionskriterier: EF ≤ 45 %, 

NYHA-II och III, optimerad 

farmakologisk terapi som 
etablerats åtminstone 4 veckor 

innan studien. 

 

Exklusionskriterier: Patienter < 

50 år, NYHA-IV, klinisk 

instabilitet de föregående två 
månaderna, lungsjukdom eller 

annat sjukligt tillstånd som 

begränsar träning, regelbunden 
träning de senaste sex månaderna.  

 

Urval: Initialt 53 st. deltagare i 
studien. Efter första rekryteringen 

randomiserades deltagarna till en 

interventionsgrupp (n=28) resp. 
kontrollgrupp (n=25). 

 

Interventionsgrupp: Medelåldern 
var 61 år. Deltagarna bestod av 

19 st. män och 3 st. kvinnor. 

Fördelning av resp. NYHA klass 

framgår ej. 

 

Kontrollgrupp: Medelåldern var 
60 år. Deltagarna bestod av 18 st. 

män och 2 st. kvinnor. Fördelning 

av resp. NYHA klass framgår ej. 
 

Bortfall: 6 st. i 

interventionsgruppen, 5 st. i 
kontrollgruppen. 

 

Intervention: 
Interventionsgruppen fick 

individuellt utföra ett 

träningsprogram med kondition 
och styrketräning 3 ggr/v. i 6 

mån.  

 
Kontrollgruppen fick inte träna. 

 

Datainsamlingsmetod:  
Självskattningsformulär och 

fysiska tester. 
 

Analysmetod: Statistisk analys. 

. 

Styrkor: RCT-studie, 

statistiska tabeller, 

valida och reliabla 
mätinstrument. 

 

Svagheter: Litet urval, 
ej powerberäkning, 

otydlig om studien är 

blindad, 

bristfällig beskrivning 

av vad 

kontrollgruppen fick 
göra under studien. 

 

Kvalité: Medel 

Vid 6 månaders 

uppföljning 

skattade 
interventionsgrupp

en och 

kontrollgruppen en 
generellt ökad 

livskvalité. 

Ökningen var 

enbart signifikant 

hos 

interventionsgrupp
en.  

Interventionsgrupp

en hade signifikant 
förbättrat 

kondition(p <0,01) 

och muskelstyrka, 
jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Författare 

Artikelns namn, 

tidskrift  

Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Borland, M., Rosenkvist, 

A., & Cider, Å. (2014). 

A group-based exercise 
programme did not 

improve physical 

activity in patients with 
chronic heart failure and 

comorbidity.  Journal Of 

Rehabilitation Medicine, 

46(5), 461-467. 

doi:10.2340/16501977-

1794 

 

 

Sverige 

Att undersöka hur 

gruppbaserad träning 

påverkar nivån av 
fysisk aktivitet, fysisk 

kondition och 

hälsorelaterad 
livskvalitet för 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt och 

samsjuklighet. 

Kvantitativ metod, randomiserad 

kontrollerad design. 

 
Inklusionskriterier: Stabil kronisk 

hjärtsvikt, NYHA klass II-III. 

 
Exklusionskriterier: Svårighet att 

utföra träning, Otillräckliga 

kunskaper i det svenska språket. 

 

Urval: 48 st. randomiserades till 

en interventionsgrupp (n=25), 
resp. kontrollgrupp (n=23) 

 

Bortfall: 3 st. i 
interventionsgruppen och 3 st i 

kontrollgruppen slutförde inte 

studien. 
 

Interventionsgruppen: 20 st. män 

och 5 st kvinnor. Medelåldern 70 
år. NYHA II 10 st, NYHA III 14 

st, 1 st saknas info om NYHA 

klass. 
 

Kontrollgruppen: 18 st. män och 

5 st kvinnor. Medelåldern 71 år. 

NYHA II 11 st, NYHA III 12 st. 

 

Intervention: 
Interventionsgruppen utförde 

under tre månader ett 

gruppbaserat träningsprogram 
med kondition- och styrketräning 

2 dgr/ v. 

 
Kontrollgruppen fick 

standardbehandling under 

interventionen. 
 

Datainsamlingsmetod: Fysiska 

tester och 
självskattningsformulär. 

