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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en folkhälsosjukdom som försämrar personens 
fysiska funktionsförmåga vilket ofta leder till fysisk inaktivitet. Hos 
drabbade finns en rädsla för att utföra fysisk aktivitet på grund av oro 
över att förvärra eller utlösa symtomen. Det är dock rekommenderat 
från både Socialstyrelsen och Europeiska Kardiologföreningen att per-
soner med hjärtsvikt bör erbjudas fysisk aktivitet. 

Syfte: Syftet var att beskriva olika träningsformer och dess effekter på den 
fysiska funktionsförmågan hos personer med hjärtsvikt. 

Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt där resultatet 
bygger på tolv vetenskapliga artiklar med kvantitativ design varav nio 
var randomiserade kontrollerade studier, två var kontrollerade ej 
randomiserade studier och en var en jämförande studie.  

Resultat: Resultatet av litteraturöversikten visar att all form av fysisk aktivitet 
bidrar mer eller mindre signifikant till en förbättrad eller bevarad 
fysisk funktionsförmåga. Promenader är en lämplig konditionsträning 
för personer med hjärtsvikt för att förbättra, bibehålla eller återfå sin 
fysiska funktionsförmåga, då detta kan utföras hemma och kostnads-
effektivt. 

Slutsats: Fysisk aktivitet har en positiv effekt på den fysiska funktionsförmågan 
hos personer med hjärtsvikt. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att 
medverka till ett individanpassat fysiskt träningsprogram. 

 

Nyckelord: Fysisk funktion, hjärtsvikt, olika träningsformer, omvårdnad, 
promenader som träning  



 
 

Summary 

Title:  Effects of different types of exercise when the heart fails 
A literature review 

 

Background:  Heart failure is a public health disease that impairs the person’s 
physical ability that often leads to physical inactivity. In those 
affected, there is a fear of performing physical activity due to 
concerns about exacerbating or triggering the symptoms. The 
European Society of Cardiology recommends that people with heart 
failure should be offered physical activity. 

Aim:  The aim was to describe different forms of training and its effects 
on the physical functioning of people with heart failure. 

Methods: The paper was conducted as a literature review where the result is 
based on twelve scientific articles with quantitative design. 

Results: The results of the literature review show that all forms of physical 
activity contribute more or less significantly to improved or 
preserved physical functioning. Walking is an appropriate fitness 
training for people with heart failure to improve, maintain or regain 
their physical ability. 

Conclusion: Physical activity has a positive effect on the physical functioning of 
people with heart failure. The nurse has an important task to 
contribute to an individualized physical exercise program. 

 

Keywords: Different forms of training, heart failure, nursing, physical function, 
walking as training 

  



 
 

Innehållsförteckning 
Inledning 1	
Bakgrund 2	

Hjärtsvikt 2	
Symtom 2	
Behandling 3	
Fysisk aktivitet och träning 3	
Fysisk funktionsförmåga 5	
Sjuksköterskans funktion och ansvar vid omvårdnad av personer med hjärtsvikt 5	
Evidensbaserad Vård 6	

Syfte 6	
Material och metod 7	

Design 7	
Urval och datainsamling 7	
Dataanalys 8	
Etiska överväganden 9	

Resultat 10	
Effekter av fysisk aktivitet 10	

Förbättrad kondition 10	
Förbättrat syreupptag 10	
Förbättrad styrka 11	
Ökad aktivitet 11	

Mätinstrument 11	
Olika träningsformer 12	

Konditionsträning 13	
Styrketräning 13	
Kombination av konditions- och styrketräning 13	
Hembaserade träningsprogram 14	

Diskussion 15	
Metoddiskussion 15	
Resultatdiskussion. 17	

Slutsatser 20	
Kliniska implikationer 20	

Referenser 21	
Bilaga 1: Kvalitetsgranskningsprotokoll Hälsohögskolan Jönköping 	
Bilaga 2: Artikelmatris 	
 	
Bilaga 3: Sammanställning av skillnader och likheter. 	
Bilaga 4: Sammanställning av de olika mätinstrumenten 	
 

  



 
 

1 

Inledning 
Hjärtsvikt är ett ökande folkhälsoproblem i Sverige och i världen. I Sverige insjuknar 
20 000–30 000 nya personer varje år i kronisk hjärtsvikt. Av den svenska befolkning-
en är det cirka två till tre procent som har hjärtsvikt och hos personer över 80 år är 
förekomsten cirka tio procent (Zarrinkoub et al., 2013). Den förväntade utvecklingen 
för personer med hjärtsvikt är allvarlig, men prognosen har förbättrats på senare år 
genom modern läkemedelsbehandling, behandling med sviktpacemaker och bättre 
uppföljning polikliniskt (Socialstyrelsen, 2018). 
 
För att upprätthålla en god hälsa är fysisk aktivitet en viktig komponent. 
Socialstyrelsen (2018) rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda fysisk 
träning inom hjärtrehabilitering till personer med kronisk hjärtsvikt. Det finns även 
rekommendationer från olika hjärtorganisationer såsom European Society of 
Cardiology (ESC) att personer med hjärtsvikt ska utföra en individuellt anpassad 
träning (Piepoli et al., 2016).  
 
Majoriteten av dagens befolkning har en benägenhet att vara mindre fysiskt aktiva ofta 
på grund av stillasittande aktiviteter och personer med hjärtsvikt rör på sig mindre på 
grund av rädsla för att symtom ska uppstå. Fokus ligger ofta på den medicinska 
behandlingen och mindre på egenvårdsåtgärder såsom fysiska aktiviteter och därmed 
bör sjuksköterskan införskaffa sig kunskaper om fysiska aktiviteters effekter på den 
fysiska funktionsförmågan hos personer med hjärtsvikt (Coats et al., 2017). Trots 
vetenskapligt grundade rekommendationer är andelen personer med hjärtsvikt låg 
som får fysisk träning inom hjärtrehabilitering (Socialstyrelsen, 2018). 
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Bakgrund 

Hjärtsvikt 
Vid hjärtsvikt har hjärtat en nedsatt pumpförmåga och därmed får kroppens vävnader 
och organ inte en tillfredsställande mängd blod. Konsekvensen blir försämrad syre-
sättning i kroppens vävnader (Wikström, 2014).  Hjärtsvikt betraktas inte som en 
sjukdom i sig utan som ett tillstånd av olika symtom och det finns alltid en eller flera 
bakomliggande sjukdomar som orsakar hjärtsvikt. De dominerande orsakerna till 
hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni (Ponikowski et al., 2016). Andra 
bakomliggande sjukdomar är diabetes mellitus, klaffsjukdom, endokrin rubbning, 
toxisk påverkan, takyarytmi och systemsjukdomar, till exempel inflammatoriska 
systemsjukdomar (Borland, Schaufelberger & Cider, 2016). Att identifiera de bakom-
liggande orsakerna till hjärtproblemen är avgörande terapeutiskt för vilken specifik 
behandling som ska sättas in för hjärtsvikten. Kronisk hjärtsvikt förekommer med 
nedsatt eller med bevarad systolisk vänsterkammarfunktion (Ponikowski et al., 2016). 
Definitionen av hjärtsvikt är enligt European Society of Cardiology (ESC) ett kliniskt 
syndrom som kännetecknas av typiska symtom (andnöd, ankelsvullnad och extrem 
trötthet) och som kan åtföljas av tydliga tecken (förhöjt tryck i vena jugularis, 
pulmonella krepitationer och perifera ödem) orsakade av en strukturell och/eller 
funktionell kardiell abnormitet, vilket resulterar i en reducerad hjärtminutvolym 
och/eller förhöjt intrakardiellt tryck i vila eller under stress (Ponikowski et al., 2016). 

Symtom 
För en person som får hjärtsvikt kan det vara svårt att känna igen symtomen eftersom 
dessa kan vara otydliga och varierar mellan individer. De mest uttalade symtomen vid 
hjärtsvikt är dyspné, trötthet eller fatigue, svaghet, ödem och depression. Symtomen 
begränsar aktiviteter i det dagliga livet och ger en försämrad hälsorelaterad livskvalitet 
(Lee & Riegel, 2018). Personer med hjärtsvikt lär sig leva med och blir till slut vana vid 
symtomen, tänker att det tillhör det normala och söker därmed inte den hjälp som kan 
behövas. Andfåddheten begränsar personernas möjlighet att göra vad som tidigare 
hörde till vardagen (Mårtensson, 2012). Det som merparten av personer med hjärtsvikt 
upplever som det jobbigaste och mest störande symtom är den ständiga och extrema 
trötthet som kommer över dem (Williams, 2017). Begreppet fatigue används oftast vid 
hjärtsvikt, eftersom det har en vidare betydelse och förklarar tillståndet bättre. Fatigue 
beskrivs som en överväldigande, bestående känsla av utmattning och minskad 
kapacitet för fysiskt och mentalt arbete (Herdman, Kamitsuru & NANDA 
International, 2015). Både känslan och upplevelsen av att inte klara av det individen 
tidigare gjort påverkar både kropp och själ (Mårtensson, 2012). 
 