 

Analys: Statistisk analys. 

 

Styrkor: RCT-

studie, 

powerberäkning, 
statistiska tabeller, 

valida och reliabla 

mätinstrument. 
 

Svagheter: Ej 

blindad, litet 

urval. 

 

 
Kvalité: Medel  

Efter 3 månader hade 

interventionsgruppen 

jämfört med 
kontrollgruppen 

signifikant förbättrat sin 

kondition (p = 0,014) 
och muskeluthållighet 

samt skattat en 

signifikant förbättrad 

livskvalité vad gäller den 

fysiska subskalan (p = 

0,018). 
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Författare 

Artikelns namn, 

tidskrift  

Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Dehkordi, A. H., & Far, 

A. K., (2014). Effect of 

Exercise Training on the 
Quality of Life and 

Echocardiography 

Parameter of Systolic 
Function in Patients 

With Chronic Heart 

Failure: a Randomized 

Trial. Asian Journal Of 

Sports Medicine, 6(1), 1-

6. 
doi:10.5812/asjsm.22643 

Iran 

Studien syftade till att 

undersöka effekten av 

träning på livskvalité 
och ekokardiografiska 

parametrar av systolisk 

funktion hos personer 
med kronisk hjärtsvikt i 

Iran. 

Kvantitativ metod, 

kvasiexperimentell design. 

 
Inklusionskriterier: Män och 

kvinnor med kronisk hjärtsvikt, 

EF ≤ 40 %, förmåga att utföra 
träning trots sin hjärtsvikt, ingen 

avancerad typ av hjärtsvikt. 

 

Exklusionskriterier: Kranskärls 

kirurgi under studien. 

Neurologiska, ortopediska, 
perifer vaskulär och 

lungsjukdom. 

 
Urval: Icke- Randomiserat, 

grupperna matchades utifrån 

baslinjedata till en 
interventionsgrupp (n=30), resp. 

kontrollgrupp (n=31) 

 
Bortfall: Inget bortfall under 

studien.  

 
Interventionsgrupp: 18 män och 

12 kvinnor. Medelålder 60 år. 

NYHA II - 6 st., (20 %), NYHA 

III - 25 st. (83 %). 

 

Kontrollgruppen: 23 st. män 
och 8 st. kvinnor. Medelålder 58 

år. NYHA II - 6 st. (19 %), 

NYHA III - 25 st. (81 %).  
 

Intervention: 

Interventionsgruppen 
genomförde ett individuellt 

träningsprogram med kondition 

3 dgr/ veckan i totalt 24 veckor. 
 

Kontrollgruppen skulle under 

interventionen leva sitt liv som 
vanligt. De blev ombedda att 

inte utföra fysisk aktivitet som 

kunde leda till fatigue och/eller 
andnöd. 

 

Datainsamlingsmetod: Fysiska 
tester, ekokardiografi, 

självskattningsformulär. 
 

Analys: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Kontrollgrupp, 

inget bortfall, 
statistiska 

tabeller, blindad, 

pre-post test, 
valida och 

reliabla 

mätinstrument. 

 

Svagheter: 

Kvasi -
experimentell, ej 

randomiserad, 

litet urval, 
redovisar inte 

powerberäkning 

 
Kvalité: Medel 

Efter en 24 veckors 

intervention visade 

interventionsgruppen på 
en ökad EF. Hos 

kontrollgruppen hade 

EF minskat. Efter 
interventionen fanns en 

signifikant skillnad 

mellan grupperna vad 

gäller den övergripande 

livskvalitén (p < 0,05). 

Interventionsgruppen 
skattade då en ökad 

livskvalité medan 

kontrollgruppen hade en 
lägre grad av 

livskvalitet. 
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Författare 

Artikelns namn, 

tidskrift  

Land 

Syfte Metod 

 

Värdering Resultat 

 

Fayazi, S., Zarea, K., 

Abbasi, A. & Ahmadi, F. 

(2013).   Effect of home-
based walking on 

performance and quality 

of life in patients with 
heart failure. 

Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 27(2), 

246-252. 

doi:10.1111/j.1471-

6712.2012.01020.x 
 

Iran 

Syftet med studien var 

att finna effekten av ett 

hembaserat 
promenadprogram 

avseende prestation 

och livskvalité hos 
patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ metod, 

kvasiexperimentell design. 

 
Inklusionskriterier: Ålder 40-75, 

hjärtsvikt > 6 mån, medicinskt 

stabil 6 mån innan 
studieregistrering, NYHA-klass 

II-III. 

 

Exklusionskriterier: Kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL), 

ortopedisk eller neurologisk 
sjukdom. 

 

Urval: Icke-randomiserat, 
grupperna matchades utifrån 

baslinjedata till en 

interventionsgrupp (n=30) resp. 
kontrollgrupp (n=30). 

 

Interventionsgrupp: Medelåldern 
var 60,86 år. Deltagarna bestod 

av 27 st. män och 3 st. kvinnor.  

NYHA II – 21 st., NYHA III – 9 
st. 

 

Kontrollgrupp: Medelåldern var 

61,76 år. Deltagarna bestod av 27 

st. män och 3 st. kvinnor. NYHA 

II – 21 st., NYHA III – 9 st. 
 

Bortfall: Inget bortfall. 

 
Intervention: 

Interventionsgruppen instruerades 

att utföra ett hembaserat 
promenadprogram på 30 min 3 

dgr/v i 8 veckor.  

 
Kontrollgruppen fick sedvanlig 

standardbehandling. 

 
Datainsamlingsmetod: Loggbok, 

dagliga samtal,  

självskattningsskalor och 
fysiska tester. 

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

 

Styrkor: Inget 

bortfall, statistiska 

tabeller, pre-post 
test, valida och 

reliabla 

mätinstrument. 
 

Svagheter:   

Kvasiexperimentell 

design, ej 

randomisering, ej 

blindning, ej 
powerberäkning. 

 

Kvalité: medel 

Efter 8 veckor hade 

interventionsgruppen 

jämfört med 
kontrollgruppen 

signifikant förbättrat 

sin kondition 
(p<0,001) och 

livskvalité (p < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Artikelmatris     6 (11) 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Artikelns namn, 

tidskrift  

Land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Karapolat, H., Demir, 

E., Bozkaya, Y. T., 
Eyigor, S., Nalbantgil, 

S., Durmaz, B., & 

Zoghi, M. (2009). 
Comparison of 

hospital-based versus 

home-based exercise 

training in patients with 

heart failure: effects on 

functional capacity, 
quality of life, 

psychological 

symptoms, and 
hemodynamic 

parameters. Clinical 

Research In 
Cardiology: Official 

Journal Of The 

German Cardiac 
Society, 98(10), 635-

642. doi: 
10.1007/s00392-009-
0049-6 

Turkiet 

 

Att jämföra effekten 

av ett hembaserat 
och sjukhusbaserat 

träningsprogram, 

gällande 
träningskapacitet, 

livskvalité, psykiska 

symtom och 

hemodynamiska 

parametrar hos 

patienter med 
hjärtsvikt. 

Kvantitativ metod, 

kvasiexperimentell design.  

Inklusionskriterier: Hjärtsvikt, 

NYHA II-III, optimal och standard 
farmakologisk behandling, tala och 

förstå turkiska. 

Exklusionskriterier: Neurologiska, 

ortopediska, perifer vaskulär och 

lungsjukdom. NYHA IV, ostabil 
angina pectoris, svårkontrollerad alt. 

träningsrelaterad hjärtarytmi.  

Urval: 74 st randomiserades till två 

olika interventionsgrupper. 

Interventionsgrupp1 (n=37), 
interventionsgrupp 2 (n=37). 

Bortfall: 5 st. i interventionsgrupp 1 

& 1 st. i interventionsgrupp 2 
avslutade inte studien. Bortfallet har 

räknats med i baslinedata. 

 
Interventionsgrupp 

1(sjukhusträning): 32 st. män och 

kvinnor. Medelålder 45,16 år. 

NYHA II – 17 st, NYHA III -15 st. 

Interventionsgrupp 2 

(hemmaträning): 36 st. män och 
kvinnor. Medelålder 44,05 år. 

NYHA II -26 st., NYHA III -10 st. 