För att kunna göra en bedömning av svårighetsgraden av hjärtsvikt används en 
klassificering enligt New York Heart Association (NYHA) som delar in hjärtsvikt i 4 
funktionsklasser efter graden av symtom vid fysiskt arbete och i vila, NYHA I till NYHA 
IV (Dolgin, 1994).  

• Vid NYHA I har personen inga symtom trots påverkan på vänsterkammar-
funktionen.  

• Vid NYHA II har patienten en lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast 
vid fysisk aktivitet av mer uttalad grad.  
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• Vid NYHA III har patienten medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet 
vid lätt eller måttlig fysisk aktivitet såsom städning, att gå uppför trappor, gå i 
lätt motlut eller vid av/påklädning. NYHA III kan även delas in i två 
underklasser, A och B, där personer som kan gå mer än 200 meter tillhör NYHA 
III A och personer som kan gå mindre än 200 meter tillhör NYHA III B.  

• Vid NYHA IV har personen svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i 
vila och de flesta är bundna till säng eller stol i den här klassen (Bennet, Riegel, 
Bittner & Nichols, 2002; Mosterd & Hoes, 2007).  

Efter inledande av behandling kan en hjärtsviktspatient vandra i NYHA-klasser, vilket 
visar på att NYHA-klassificeringen endast är en funktionell/symtomatisk skala, som 
inte tar hänsyn till underliggande hjärtsjukdom, vilken nästan oundvikligen kommer 
att försämras (Mosterd & Hoes, 2007). 

Behandling 
Målsättningen för behandlingen av hjärtsvikt är att lindra symtomen, förbättra livs-
kvaliteten, förhindra utvecklingen av sjukdomen, minska behovet av sjukhusvård och 
förlänga överlevnaden. Genom optimal behandling av de bakomliggande orsakerna till 
hjärtsvikt, hypertoni och myokardischemi, kan om möjligt utvecklingen av hjärtsvikt 
förebyggas. Vid hjärtsvikt är standardbehandlingen både farmakologisk och icke 
farmakologisk och bör i huvudsak inriktas på vad som är grundorsaken till hjärt-
svikten, det vill säga etiologin (Socialstyrelsen, 2018). Behandlingen är baserad på 
riktlinjer från ESC och Socialstyrelsen där rekommendationer om medicinsk behand-
ling och fysisk aktivitet finns beskrivet (Ponikowski et al, 2016; Socialstyrelsen, 2018). 
 
Farmakologisk behandling som är indicerad vid all sorts hjärtsvikt är ACE-hämmare 
och betablockerare. Vid symtom som tyder på vätskeretention används diuretika, där 
målsättningen är att de sätts ut vid symtomförbättring (Ponikowski et al., 2016; 
Socialstyrelsen, 2018). 
 
Icke farmakologisk behandling består av att i första hand åtgärda de bakomliggande 
orsakerna till hjärtsvikt. Som exempel genom kirurgi vid sjukdom i hjärtats klaffar eller 
kranskärl. För vissa personer kan det vara aktuellt att få medicintekniska hjälpmedel 
inopererade som till exempel sviktpacemaker CRT (Cardiac Resynchronization 
Therapy) eller intern hjärtdefibrillator (ICD) (Mårtensson, 2012; Ponikowski et al., 
2016; Socialstyrelsen, 2018) 
 
Andra bakomliggande orsaker kan behöva förändras genom livsstilsförändringar och 
sjuksköterskan har en viktig uppgift i att uppmuntra, informera och utbilda till dessa 
förändringar utifrån senaste evidens (Mårtensson, 2012). Det kan handla om att sluta 
röka, gå ner i vikt för de som är överviktiga och lägga till fysisk aktivitet för de som är 
stillasittande. Egenvård i form av fysisk aktivitet är av betydelse för att förbättra hälso-
relaterad livskvalitet och hjärtsvikten i sig. En annan viktig del av egenvården är att 
lyssna på symtomen och reagera när de uppstår, för att förhindra att symtomen 
förvärras och undvika sjukhusinläggning (Lee & Riegel, 2018). 

Fysisk aktivitet och träning 
Människan är ”konstruerad” för rörelse, det vill säga fysisk aktivitet. På flera olika sätt 
påverkar fysisk aktivitet kroppens organsystem. Rent fysiologiskt definieras fysisk 
aktivitet som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den vi har i vila. 
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Konditionsträning är en aerob fysisk aktivitet som utförs i strukturerad form i syfte att 
öka eller bibehålla konditionen och kan utföras i olika intensiteter, från låg till mycket 
hög. Styrketräning är en muskelstärkande fysisk aktivitet som utförs i strukturerad 
form och är den form av fysisk aktivitet som belastar och ställer krav på muskelstyrkan 
(Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016).  
 
Med hjärtsvikt följer en ökad risk för förtida död och sänkt livskvalitet. De begräns-
ningar som sjukdomen ger kan leda till en rädsla för fysisk aktivitet vilket leder till 
minskad daglig aktivitet och försämrad kondition (Socialstyrelsen, 2018). Fysisk 
aktivitet har en signifikant förbättring på relevanta kliniska parametrar såsom 
träningskapacitet, livskvalitet, hjärtsviktsrelaterad hospitalisering och mortalitet 
(Klompstra, Jaarsma, Strömberg & van der Wal, 2019). Att utföra vardagliga sysslor 
kräver inte maximal ansträngning, därmed finns det ett behov av att utföra fysisk 
aktivitet i form av träning för att kunna förbättra kondition och kroppsstyrka hos 
personer med hjärtsvikt. Ytterligare en hälsovinst är att hälsorelaterade faktorer 
förbättras såsom depression och ångest (Mazzoni et al., 2018).   Fysisk aktivitet, 
konditions- och/eller styrketräning, är därför en viktig del av behandlingen av 
hjärtsvikt. Träningen ska vara regelbunden, individuellt anpassad och utformad av 
fysioterapeut och det är av största vikt att den inleds så snart som möjligt efter en 
hjärthändelse, exempelvis hjärtinfarkt, bypassoperation eller klaffoperation och 
initialt utförs under överinseende av fysioterapeut (Socialstyrelsen, 2018). Fysiska 
aktiviteter som kan vara av vikt för att förbättra hjärtats diastoliska funktion och 
styvhet är bland annat högintensiv intervallträning och medelintensiv kontinuerlig 
träning. Studier visar att högintensiv intervallträning kan förbättra den diastoliska 
funktionen för hjärtsvikt både med nedsatt eller med bevarad systolisk vänster-
kammarfunktion (Angadi et al., 2014).  Därför bör både aerob och muskelstärkande 
fysisk aktivitet, det vill säga konditions- och styrketräning, rekommenderas av hälso- 
och sjukvårdspersonal till personer med hjärtsvikt för att (Borland, Schaufelberger & 
Cider, 2016): 

ü Öka kondition, gångsträcka och muskelstyrka. 
ü Förbättra myokardfunktion. 
ü Förbättra hälsorelaterad livskvalitet. 
ü Minska sjukhusinläggning. 
ü Minska mortalitet. 

I en studie framkommer det att träningsprogram är en avgörande komponent i 
hjärtrehabiliteringen av personer med hjärtsvikt men att följsamheten till riktlinjerna 
för fysisk aktivitet samt att införa dessa träningsprogram är dålig i flera av länderna 
som är anslutna till ESC (Piepoli et al., 2019). FaR®, individanpassad skriftlig 
ordination av fysisk aktivitet, möjliggör för legitimerad personal inom hälso- och 
sjukvården att förebygga och behandla sjukdom genom att ordinera fysisk aktivitet. 
Den som ordinerar ska ha kunskaper om: patientens hälsoläge, hur fysisk aktivitet kan 
användas som prevention och behandling, patientcentrerat samtal samt kunskap om 
metoden FaR® (Kallings, 2011). Den fysiska aktiviteten ska vara individuellt anpassad 
utifrån personens förutsättningar och önskemål (Sargeant et al., 2018).  
  