Intervention: Interventionsgrupp 1 

genomförde ett individuellt 

träningsprogram (flexibilitet, 
kondition & andningsträning) på en 

rehabiliteringsenhet 3 dgr/ vecka i 

totalt 8 veckor. 

Interventionsgrupp 2 genomförde ett 
individuellt träningsprogram 

(flexibilitet, kondition & 

andningsträning) i sin hemmamiljö 
under totalt 8 veckor. 

Datainsamlingsmetod: Fysiska 
tester, självskattningsformulär och 

hemodynamiska parametrar. 

Analys: Statistisk analys 

 

Styrkor: 

Randomisering, litet 
bortfall, statistiska 

tabeller, pre-post 

test, valida och 
reliabla 

mätinstrument. 

 

Svagheter: 

Kvasiexperimentell 

design, ej 
kontrollgrupp, ej 

blindad, litet urval, 

redovisar ej 
powerberäkning. 

 

Kvalité: Medel 

Efter 8 veckor visade 

interventionsgrupperna 
på en signifikant 

förbättrad 

syreupptagningsförmå
ga, kondition (p <0,05) 

och EF (p<0,05). Båda 

grupperna skattade 

även en livskvalitén 

avseende subskalorna 

för fysisk förmåga, 
vitalitet och generell 

hälsa (p < 0,05). 

Ingen signifikant 
skillnad fanns mellan 

grupperna. 
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Författare 

Artikelns namn, 

tidskrift  

Land 

Syfte 

 

Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Nilsson Blakstad, B., 

Westheim, A., & 

Risberg, M. A. (2008). 
Long- Term effects of a 

Group-Based High-

Intensity Aerobic 
Interval-Training 

Program in Patients 

With Chronic Heart 

Failure. The American 

Journal Of 

Cardiology, 102(9), 
1220-1224. doi: 
10.1016/j.amjcard.2008.

06.046 
 

Norge      

Syftet med studien var 

att utvärdera de 

långsiktiga effekterna 
av gruppbaserad, 

högintensiv 

intervallträning 
avseende 

funktionsförmåga och 

livskvalité hos 80 

patienter med stabil 

kronisk hjärtsvikt i 

New York Heart 
Association-klasserna 

II till IIIB. 

Kvantitativ studie, prospektiv 

randomiserad kontrollerad design. 

 
Inklusionskriterier: Stabil kronisk 

hjärtsvikt med EF < 40 % eller ≥ 

40 % med kliniska symtom på 
diastolisk hjärtsvikt. Etiologin till 

hjärtsvikt var ischemisk 

kardiomyopati eller hypertoni.  

 

Exklusionskriterier: Arytmier, 

ostabil angina, svår obstruktiv 
lungsjukdom eller andra 

signifikanta komorbiteter som 

skulle förhindra möjlighet till 
träning under studien. 

 

Urval: 80 st. deltagare 
randomiserades till en 

interventionsgrupp (n= 40) resp. 

kontrollgrupp (n= 40). 
 

Interventionsgrupp:35 st. 

Medelåldern var 68,8. Deltagarna 
bestod av 31 st. män och 9 st. 

kvinnor. NYH II- 21 st., NYHA 

III 19. 
 

Kontrollgrupp: 37 st. 

Medelåldern var 71,5 år. 
Deltagarna bestod av 32 st. män 

och 8 st. kvinnor. NYHA II-26 

st., NYHA III-16 st. 
 

Bortfall: 5 st. i 

interventionsgruppen, 3 st. i 
kontrollgruppen. 

 

Intervention: 
Interventionsgruppen fick utföra 

ett gruppbaserat träningsprogram 

med kondition 2ggr/v. i 4 mån.  
 

Kontrollgruppen uppmuntrades 

att fortsätta utöva fysisk aktivitet. 
 

Datainsamlingsmetod: 

Självskattningsformulär och 
fysiska tester. 

 
Analysmetod: Statistisk analys. 

 

Styrkor: RCT-

studie, 

powerberäkning, 
blindad, statistiska 

tabeller, stort 

urval, valida och 
reliabla 

mätinstrument. 

 

Svagheter: 

Tvetydlig 

bortfallsredovisni
ng. 

 

Kvalité: Hög 

Efter fyra månader 

hade 

interventionsgruppen 
en signifikant 

förbättrad kondition 

(p< 0,001) samt skattat 
en signifikant 

förbättrad livskvalité. 

Vid 12-månaders 

uppföljningen sågs 

fortfarande en 

signifikant förbättring 
avseende kondition 

och livskvalité (p = 

0,03) hos 
interventionsgruppen i 

förhållande till 

kontrollgruppen.   
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Författare 
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tidskrift  

Land 

Syfte 
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Värdering 

 
Resultat 

Pozehl, B., Duncan, K., 

Hertzog, M., & Norman, 

J. F. (2010). Heart 
failure exercise and 

training camp: effects of 

a multicomponent 
exercise training 

intervention in patients 

with heart failure. Heart 

& Lung: The Journal Of 

Critical Care, 39(6 

Suppl), S1-S13. doi: 
10.1016/j.hrtlng.2010.04

.008 

 
USA 

Syftena var att 

bestämma skillnaderna 

från baslinjen till 12 
veckor i self efficacy 

för träning i HEART 

CAMP 
interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen samt 

att bestämma 

skillnader från 

baslinjen till 12 veckor 
av symtom, fysisk 

funktion och 

livskvalité i HEART 
CAMP 

interventionsgruppen 

jämfört med 
kontrollgruppen. 

Kvantitativ metod, randomiserad 

kontrollerad design. 

 
Inklusionskriterier: Över 21 år, 

orienterad till tid och rum, EF < 40 

%. 
 

Exklusionskriterier: 

Kranskärlskirurgi, kliniska evidens 

på en obehandlad hjärtsvikt, 

ortopediska eller neurologiska 

tillstånd som förhindrar att delta i 
träning, deltagande i en annan 

studie samtidigt. 

 
Urval: 42 st. randomiserades till 

en interventionsgrupp (n=22), 

resp. kontrollgrupp (n=20) 
 

Bortfall: Inget bortfall under 

studiens 12 veckor (ev. bortfall 
under v 13-24 redovisas ej). 

 

Interventionsgruppen: 12 st. män 
och 10 st. kvinnor. Medelålder 57 

år. NYHA II 14 st. (63,6%), 

NYHA III 8 st. (36,4%). 

 

Kontrollgruppen: 12 st. män och 8 

st. kvinnor. Medelålder 63 år. 
NYHA II 9 st. (45 %), NYHA III 

11 st. (55 %). 

 
Intervention: Interventionsgruppen 

genomförde ett individuellt 

träningsprogram. De första 3 v 
genomfördes konditionsträning på 

en rehabiliteringsenhet 3 dgr/ 

vecka och styrketräning 2 
dgr/vecka i hemmet, samt 

hälsorelaterad utbildning i grupp 

varje vecka. V 4-12 tränade 
deltagarna själv på 

rehabiliteringsenhet 3dgr/v samt 

hälsoutbildning varannan vecka. 
V13-24 tränade deltagarna själva. 

 

Kontrollgruppen: Hälsorelaterad 
utbildning i grupp vilka ägde rum i 

samma frekvens som för 
interventionsgruppen. 

 

Datainsamlingsmetod: Fysisk 
tester och självskattningsformulär. 

 

Analys: Statistisk analys. 

 

Styrkor: RCT 

studie, blindad, 

inget bortfall, 
powerberäkning, 

statistiska 

tabeller, valida 
och reliabla 

mätinstrument. 

 

Svagheter: Litet 

urval. 

pilotstudie som 
endast redovisar 

resultat från de 

första 12 v av 
interventionen. 

 

Kvalité: Medel 

Efter 12 veckor hade 

interventionsgruppen 

signifikant ökat tilltron 
till sin förmåga att 

utföra träning samt 

signifikant minskat sin 
dyspné och fatigue 

(p=0,04) under 

aktivitet.  

Dyspné och fatigue 

minskade mer hos 

männen än hos 
kvinnorna i 

interventionsgruppen. 

Interventionsgruppen 
och kontrollgruppen 

visade på signifikanta 

förbättringar vad gäller 
livskvalitet. 
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Författare 

Artikelns namn, 

tidskrift  

Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Pullen, P. R., Thompson, 

W. R., Benardot, D., 

Brandon, L. J., Mehta, P. 
K., Rifai, L., Vadnais, D. 