CardioPulmonary Exercise training (CPEX), som utförs på en cykelergometer eller på 
ett löpband, är det effektivaste sättet att bedöma vilken träningsaktivitet och kapacitet 
en person har för att förskriva recept på träning (Beckers et al., 2011). CPEX 
parametrar; högst uppmätta syresättning vid maximal fysisk aktivitet (VO2Peak) och 
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relationen mellan minutventilation och koldioxidproduktion (VE/VCO2) är viktiga 
verktyg för att kunna bedöma sjukdomsgraden (Paolillo et al., 2019). Testet är 
beroende av utrustningstillgänglighet och det professionella teamet. Cykelergometri är 
det test att föredra för personer med hjärtsvikt och vissa omständigheter såsom 
allvarlig fetma, gång- eller balansinstabilitet eller hinder i rörelseapparaten, för att 
minimera risken för olycksfall i samband med utförandet av testet (Beckers et al., 
2011). För verksamheter med begränsade resurser är enkla träningstest såsom sex 
minuters gångtest (6MWT), som innebär att individen ska gå så långt som möjligt på 
6 minuter på ett plant underlag att rekommendera för att förbättra vården vid 
hjärtrehabilitering (Mazzoni et al., 2018). 10-item Continuous Scale Physical 
Functional Performance (CS-PFP10) är ett mätinstrument som används för att bedöma 
en persons fysiska funktionsförmåga genom att varje individ utför tio olika funktion-
ella vardagliga aktiviteter som även inkluderar 6MWT. CS-PFP10 är av betydelse för 
att bedöma den fysiska funktionsförmågan hos personer med hjärtsvikt (Lee, Buth, 
Martin, Yip & Hirch, 2010). 

Fysisk funktionsförmåga 
Fysisk funktionsförmåga omfattar de funktioner som påverkar människans förmåga 
att klara av vardagliga sysslor. Fysiska symtom relaterat till uppkomsten av hjärtsvikt 
kan försämras och den fysiska funktionen och förmågan att kunna utföra egenvård är 
beroende av att vara fysiskt aktiv (Liljeroos & Strömberg, 2018). Personer med hjärt-
svikt har låg följsamhet till fysisk aktivitet på grund av rädsla och oro för symtom som 
kan uppkomma (Floegel & Perez, 2016). Därmed försämras den fysiska funktionsför-
mågan som påverkar möjligheten att utföra vardagliga sysslor och försämrar patient-
ens hälsorelaterade livskvalitet. Detta kan leda till att personen blir beroende av hjälp 
från hemsjukvård, hemtjänst och andra personer i sin närhet, vilket också kan inne-
bära ökade sjukvårdskostnader (Chaudhry, Wang, Gill & Krumholz, 2010; Chiarantini 
et al., 2010). Med ökande ålder sker gradvis en försämring av den fysiska funktions-
förmågan, vilket kan påverka personens möjligheter att utföra vardagliga aktiviteter. 
Att ha en fysiskt aktiv livsstil som äldre är kopplad till en positiv funktionsförmåga, 
oavsett tidigare motionserfarenheter (Edholm, Nilsson & Kadi, 2018). För att kunna 
vara oberoende av andra och klara dagliga aktiviteter, egenvård och förflyttning själv-
ständigt är det viktigt att ha en tillräcklig fysisk funktion och det är en förutsättning för 
att även i fortsättningen kunna klara av livsmål som är på en högre nivå (Leino-Arjas, 
Solovieva, Riihimäki, Kirjonen & Telama, 2004). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar vid omvårdnad av personer med hjärtsvikt 
Att se till individens grundläggande behov, minska hjärtats arbete, optimera hjärt-
minutvolymen, förebygga komplikationer till följd av försämrad hjärtsvikt och ge per-
sonen information och kunskaper som situationen och den medicinska behandlingen 
kräver är målet för omvårdnaden.  Sjuksköterskans funktion och ansvar vid omvård-
nad av personer med hjärtsvikt är att identifiera, observera och bedöma tidiga tecken 
på försämring av sjukdomen (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). 
 
Den specifika kompetens som sjuksköterskan har omfattar kunskap både från det 
vetenskapliga området och arbetet med personer i omvårdnaden. För att öka säker-
heten i vården har följande sex kärnkompetenser utformats;  

- informatik 
- säker vård 
- personcentrerad omvårdnad 
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- samverkan i team 
- förbättringskunskap 
- evidensbaserad vård  (Sherwood & Zomorodi, 2014) 

En av sjuksköterskans uppgifter är att kunna erbjuda vårdtagare, såsom personer med 
hjärtsvikt, en ökad möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  

Evidensbaserad Vård 
Vård som utgår från personers värderingar och önskemål, som är baserad på den främ-
sta tillgängliga evidensen, kliniska bedömningar och expertkunskap är evidensbaserad 
vård (Cronenwett et al., 2009). Sjuksköterskor är utbildade för att kunna använda sin 
kunskap om omvårdnad och tillämpa den praktiskt. Att dagligen använda denna 
kunskap innebär att ha evidens för alla åtgärder och omvårdnadsplaner som berör 
personer med hjärtsvikt. Olika personers förutsättningar och preferenser bör sättas i 
centrum för att kunna nå bästa vårdresultat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Omvårdnad erbjuds med hänsyn till individens situation, erfarenhet och önskemål och 
sjuksköterskans expertis används i alla beslut om insatser (socialstyrelsen, 2019). 
Evidensbaserad vårdkompetens är viktigt för alla professionella som är verksamma 
inom vården för att kunna uppnå bästa evidensbaserad kvalitet och förbättrat resultat 
i beslut gällande alla personer i synnerhet personer med hjärtsvikt (Saunders, 
Gallagher-Ford, Kvist & Vehviläinen-Julkunen, 2019). Evidensbaserad vård är en mål-
inriktad kompetens som kräver att professionellt verksamma inom vården ska kunna 
integrera sina kunskaper med färdigheter i det praktiska utförandet av sin kompetens 
som vårdgivare (Leung, Trevena & Waters, 2016).  
 
Sjuksköterskans funktion och ansvar är att vägleda och informera personerna om de 
bästa tillgängliga evidensbaserade behandlingsåtgärder som finns för personer med 
hjärtsvikt och om vikten av att fullfölja behandlingsåtgärderna som patienten blir 
ordinerad för att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Tidigare forskning visar att 
personer med hjärtsvikt kan förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa genom fysisk 
aktivitet (Nolte et al., 2015).  Detta i samverkan med andra professioner inom hälso- 
och sjukvården eller genom förskrivning av fysisk aktivitet på recept. Att utifrån ett 
personcentrat perspektiv informera och samarbeta med andra professioner samt att 
arbeta utefter evidens och beprövad erfarenhet är några av sjuksköterskans kärn-
kompetenser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). För att förbättra den vård-
sökandes fysiska funktionsförmåga behöver sjuksköterskan kunskap om riktlinjer och 
rekommendationer för fysiska aktiviteter för personer med hjärtsvikt, baserat på 
senaste forskningen (Sargeant et al., 2018). 

Syfte 
Syftet var att beskriva olika träningsformer och dess effekter på den fysiska funktions-
förmågan hos personer med hjärtsvikt. 
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Material och metod 

Design 
Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt med kvantitativ design. Syftet 
med en allmän litteraturöversikt är att sammanställa material objektivt för att få en 
översikt av kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2016). 
Artiklar skrivna med kvantitativ design sammanställdes och granskades för att svara 
på syftet. Forskning med kvantitativ design fokuserar på att studera objektiva förete-
elser som är observerbara och mätbara (Patel & Davidsson, 2011).  

Urval och datainsamling 
Litteraturöversikten utfördes utifrån Polit & Becks niostegsmodell (2016). I första 
steget formulerades ett syfte och i andra steget utarbetades sökstrategier för sökord 
som var relevanta för syftet. Till datainsamlingen valdes databaserna Cinahl och 
Medline. Databasen Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(Cinahl) är specialiserad på omvårdnadsvetenskap. Databasen Medline har referenser 
till vetenskapliga tidskrifter från både omvårdnad och medicin (Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2016). Följande urvalskriterier användes för att söka fram 
artiklar som var av betydelse för litteraturöversikten. Inklusionskriterier var personer 
med hjärtsvikt från 18 års ålder, NYHA-klass I till IV, randomiserad kontrollerad 
studie och vetenskapligt granskade artiklar med en kvantitativ ansats. Pilotstudier 
exkluderades på grund av ett ofta lägre vetenskapligt bevisvärde (Segesten, 2017a). 
Begränsningar som valdes var artiklar publicerade mellan 2009 och 2019, skrivna på 
engelska och abstract tillgängligt. Bibliotekarien som är ansluten till Hälsohögskolan 
var behjälplig vid utformningen av sökorden och dess söktekniker. Följande sökord 
identifierades och användes i sökningen med syftet som utgångspunkt; beskriva olika 
träningsformer och dess effekter på den fysiska funktionsförmågan hos personer med 
hjärtsvikt: ”heart failure”, exercise, activity, training och physical function*.  För att 
förfina sökningen användes boolesk sökteknik med hjälp av operatorerna AND och 
OR. Den första operatorn, AND, användes för att kombinera sökord eller sökkombina-
tioner med varandra för att avgränsa sökningen och den andra operatorn, OR, för att 
expandera sökningen och få träffar på antingen det ena eller de andra sökorden 
(Karlsson, 2017; Östlundh, 2017; Polit & Beck, 2016). För att erhålla träffar på ett ords 
alla ändelser användes trunkering, vilket innebär att en asterisk användes efter 
ordstammen (Karlsson, 2017; Östlundh, 2017; Polit & Beck, 2016). För att hålla ihop 
begrepp, som exempelvis heart failure, användes frassökning, det innebär att sökorden 
som sätts mellan citationstecknen söks tillsammans i databaserna istället för var och 
en för sig (Karlsson, 2017).  
 
I det tredje steget utfördes informationssökningen av relevanta vetenskapliga artiklar 
relaterade till ämnet och dokumenterades i Tabell 1 (Polit & Beck, 2016).   
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Tabell 1: Sökmatris över databaserna Cinahl och Medline 

Databas: Cinahl; sökning 2019-11-07 
Sökord Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 
abstract 

Kvalitets-
granskade 

Till 
resultat 

”heart failure” AND (exercise OR 
activity OR training) AND 
”physical function*” 

13 13 13 5 4 

Begränsningar: engelska, abstract tillgängligt, publicerade 2009 – 2019, peer-reviewed, 
Randomized Controlled Trials (RCT) 
Databas: Medline; sökning 2019-11-07 
Sökord Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 
abstract 

Kvalitetsgra
nskade 

Till 
resultat 

”heart failure” AND (exercise OR 
activity OR training) AND 
”physical function*” 

156 156* 15 14 8 

Begränsningar: engelska, abstract tillgängligt, publicerade 2009 – 2019, *varav 5 dubbletter 
 

 
I steg fyra och fem lästes titlar och abstract igenom utifrån litteraturöversiktens valda 
syfte för att exkludera artiklar som inte svarade mot syftet. De inkluderade artiklarnas 
resultat lästes igenom noggrant för att garantera att de svarade mot syftet i litteratur-
översikten i steg sex (Polit & Beck, 2016).  
 
Artiklarna kvalitetsgranskades i steg sju med hjälp av granskningsprotokollet för 
kvantitativa studier som är framtaget av avdelningen för omvårdnad vid 
Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 1). Granskningsprotokollet är indelat i två delar 
och i del ett ska alla punkter vara godkända för att artiklarna ska inkluderas till 
resultatet. I andra delen ska sex av sju frågor besvarats med ja för att inkluderas, varav 
godkänt på etikfrågan är ett krav. 

Dataanalys 
I steg åtta enligt Polit och Beck (2016) genomfördes analys och sammanställning av 
tolv artiklar. Genomförandet av analysen utfördes enligt Friberg (2017) vilket innebar 
att artiklarnas resultat lästes igenom enskilt vid ett flertal tillfällen för att förstå 
helheten och sedan diskuterades artiklarna gemensamt, en och en, för att säkerställa 
att de svarade mot det uppsatta syftet, vilket utmynnade i en artikelmatris (Bilaga 2). 
Vidare kunde ytterligare faktorer av betydelse urskiljas ur artiklarna som svarade mot 
litteraturöversiktens syfte och frågeställning som handlade om; fysisk aktivitet, vilken 
typ av aktivitet, vilket mätinstrument som användes för att uppvisa effekterna och vilka 
effekter interventionerna hade på deltagarnas fysiska funktionsförmåga. Faktorerna 
sammanställdes i ett protokoll som även användes som grund för en djupare analys av 
artiklarna där skillnader och likheter identifierades och som presenterades i en tabell 
(Bilaga 3). Fynd som relaterade till varandra sorterades i olika grupper och grupper-
ades in under rubriker och underrubriker. I det nionde och sista steget sammanställdes 
de lästa artiklarnas innehåll och redovisades i den här litteraturöversiktens resultat 
(Polit & Beck, 2016). 
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Etiska överväganden 
Enligt svensk lagstiftning finns bestämmelser för vetenskapliga studier som omfattas 
av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). I be-
stämmelserna kan utläsas att; studier ska ha ett godkännande i en etikprövning, det 
ska finnas information- och samtyckeskrav och det ska finnas särskilda riktlinjer för 
personer under 18 år. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet vid forskning. Forskningsetik är baserat på tre 
principer; respekt för personen, göra-gott-principen och rättvisa. Respekt för personen 
innebär att informerat samtycke ges och privatlivet respekteras. Göra-gott-principen 
handlar om att minimera risker, väga risk och nytta mot varandra och att inga 
uppgifter lämnas ut om deltagarna. Rättviseprincipen innebär att alla behandlas lika 
och att sårbara grupper skyddas (Kjellström, 2017). Precis som i ett forskningsarbete 
gjordes etiska överväganden både inför och under genomförandet av 
litteraturöversikten (Kjellström, 2017). Även om högskolearbeten på grundnivå och 
specialistnivå inte omfattas av lagen, hade denna litteraturöversikt ett etiskt 
förhållningssätt genom hela arbetet och samtliga resultat redovisades konsekvent, från 
start av artikelsökningen och fortsatt genom hela arbetet (Kjellström, 2017).  Endast 
de artiklar som hade ett etiskt förhållningssätt och som är godkända av etablerade 
forskningsetiska kommittéer inkluderades i litteraturöversikten. Granskningsproto-
kollet (Bilaga 1) som är framtaget vid avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan 
Jönköping, användes vid granskningen av artiklarna och där enbart artiklar som 
uppfyllde kravet om etiskt tillstånd eller förhållningssätt inkluderades. Det fanns viss 
förförståelse om personer med hjärtsvikt och fysisk aktivitet men det påverkade inte 
granskning och analysen av data då det är baserat på kvantitativa värden, signifikans-
värde, om effekterna av fysisk aktivitet.  
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Resultat 
Resultatet baseras på tolv artiklar med kvantitativ design som var publicerade mellan 
2009 och 2019. Studierna i dessa artiklar genomfördes som randomiserade kontroll-
erade studier (RCT) (n = 9), kontrollerade men ej randomiserade studier med kontroll-
grupp (CCT) (n = 2) och en jämförande studie. Studierna är genomförda i USA (n = 5), 
Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Turkiet, Kina, Taiwan och Australien. 
Deltagarnas antal varierade i studierna mellan 24 och 204 personer. Av det totala 
antalet deltagare, 1 021 personer, är 726 personer män (71 %). I merparten av studier-
na, nio av tolv, inkluderades upp till NYHA-klass III och i två av studierna inkluderades 
även NYHA-klass IV. Interventionernas längd, i de inkluderade studierna, varierar 
mellan 8 veckor (Karapolat et al., 2009; Chien, Lee, Wu & Wu, 2011) och 18 månader 
(Norman et al., 2019).  
 
Resultatet presenteras under tre rubriker. Första rubriken, Effekter av fysisk 
aktivitet, beskriver vilka effekter den fysiska aktiviteten hade på den fysiska funktions-
förmågan under följande underrubriker; Förbättrad kondition, Ökad aktivitet, 
Förbättrat syreupptag och Förbättrad styrka. Andra rubriken, Mätinstrument, 
beskriver mätinstrumenten som användes för att mäta effekten av den fysiska 
aktiviteten. Tredje rubriken, Olika träningsformer, beskriver den träningsform som 
deltagarna utövade, under följande underrubriker; Konditionsträning, Styrketräning, 
Kombination av kondition- och styrketräning och Hembaserade träningsprogram.  