S., Parrott, J. M., & 

Khan, B. V.,  (2010). 
Benefits of yoga for 

African American heart 

failure patients. 

Medicine & Science In 

Sports & Exercise, 

42(4), 651-657. 
doi:10.1249/MSS.0b013

e3181bf24c4 

 
 

USA 

Syftet var att 

undersöka effekten av 

yogaterapi på den 
kardiovaskulära 

uthålligheten, 

flexibilitet, 
livskvalitet, och 

inflammatoriska 

markörer på 

medicinskt stabila 

hjärtsviktspatienter. 

Kvantitativ metod, randomiserad 

kontrollerad design. 

 
Inklusionskriterier: Systolisk och 

diastolisk hjärtsvikt. NYHA I, II, 

III.  
 

Exklusionskriterier: Förväntad 

livslängd på mindre än 6 

månader, gravid eller ammade, ej 

möjlighet att delta i yoga 2 gr i 

veckan, alkohol eller 
drogberoende.  

 

Urval: 40 st. randomiserades till 
en interventionsgrupp (n=21), 

kontrollgrupp (n=19). 

 
Bortfall: 3 st. i 

interventionsgruppen och 3 st. i 

kontrollgruppen slutförde inte 
studien. 

 

Interventionsgruppen: 10 st. män 
och 11 st kvinnor. Medelålder 

55,8 år. NYHA I 6 st. (29 %), 

NYHA II 8 st (38 %), NYHA III 

7 st. (33 %). 

 

Kontrollgruppen: 13 st. män och 
6 st kvinnor. Medelålder 52, 2 år. 

NYHA I 5 st. (26 %), NYHA II 8 

st. (42 %), NYHA III 6 st. (32 
%). 

 

Intervention: 
Interventionsgruppen utförde 

yoga under 1 h 2 dgr/vecka under 

totalt 8 veckor samt erhöll 
hälsorelaterad utbildning. 

Deltagarna blev även 

uppmuntrade att träna yoga 
hemma på egen hand.  

 

Kontrollgruppen fick 
hälsorelaterad utbildning samt 

sedvanlig behandling. 

 
Datainsamlingsmetod: Fysiska 

tester och 
självskattningsformulär. 

 

Analys: Statisk analys. 

 

Styrkor: RCT-

studie, blindad, 

statistiska tabeller, 
valida och reliabla 

mätinstrument. 

 
Svagheter: Litet 

urval, redovisar ej 

powerberäkning.  

 

Kvalité: Hög 

 

Efter 2 månader hade 

yogagruppen jämfört 

med kontrollgruppen 
signifikant förbättrat 

sin kondition 

(p=0,002), 
syreupptagnings-

förmåga (p = 0,03) och 

livskvalité (p = 0,02). 
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Författare 

Artikelns namn, 

tidskrift  

Land 

Syfte Metod 

 

Värdering Resultat 

 

Servantes, D. M., 

Pelcerman, A., Salvetti, 
X. M., Salles, A. F., de 

Albuquerque, P. F., de 

Salles, F. C. A., Lopes, 
C., de Mello, M. T., 

Almeida, D. R., & Filho, 

J. A. O. (2011). Effects 
of home-based exercise 

training for patients with 

chronic heart failure and 
sleep apnoea: a 

randomized comparison 

of two different 
programmes. Clinical 

Rehabilitation, 26(1), 

45-57. 
doi:10.1177/0269215511

403941 

 
Brasilien 

 

Att utvärdera effekten 

av ett hembaserat 
träningsprogram för 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt och 
sömnapné, och att 

jämföra två olika 

träningsprogram. 

Kvantitativ metod, randomiserad 

kontrollerad design. 
 

Inklusionskriterier: Ålder 30-70 

år, NYHA II-III. 
 

Exklusionskriterier: NYHA IV, 

kardiologiska, neurologiska och 
ortopediskt tillstånd/ sjukdomar 

som gör det omöjligt att delta i 

träning eller i studien. 
 

Urval: 50 st. randomiserades till 

två interventionsgrupper. 
Interventionsgrupp 1 (n=18), 

interventionsgrupp 2 (n=18), resp. 

kontrollgrupp (n=14). 
 

Bortfall: Interventionsgrupp 1 1 

st., interventionsgrupp 2 1 st., 
kontrollgrupp 3 st. 

 
Interventionsgrupp 1 (kondition): 

18 st., 47, 1 % män och 52,9 % 

kvinnor. Medelålder 51, 7 år. 

NYHA II 14 st (82,4%), NYHA 

III 3 st. (17,6%). 

 
Interventionsgrupp 2 (kondition 

och styrketräning): 18 st., 47,1 % 

män och 52,9 % kvinnor. 
Medelålder 50,8 år. NYHA II 14 

st (82,4%), NYHA III 3 st 

(17,6%). 
 

Kontrollgrupp: 17 st., 45,5 % 

män och 54,5 % kvinnor. 
Medelålder 53 år. NYHA II 8 st 

(72,7%), NYHA III 3 st. (27,3%). 

 
Intervention: Interventionsgrupp 

1 utförde konditionsträning i 

hemmet. Månad 1 och 2 tränade 
deltagarna 3 dgr/ vecka, månad 3 

tränade deltagarna 4 ggr/vecka. 

 
Interventionsgrupp 2 utförde 

kondition och styrketräning i 

hemmet under 3 månader. 
Träningspassen skedde med 

samma frekvens som för 

interventionsgrupp 1. 
 

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

behandling och uppmuntrades 
inte till träning. 

 

Datainsamlingsmetod: Fysiska 
tester och 

självskattningsformulär. 

 
Analys: Statistisk analys, 

jämförande analys. 

 

Styrkor: RCT-

studie, blindad, 
statistiska tabeller, 

valida och reliabla 

mätinstrument. 
 

Svagheter: Litet 

urval, ej 
powerberäkning. 

 

Kvalité: Medel 

Efter 3 månader hade 

båda 
interventionsgrupperna 

signifikant förbättrat 

syreupptagningsförmå
ga, 

muskelstyrka/muskelut

hållighet och 
livskvalité (p < 0,001), 

jämfört med 

kontrollgruppen där 
ingen förbättring 

noterades. 

Interventionsgruppen 
som tränat kondition 

minskade signifikant 

antal hypoapneér 
(p<0,05). 

Interventionsgruppen 

som tränat styrka och 
kondition minskade 

både antalet apneér 
(p<0,01) och 

hypoapnéer (p<0,05). 
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USA 

Målet var att göra en 
stor klinisk studie för 

att avgöra om ett 12-

veckors tai chi 
träningsprogram 

förbättrar den fysiska 

funktionsförmågan 

och livskvalitén hos 

patienter med kronisk 

systolisk hjärtsvikt 
som ett tillägg till 

vanlig medicinsk 

behandling i 
jämförelse med 

gruppbaserad 

hjärthälsoutbildning. 

Kvantitativ metod, randomiserad 
Kontrollerad design. 

 

Inklusionskriterier: 
Diagnosticerad kronisk systolisk 

hjärtsvikt, stabil medicinsk regim 

de senaste tre månaderna, 

NYHA-klass I, II, III. 

 

Exklusionskriterier: Regelbunden 
träning av tai chi, allvarlig 

kognitiv dysfunktion, nuvarande 

deltagande i ett konventionellt 
hjärtrehabiliteringsprogram, 

historia av hjärtstillestånd under 

de senaste 6 månaderna. 
 

Urval: 100 patienter 

randomiserades till en 
interventionsgrupp (n= 50) resp. 

kontrollgrupp (n=50). 
 

Interventionsgrupp: Medelåldern 

var 68,1. Gruppen bestod av 28 
st. män och 22 st. kvinnor. 

NYHA I – 10 st., NYHA II – 31 

st., NYHA III – 9 st. 
 

Kontrollgrupp: Medelåldern var 

66,6.  Gruppen bestod av 36 st. 
män och 14 st. kvinnor.  

NYHA I – 10 st., NYHA II – 32 

st., NYHA III – 8 st. 
 

Bortfall: En person i 

interventionsgruppen, tre i 
kontrollgruppen. 