Effekter av fysisk aktivitet 

Förbättrad kondition 

Den uppvisade effekten av fysisk aktivitet i de olika studierna var bland annat förbätt-
rad kondition hos deltagarna. I sex studier uppvisade deltagarna en förbättrad gång-
sträcka mätt i 6MWT (Chien et al., 2011; Dunbar et al., 2015; Gary et al., 2011; 
Karapolat et al., 2009; Norman et al., 2019; Savage et al., 2011; Xueyu et al., 2017) och 
i en studie visades förbättring utan påvisad signifikant effekt (Du et al., 2018).  Även 
promenader av kort sträcka som utfördes regelbundet gav förbättrat resultat av den 
fysiska funktionsförmågan (Du et al., 2018; Dunbar et al., 2015; Xueyu et al., 2017).  
 
Ytterligare effekt av träningen som uppvisades, relaterat till förbättrad kondition hos 
deltagarna, var minskad trötthet eller fatigue (Norman et al., 2019). Uthålligheten att 
utföra ett visst moment ökade hos deltagarna i studien av Gary et al., (2011).  

Förbättrat syreupptag 

Det förbättrade syreupptaget medförde att vardagliga aktiviteter kunde utföras med 
mindre ansträngning hos personer med hjärtsvikt. Träningen förbättrade syreupptaget 
signifikant vilket minskar belastningen på hjärtat och kan mätas i VO2peak, det vill säga 
högst uppmätta oxygenupptag en individ kan ha vid en viss belastning av fysisk 
aktivitet (Benda et al., 2015; Karapolat et al., 2009). Förbättring av VO2 vid AT visar 
att deltagarna kunde utföra en högre fysisk ansträngning utan att få mjölksyra och 
maximala syreupptaget per hjärtslag ökade vilket minskade hjärtats belastning hos 
individerna vilket ökade den fysiska kapaciteten (Benda et al., 2015).  
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Förbättrad styrka 

Den fysiska aktiviteten hade effekt på kroppsstyrkan hos individerna vilket medförde 
att personerna med hjärtsvikt lättare kunde utföra vardagliga aktiviteter (Benda et al., 
2015; Gary et al., 2011; Prescott et al., 2009; Savage et al., 2011; Witham et al., 2012; 
Xueyu et al., 2017). En effekt av den fysiska aktiviteten var att den maximala 
arbetsbelastningen förbättrades signifikant, vilket innebar att deltagarna hade 
förbättrat benstyrkan (Benda et al., 2015). Hos deltagarna sågs en signifikant 
förbättring av överkroppsstyrka, underkroppsstyrka och balans (Gary et al., 2011; 
Savage et al., 2011) och överkroppsflexibilitet (Gary et al., 2011) samt en ökning av den 
fettfria massan (= ökad muskelmassa) i armarna (Savage et al., 2011) vilket innebar att 
musklerna, flexibiliteten och balansen i kroppen stärktes och det medförde att person-
en hade förbättrade möjligheter att resa sig, förflytta sig och lyfta tunga saker. Träning-
en förbättrade signifikant tiden att resa sig upp, gå tre meter, vända tillbaka och sätta 
sig ner igen, i det så kallade TUG-testet (Tid, Upp och Gå) vilket förklarar att deltagarna 
fått en förbättrad styrka, balans och flexibilitet att klara vardagliga uppgifter (Xueyu et 
al., 2017). Även om viss träning inte visade en signifikant förbättring i de uppmätta 
parametrarna för fysisk funktion kunde en signifikant förbättring i STS (sitt till stå-
ende) ses, det vill säga att deltagarna hade fått bättre förutsättningar att resa sig från 
sittande till stående med endast hjälp av benmusklerna (Prescott et al., 2009; Witham 
et al., 2012) 

Ökad aktivitet 

En positiv effekt av träning var att individerna kunde lägga till aktiviteter som de inte 
kunnat göra tidigare såsom lätt arbete runt huset, enklare trädgårdsarbeten, prome-
nader i uppförsbacke, mindre gångsträckor för att göra ärenden eller promenader i 
maklig takt för träning eller nöje. Efter sex månader rapporterades en signifikant 
ökning av frekvensen i aktiviteten ”promenader i uppförsbacke” och ökningen kvarstod 
i allmänna konditionsaktiviteter såsom lätt egenviktsträning eller stolsövningar 
(Dunbar et al., 2015). 
 
Ytterligare effekter av de fysiska aktiviteterna som utfördes av deltagarna var att den 
upplevda fysiska aktiviteten förbättrades signifikant (Dunbar et al., 2015) och en annan 
effekt var att egenvården förbättrades signifikant (Du et al., 2018). 

Mätinstrument  
I artiklarna användes sex olika mätinstrument (Bilaga 4) för att mäta effekterna av 
träningen på den fysiska funktionsförmågan. En studie använde VO2peak, VO2 vid AT 
(högsta uppmätta oxygenupptaget vid anaeroba tröskelvärdet) och Maximal O2/HR 
(maximal oxygenkonsumtion per hjärtslag) (Benda et al., 2015) men majoriteten, elva 
av tolv, använde 6MWT (Chien et al., 2011; Du et al., 2018; Dunbar et al., 2015; Gary 
et al., 2011; Karapolat et al., 2009; Norman et al., 2019; Prescott et al., 2009; Redwine 
et al., 2019; Savage et al., 2011; Witham et al., 2012; Xueyu et al., 2017). Andra hade 
6MWT tillsammans med olika kombinationer av mätinstrument (Bilaga 4);  

- 6MWT, VO2peak och VO2 vid AT (Karapolat et al., 2009) 
- 6MWT, VO2peak och CS-PFP10 (Savage et al., 2011) 
- 6MWT och CS-PFP10 (Gary et al., 2011) 
- 6MWT och handhållen dynamometer (Witham et al., 2012).  
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Olika träningsformer 

Tabell 2: Sammanställning av träningarna i de olika studierna och sammanställning av 
samtliga artiklars signifikanta effekter av olika träningsformer. 

Författare Typ av träning Tränings-
form 

Individuell/ 
Grupp 

Övervakad  
träning 

Var träningen 
äger rum 

Benda et 
al., 2015 

Cykelergometer K I Ja Sjukhus eller 
rehabiliterings-

avdelning 

Chien et 
al., 2011 

Promenader & 
styrketräning 

K/S I Nej Hemma 

Du et al., 
2018 

Promenader K I Nej Hemma 

Dunbar et 
al, 2015 

Promenader K I Nej Hemma 

Gary et 
al., 2011 

Promenader & 
resistansband 

K/S I Nej Hemma 

Karapolat 
et al., 
2009 

Promenader & 
styrketräning 

K/S I Ja Rehabiliterings-
avdelning och 

hemma 

Norman 
et al., 
2019 

Styrketräning på 
gym 

S I Ja Gym 

Prescott et 
al., 2009 

Promenader, 
cykel, styrke-
träningsmaskin-
er & resistans-
band 

K/S I/G Ja Sjukhus eller 
rehabiliterings-
avdelning eller 

hemma 

Redwine, 
et al., 
2019 

Tai Chi & 
resistansband 

S G Ja Sjukhus eller 
rehabiliterings-

avdelning 

Savage et 
al., 2011 

Styrketränings-
maskiner 

S G Ja Sjukhus eller 
rehabiliterings-

avdelning 

Witham et 
al., 2012 

Promenader & 
resistansband 

K/S I/G Ja Dagvårds-
avdelning och 

hemma 

Xueyu et 
al., 2017 

Promenader K I Nej Hemma 

Grön = Signifikant förbättring, Gul = förbättring men ej signifikant, Röd = ingen signifikant 
förbättring. Signifikantsnivå p = <0,05. I = Individuell, G = Grupp, K = Konditionsträning, 
S = Styrketräning, K/S = Konditions- och styrketräning. 
 



 
 

13 

I de tolv studier som analyserats förekom fysisk aktivitet i form av konditionsträning, 
styrketräning eller en kombination av dessa två (Tabell 2). Konditionsträning som ut-
fördes i de olika studierna var övervägande promenader, men även cykelergometer, 
trappmaskin och step-up bräda förekom. Tai Chi, resistansband och styrketränings-
maskiner användes för styrketräning där resistansband var mest vanligt. Resultatet i 
artiklarna visade att majoriteten av träningen i studierna utfördes individuellt, åtta av 
tolv studier (Tabell 2). Två studier hade en kombination av gruppträning och indivi-
duell träning (Prescott et al., 2009; Witham et al., 2012). Träningen utfördes i grupper 
i tre av studierna (Norman et al., 2019; Redwine et al., 2019; Savage et al., 2011).  

Konditionsträning 

För att förbättra konditionen var träningsmodellen med cykelergometer med antingen 
HIT (Högintensiv intervallträning) eller CT (kontinuerlig träning) lämplig till personer 
med hjärtsvikt och enligt studien visades inte HIT vara signifikant mer effektiv än CT 
(Benda et al., 2015). 
 
Promenader, som var det mest förekommande träningssättet i studierna som resultat-
et är baserat på, är ett lämpligt och enkelt sätt för att förbättra konditionen hos person-
er med hjärtsvikt (Du et al., 2018; Dunbar et al., 2015; Xueyu et al., 2017). Promenad-
erna som ingick i konditionsträningen utfördes efter ett träningsprotokoll med instruk-
tion om att promenera så långt som möjligt i sex minuter (Du et al., 2018; Dunbar et 
al., 2015) och fick rådgivning om vikten av fysiska aktiviteter av en sjuksköterska 
(Dunbar et al., 2015). Träningen kunde utföras hemma av individen själv, utan att 
behöva transportera sig till träningslokal och det behövdes heller ingen utrustning. 
Efter en sjukhusvistelse där individen har varit mindre aktiv än vanligt, var promenad-
er ett lämpligt sätt att komma igång med en fysisk aktivitet för att kunna återfå eller 
förbättra sin funktionsförmåga (Xueyu et al., 2017).  

Styrketräning 

En annan träningsform som utövades var styrketräning. Målet var att stärka skelett-
musklerna i hela kroppen baserat på en individuellt anpassad styrketräning med 
personlig målsättning. Träningen ägde rum antingen på gym eller på rehabiliterings-
avdelning med stöd av en personlig tränare eller fysioterapeut (Norman et al., 2019; 
Savage et al., 2011). 
 
Andra träningsformer som användes för att stärka musklerna och öka rörligheten i 
kroppen hos personer med hjärtsvikt var Tai Chi och träning med resistansband. 
Rörelserna i Tai Chi är långsamma, mjuka och ändå kraftfulla och hela kroppen stärks 
och balanseras. I träningen med resistansband användes gummiband med olika mot-
stånd för att utföra olika styrketräningsövningar (Redwine et al., 2019). 

Kombination av konditions- och styrketräning 

Träning där både kondition och styrka utövades var ett alternativ för personer med 
hjärtsvikt (Chien et al., 2011; Gary et al., 2011; Karapolat et al., 2009; Prescott et al., 
2009; Witham et al., 2012). I dessa studier var promenader gemensamt för kondition-
sträningen, förutom en studie (Prescott et al., 2009) som hade fyra olika konditions-
träningar (promenader, cykel, trappmaskin och step-up bräda). Övervägande för 
styrketräningen i dessa studier var träning med resistansband (Gary et al., 2011; 
Prescott et al., 2009; Witham et al., 2012). 
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Hembaserade träningsprogram 

Hembaserade träningsprogram prövades i sex studier och visade sig vara lämpliga för 
personer med hjärtsvikt (Chien et al., 2011; Du et al., 2018; Dunbar et al., 2015; Gary 
et al., 2011; Karapolat et al., 2009; Xueyu et al., 2017). Den gemensamma nämnaren 
för hembaserade träningsprogram var att promenader användes som konditions-
träning och träningen var anpassad för den enskilde individen i sin hemmiljö, vilket 
ansågs kunna öka tryggheten för individen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Som lämplig metod för att svara på syftet till detta arbete valdes en litteraturöversikt 
där resultatet byggs upp av artiklar av kvantitativ design, vilken används för att skapa 
en bild av den befintliga forskningen inom ett specifikt område (Rosén, 2017). Ett 
annat alternativ hade varit att göra en metaanalys som innebär att evidensen av 
relevant forskning från alla studier vägs samman till en enda sann effekt. Att göra en 
metaanalys är ett sätt att minska osäkerheten och ge en mer samlad bild av en metods 
effekt. Det är mycket tidskrävande att genomföra en metaanalys, vilket inte hade 
hunnits med inom tidsramen för examensarbete på kandidatnivå och därför valdes en 
litteraturöversikt (Rosén & Anttila, 2017).  
  
För att få ett större urval av artiklar användes databaserna Cinahl och Medline för att 
söka fram relevanta artiklar till detta arbete. Att begränsa sig till två databaser kan 
påverka validiteten negativt genom att andra artiklar som svarar på syftet kan ha 
exkluderats (Henricsson, 2017). Validiteten stärktes genom att söka i de två största 
databaserna som har fokus på omvårdnad, jämfört med att endast söka i en databas. 
Eftersom Cinahl och Medline är de största databaserna inom omvårdnad gavs 
dessutom en högre sensitivitet av urvalet (Henricsson, 2017). 
 
NYHA-klasser I-IV inkluderades för att undersöka om fysisk aktivitet kunde vara 
lämpligt till alla personer med hjärtsvikt oberoende av NYHA-klass och för att under-
söka om det fanns lämpliga träningsformer till alla. Det breda urvalet kan medföra en 
generaliserbarhet av resultatet till alla personer med hjärtsvikt (Priebe & Landström, 
2017). 
 
Artiklarna som inkluderades begränsades till årtalen mellan 2009 och 2019 för att få 
en så aktuell forskning som möjligt (Karlsson, 2017) och tio år ansågs vara en 
acceptabel sökbegränsning. Av de inkluderade artiklarna var hälften fem år och yngre, 
vilket kan ses som en styrka då forskning bör baseras på den senaste evidensen 
(Karlsson, 2017). Engelska är vetenskapens officiella språk därav begränsades språket 
på inkluderade artiklar till engelska. Begränsningen kan ha medfört att artiklar har 
exkluderats som är skrivna på ett annat språk, men det är i den engelskspråkiga 
litteraturen som flest artiklar som är av intresse hittas (Segesten, 2017b). Gransknings-
processen har fortlöpt under hela arbetets gång vilket är en styrka och en bit in i arbetet 
exkluderades en artikel efter att det konstaterats att studien inte var riktad mot 
personer med hjärtsvikt utan dess anhörigvårdare. 
 
Den handledning i sökteknik och utformning av sökord som gavs av bibliotekarien, 
resulterade i ett bättre utnyttjande av databaserna, vilket kan ses som en styrka i upp-
satsarbetet (Karlsson, 2017). Sökorden och sökstrategin som valdes utmynnade i en 
precis och avgränsad sökning. Av litteraturstudiens tolv originalartiklar var nio 
randomiserade kontrollerade studier (RCT), vilka bär tyngsta bevisvärdet (Billhult, 
2017a; Segesten, 2017a). Två artiklar (Benda et al., 2015; Savage et al., 2011) hade 
kontrollerade men ej randomiserade studier (CCT) och en artikel hade en jämförande 
studiedesign (Karapolat et al., 2009). Att ha många artiklar i en studie med samma 
design ökar validiteten i ett arbete (Henricsson, 2017). Trots detta har tre artiklar som 
inte följer RCT-formatet fullt ut ändå medtagits till resultatet, för att det som studerats 
svarar bra mot det uppsatta syftet i den här litteraturöversikten och uppfyller den näst 
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högsta beviskraften (Billhult, 2017a; Segesten, 2017a). För att kunna genomföra 
kvalitetsgranskningen strukturerad och väl genomförd granskades artiklarna med 
hjälp av ett kvalitetsgranskningsprotokoll för kvantitativa studier framtaget vid Avdel-
ningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 1). Att använda sig av ett 
granskningsprotokoll ökar validiteten (Kristensson, 2014). Artiklarna granskades en 
och en och sedan diskuterades kvaliteten samt inkludering respektive exkludering av 
artiklar gemensamt, vilket stärkte reliabiliteten (Kristensson, 2014). Det fanns ingen 
tidigare erfarenhet av att göra en artikelgranskning vilket gjorde granskningen till en 
svår uppgift att genomföra. Det var svårt att avgöra om artikeln svarade mot den ställda 
frågan i kvalitetsgranskningsprotokollet, därav lästes artiklarna upprepade gånger för 
att fastställa att artikeln uppfyllde kraven. Det var därför extra viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt vid analysen av artiklarna för att säkerställa kvaliteten (Friberg, 2017). 
 
Att genomföra analysen var både tidskrävande och svårt och erfordrade en idog diskus-
sion fram och tillbaka för att konsensus om relevanta rubriker och underrubriker skulle 
kunna fastställas. Validiteten i resultatet ökade när analysen genomfördes av mer än 
en individ (Henricsson, 2017). Metodavsnittet är väl beskrivet vad gäller sökord, urval, 
datainsamling och dataanalys, vilket ökar validiteten och möjligheten till att reprodu-
cera det som är skrivet (a. a.). Det har vid fem tillfällen varit handledning av uppsatser 
där de olika uppsatserna har granskats och diskuterats och synpunkter framförts från 
både medstudenter och handledare, vilket ökar validiteten och reliabiliteten (a. a.). 
 
Vissa artiklar som har använts i resultatet till litteraturöversikten har ett lågt 
deltagarantal (<50) (Benda et al., 2015; Gary et al., 2011; Savage et al., 2011) vilket kan 
påverka styrkan eller bevisvärdet av resultatet i dessa artiklar (Segesten, 2017a). Det 
låga deltagarantalet är i linje med tidigare studier som visade skillnader i effekter av 
olika fysiska aktiviteter på konditionen hos personer med hjärtsvikt och studien 
använde sig av den främsta mätmetoden (state-of-the-art techniques) för att mäta den 
fysiska funktionen (Benda et al., 2015) 
 
Artiklarna i denna litteraturöversikt använder olika mätinstrument men majoriteten 
har samma instrument, 6MWT, eller en kombination av 6MWT och andra mätinstru-
ment som redovisas i resultatet (Bilaga 3). 6MWT som mätinstrument har bevisats ha 
hög validitet och reliabilitet att mäta den fysiska funktionen vid fysiska aktiviteter hos 
personer med hjärtsvikt (Uszko-Lencer et al., 2017). Styrkan med detta är att jämför-
elser i de olika studierna kan göras eftersom de har samma mätinstrument vilket ökar 
validiteten och reliabiliteten i denna litteraturöversikts resultat (Billhult, 2017b).  
Resultatet visar att elva av tolv artiklar har använt sig av 6MWT för att bedöma den 
fysiska funktionen. 6MWT är ett väletablerat och kostnadseffektivt mätinstrument för 
att bedöma den fysiska funktionen hos personer med hjärtsvikt (Mazzoni et al., 2018). 
Däremot är CPEX det mest effektiva testet vid utvärderingen av den fysiska kapaciteten 
för att utföra en viss träning och för att göra en bedömning vid förskrivning av fysisk 
aktivitet på recept (Beckers et al., 2011). CPEX kräver speciell utrustning som är 
kostsam så fördelen med 6MWT är att det är ett enkelt mätinstrument som inte kräver 
någon utrustning. CS-PFP10 är ett mätinstrument av betydelse för att kunna fånga 
fysiska aktiviteters effekter på den fysiska funktionsförmågan hos personer med 
hjärtsvikt (Lee, Buth, Martin, Yip & Hirch, 2010). CS-PFP10 förekommer inte så ofta i 
studierna som denna litteraturöversikts resultat är baserat på, därmed går det inte att 
göra någon större jämförelse med de andra studierna och utgör ingen skillnad i 
resultatet. 
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Genomgående har etiska överväganden gjorts i uppsatsen och inga förändringar eller 
feltolkningar, i alla fall inga medvetna, av materialet har gjorts. En etisk granskning 
har gjorts av artiklarna som resultatet i denna litteraturöversikt är baserad på. Genom 
att använda ett granskningsprotokoll för kvantitativa studier framtaget av avdelningen 
för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping (Bilaga 1) kunde validiteten stärkas i exam-
ensarbetets resultat. Eftersom engelska inte är modersmålet kan språket medföra en 
risk för feltolkningar och kan påverka arbetets resultat och validitet negativt för att 
översättningen inte alltid blir korrekt och eftersom det är lätt att missuppfatta artiklar-
nas innehåll. För att undvika detta har artiklarna lästs noggrant ett flertal gånger och 
översättningsverktyg har använts för att få en korrekt översättning. Materialet har 
sedan diskuterats sinsemellan och konsensus kring innehållet har fastställts 
(Wallengren & Henricsson, 2012). Förförståelsen inom ämnet har varit begränsad och 
därmed har inverkan på analys av data och resultatet varit låg vilket stärker pålitlig-
heten och validiteten av litteraturöversikten (Henricson, 2017). 

Resultatdiskussion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Syftet var att beskriva olika träningsformer och dess effekter på den fysiska funktions-
förmågan hos personer med hjärtsvikt. Resultatet visar att i majoriteten av artiklarna, 
åtta av tolv, fick deltagarna en förbättrad fysisk funktionsförmåga oberoende av 
duration eller intensitet av den fysiska aktiviteten. Oavsett träningsform ger fysisk 
aktivitet personer med hjärtsvikt fördelar i den fysiska funktionsförmågan i form av 
förbättrad kondition och styrka, vilket leder till att utvecklingen av sjukdomens 
begränsningar i vardagen kan bromsas och eventuellt förbättras.  
 
Resultatet visar att fysiska aktiviteter har positiva effekter på den fysiska funktions-
förmågan hos personer med hjärtsvikt och i majoriteten av studierna noterades en 
signifikant förbättring, oberoende av träningsform, vilket ledde till en förbättrad 
kondition, andning och kroppsstyrka. Personer med hjärtsvikt rör sig mindre och 
rädslan för att symtomen kan utlösas vid minsta rörelse finns och begränsar aktivitet-
erna. Det krävs kompetens och kunskap om betydelsen av att vara fysisk aktiv och 
vilken effekt det har på individen. Liljeroos och Strömberg (2018) rekommenderar att 
personer med hjärtsvikt ska få utbildning om sjukdomen, symtomen, egenvården och 
om vikten av fysisk aktivitet via sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar. Det har 
visat sig att sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar kan leda till att minska 
behovet av vård på sjukhus och ge personcentrerad vård av hög kvalitet till personer 
med hjärtsvikt. Sjuksköterskan ska utifrån evidensbaserad vård kunna undervisa 
personer med hjärtsvikt om vikten av fysisk aktivitet för att kunna nå en förbättring i 
den fysiska funktionsförmågan. Klompstra et al. (2019) påpekar att många personer 
med hjärtsvikt har låg följsamhet på grund av rädslan för uppkomst av symptom i 
samband med fysisk aktivitet, vilket i sin tur påverkar intresset för fysisk aktivitet och 
följden blir en försämrad fysisk funktion. Detta talar emot resultatet i denna 
litteraturöversikt där majoriteten av träningar som utfördes hemma och oövervakat 
hade signifikant förbättring av den fysiska funktionsförmågan (Tabell 2). För att 
träningen ska ge resultat bör den vara anpassad efter personens förutsättningar och 
vilken typ av aktivitet som personen tycker om eller kan utföra enligt alternativen i 
Tabell 2. Sjuksköterskan ska anpassa omvårdnadsåtgärderna till personer med 
hjärtsvikt efter personens önskemål och förutsättningar i enlighet med patientlagen 
(SFS 2014:821). 
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Resultatet visar att det förekom tre olika träningsformer; konditionsträning, styrke-
träning och en kombination av konditions- och styrketräning (Tabell 2). Personer med 
hjärtsvikt rekommenderas styrketräning, konditionsträning eller en kombination av 
dessa för att förbättra den fysiska kapaciteten och funktionen och det är starkt 
rekommenderat i riktlinjerna för hjärtsvikt av European Society of Cardiology med 
regelbunden fysisk aktivitet och strukturerade träningsprogram. Studier visar dock att 
efterlevnaden är dålig när det gäller att rekommendera fysisk aktivitet till personer 
med hjärtsvikt i den dagliga kliniska verksamheten utanför specialiserade hjärtkliniker 
(Piepoli et al., 2011).  I en metaanalys framgår det att för personer med hjärtsvikt är 
det effektivt att kombinera träning av kondition och styrka för att förbättra den fysiska 
funktionen (Wang, Peng, Li & Wu, 2018). Sjuksköterskan har en viktig funktion i att 
medverka till att personer med hjärtsvikt får ett individanpassat träningsprogram 
utifrån den mest aktuella evidensen och har även en viktig uppgift i att stödja, utbilda, 
informera och undervisa om egenvård i form av t.ex. fysisk aktivitet, följsamhet till 
medicinering och behandling utifrån den senaste evidensen (Liljeroos & Strömberg, 
2019). Sjuksköterskan kan om kunskap, utbildning och tillåtelse från verksamhetschef 
finns förskriva individanpassad fysisk aktivitet på recept, FaR®. Sjuksköterskan 
föreslår med ett motiverande samtal individanpassade fysiska aktiviteter anpassade 
efter personens kapacitet vad gäller intensitet, duration och frekvens (Kallings, 2011; 
Oberg, 2007; Sargeant, 2018). 
 
Vidare framkom att konditionen förbättrades hos deltagarna och fysisk aktivitet hade 
positiv effekt på gångsträcka, ökad uthållighet och minskad fatigue. Som konditions-
träning var promenader mest förekommande i resultatet (Tabell 2). Andra studier visar 
att konditionsträning är effektiv (Wang et al., 2018; Fleg et al., 2015) och har effekt på 
syreutbytet i musklerna hos personer med hjärtsvikt. Samma studier visar också på att 
konditionsträning har positiv effekt på den kardiorespiratoriska funktionen. En annan 
forskning (Collins et al., 2004) visar att kombinationen av konditions- och styrke-
träning också har positiva resultat på den kardiorespiratoriska funktionen. Två studier 
från resultatet visade en signifikant förbättring i den kardiorespiratoriska funktionen 
hos deltagarna. Den ena studien hade konditionsträning medan den andra hade både 
konditions- och styrketräning. En av sjuksköterskans uppgift är att undervisa och 
informera vårdtagarna i denna grupp med evidens från vetenskaplig forskning, om 
vilka positiva effekter fysisk aktivitet har och dess påverkan på den fysiska funktionen 
hos personer med hjärtsvikt (Saunders et al., 2019). Evidensbaserad vård är en 
kärnkompetens som syftar på att sjuksköterskan använder de bästa tillgängliga 
metoderna för att erbjuda vård med evidensbaserad vetenskap till vårdsökande 
personer med hjärtsvikt för att kunna förbättra, bibehålla eller återfå sin funktions-
förmåga (Sherwood & Zomorodi, 2014). 
 
Resultatet visar att hembaserad träning är en effektiv rehabilitering för personer med 
hjärtsvikt då det är enkelt att utföra den fysiska aktiviteten i hemmiljön. Den fysiska 
aktiviteten anpassas efter individen och träningsprogram utformas som medföljer 
personen hem. Sjukvården baseras alltmer på att i så stor utsträckning som möjligt 
utföras i hemmet efter att personerna är medicinskt färdigbehandlade och inte i 
sjukhusmiljö. Det visar sig att träningen som utförs i hemmet är lika effektiv som den 
som utförs i sjukhusmiljö (Anderson et al., 2017). Att utföra träningen i sin hemmiljö 
har många fördelar, personen bestämmer själv när träningen ska utföras, hur länge 
och vilken typ av aktivitet, vilket medför att följsamheten till rehabiliteringen kan öka. 
Hembaserade träningsprogram är ett effektivt alternativ för att förbättra den fysiska 
funktionsförmågan för personer som inte har möjlighet att ta sig till en 
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rehabiliteringsavdelning på sjukhuset (Piotrowicz et al., 2010). Sjuksköterskan ska 
med evidensbaserad forskning behärska kunskap om fysiska aktiviteter och dess 
effekter samt kunna rekommendera en individ anpassad träning med utgångspunkter 
från personens val i centrum (Sargeant et al., 2018). Patientsäkerhetlagen (SFS 
2010:659) säger att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge vård baserat på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. I samråd med personen med hjärtsvikt ska vården 
utformas och genomföras med respekt och omtanke. 
 
Fysiska aktiviteter har enligt resultatet ökat den fysiska aktivitetsnivån och bevisats ge 
en signifikant förbättring i egenvård och deltagarna kunde lägga till aktiviteter som lätt 
arbete hemma, trädgårdsarbete och ta en promenad för att utföra ärenden. Genom att 
utöva fysisk aktivitet har personer med hjärtsvikt kunnat utöka och klara av vardagliga 
aktiviteter bättre och därmed förbättrat situationen i livet. Patientens preferenser och 
val spelar stor roll i utformandet av vilken typ av fysisk aktivitet och som sjuksköter-
skan ska utgå ifrån för att föreslå en träningsform (Kallings, 2011; Sargeant et al., 
2018). Professionellt verksamma i sjukvården, som sjuksköterska, kan avvika från 
standardiserade rutiner och sätta patientens vilja i centrum så länge den inte motsätter 
sig vetenskaplig evidens (Sherwood & Zomorodi, 2014).  
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Slutsatser 
Litteraturöversikten visar att all form av fysisk aktivitet bidrar mer eller mindre 
signifikant till en förbättrad eller bevarad fysisk funktionsförmåga. Promenader är 
lämplig som konditionsträning för personer med hjärtsvikt för att förbättra, bibehålla 
eller återfå sin fysiska funktionsförmåga, då detta kan utföras hemma och kost-
nadseffektivt. Andra träningsformer som är lämpliga för personer med hjärtsvikt är 
kombination av kondition och styrka. Fysiska aktiviteter kan ordineras av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal till personer med hjärtsvikt för att kunna förbättra deras 
fysiska funktion. Vissa studier framhåller vikten av att fysiska aktiviteter bör vara 
individanpassade och anpassas när det gäller intensitet, duration och frekvens för att 
ha en positiv effekt på den fysiska funktionsförmågan. Vidare forskning behövs för att 
kunna anpassa den fysiska aktiviteten till resurssparande träningsformer för att 
aktiviteten ska kunna utföras på verksamheter med mindre resurser eller i personens 
hemmiljö. Vidare behövs mer forskning för att avgöra vilken intensitet på träningen 
som kan tolereras av personer med hjärtsvikt. 

Kliniska implikationer 
Litteraturöversikten kan stärka sjuksköterskans kunskap om vilken typ av träning som 
är lämplig för personer med hjärtsvikt och vilka effekter som den fysiska aktiviteten 
kan förväntas ge personen med hjärtsvikt för att underlätta vardagliga aktiviteter. Med 
denna kunskap kan sjuksköterskan utifrån evidensbaserad vetenskap rekommendera 
en individanpassad fysisk aktivitet. Med enkla medel kan sjuksköterskan hjälpa 
personer med hjärtsvikt att utföra en fysisk aktivitet som till exempel att ta med per-
sonen på en promenad på avdelningen eller utomhus och om en osäkerhet eller 
ostadighet finns kan sjuksköterskan erbjuda personen att vara ett personligt stöd. Ett 
annat exempel på fysisk aktivitet som sjuksköterskan kan hjälpa personer med 
hjärtsvikt att utöva varsomhelst, är funktionella övningar där personen använder sin 
egen kropp som motstånd eller använder resistansband för att få ett större motstånd. 
Det är av vikt att de verktyg som finns för att få personer att börja utöva fysisk aktivitet 
används som till exempel FaR® och att interprofessionella samarbetet förstärks. Det 
är genom förebyggande sjukvård som det finns stora vinster för både den enskilde 
personen och för samhället i stort.  
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2011 
USA 
Archives of 
Physical 
Medicine & 
Rehabilitation 
 

Att bedöma effekterna av ett 
hembaserat konditions- och 
motståndsträningsprogram 
på den fysiska funktionen. 

RCT 
 
Interventionsgrupp 
och kontrollgrupp 
 
Interventionsgruppen: 
promenader och 
styrketräning med 
hjälp av resistansband 

N = 24 
n = 12 män 
n = 12 kvinnor 
Intervention = 12 
Kontrollgrupp = 12 
Medelålder = 60 
NYHA = II–III 

En signifikant förbättring av 
6MWT (p = 0,006) sågs och av 
den totala poängen i CS-PFP10 
(p = 0,003) och 9 av 10 av de 
specifika uppgiftsaktiviteterna 
i testet utfördes snabbare och 
med ökad vikt jämfört med 
kontrollgruppen. Interven-
tionsgruppen visade även en 
ökad muskelstyrka. 

11/11 

Karapolat et al. 
2009 
Turkiet 
Clinical 
Research in 
Cardiology 

Att jämföra effekterna av 
hembaserade och 
sjukhusbaserade 
träningsprogram när det 
gäller träningskapacitet. 

Jämförande studie 
 
Två interventions-
grupper 
 
Interventionsgrupper 
randomiserade till 
hembaserad eller 
sjukhusbaserad 
flexibilitets-, kondi-
tions- och andnings-
träning  
 
 
 
 
 
 
 

N = 74 
n = 48 män 
n = 26 kvinnor 
Intervention 1 = 37 
Intervention 2 = 37 
Medelålder = 44,5 
NYHA = II–III 

Resultatet visade en 
signifikant förbättring (p = 
<0,005) av VO2peak, 6MWT och 
upplevd fysisk funktion. 

10/11 
Ett 
minus-
poäng på 
grund av 
ej RCT. 



 

 
 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Syfte Design Antal deltagare N 
Män/kvinnor 
Medelålder 
NYHA-klass 

Resultat