 

Intervention: 
Interventionsgruppen fick utföra 

gruppbaserad tai-chi 2 ggr/v. i 12 

veckor + utbildning om hjärtsvikt 

och egenvård. De uppmuntrades 

även att träna hemma minst 3 

ggr/v.  
 

Kontrollgruppen fick endast 

undervisning om hjärtsvikt och 
egenvård under samma period.  

 

Datainsamlingsmetod: 
Självskattningsskalor och fysiska 

tester. 

 
Analysmetod: Statistisk analys. 

 

Styrkor: RCT-
studie, 

powerberäkning, 

statistiska tabeller, 
genomfört 

pilotstudie, stort 

urval, valida och 

reliabla 

mätinstrument. 

 
Svagheter: Otydlig 

redovisning av 

bortfall. 
 

Kvalité: Hög. 

Efter 12 veckor 
skattade 

interventionsgruppen 

en signifikant 
förbättrat tilltro till sin 

egen förmåga att 

utföra träning samt en 

signifikant ökad 

livskvalité (p = 0,02). 

Vid uppföljning tre 
månader efter 

interventionen sågs 

fortfarande en trend 
mot förbättrad 

livskvalité i 

interventionsgruppen 
jämfört med 

kontrollgruppen. Dock 

var denna skillnad ej 
längre signifikant. 

Det fanns ingen 
signifikant skillnad 

vad gäller 

syreupptagningsförmå
ga mellan 

interventions- och 

kontrollgrupp. 
Konditionen 

förbättrades i 

interventionsgruppen, 
dock ej signifikant. 
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Mätinstrument Beskrivning Subskalor 

Minnesota Living with Heart 

failure (MLHFQ) 

Sjukdomsspecifikt 

självskattningsformulär. 

MLHFQ är det mest använda 

och valida mätinstrumentet 

inom området.  

21 frågor på 3 domäner, 

poängskala 0-105. Lägre poäng 

motsvarar bättre livskvalité. 

Fysisk funktion 

Psykisk funktion 

Socioekonomisk funktion 

Short Form Health Survey  

(SF-36) 

Ett av de mest använda 

självskattningsformulären vid 

mätning av livskvalité.  

36 frågor på 8 domäner, 

poängskala 0-100. Högre 

poäng motsvarar bättre 

livskvalité. 

Fysisk funktion 

Fysisk roll 

Kroppssmärta 

Generell hälsa 

Vitalitet 

Social funktion 

Emotionell roll 

Mental hälsa 

The World Health Organization 

Quality of Life (WHOQOL) 

Självskattningsformulär.  

26 frågor på 4 domäner, 

poängskala 0-100. Högre 

poäng motsvarar bättre 

livskvalité. 

Fysisk funktion 

Psykologisk funktion 

Social funktion 

Miljöområde 

MaCNew Heart Disease 

Health-Related Quality of Life 

questionnaire. 

 

Sjukdomsspecifikt 

självskattningsformulär.  

Åtta domäner, poängskala 0-

100.  Högre poäng motsvarar 

bättre livskvalité. 

Fysisk prestation 

Begränsad aktivitet till följd av 

psykiska problem 

Begränsad aktivitet till följd av 

fysiska problem 

Energi och fatigue 

Fysiska problem 

Mental hälsa 

Social förmåga 

Kroppssmärta 

Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire (KCCQ) 

Sjukdomsspecifikt 

självskattningsformulär. 

23 frågor på sju domäner, 

poängskala 0-100. Högre 

poäng motsvarar bättre 

livskvalité. 

Fysisk begränsning 

Symtom 

Livskvalité 

Social begränsning 

Self-efficacy 

Funktionell status 

Klinisk status 
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Studie MLHFQ WHOQOL SF-36 KCCQ MaCNew 

Yeh et al. (2011) X     

Servantes et al. (2011) X     

Belardinelli et al. 
(2012) 

X     

Borland et al. (2014)   X   

Pullen et al. (2009) X     

Dehkordi & Far (2014)     X 

Fayazi et al. (2013) X     

Pozehl et al. (2010)    X  

Blakstad Nilsson et al. 
(2008) 

X     

Karapolat et al. (2009)   X   

Bocalini et al. (2008)  X    


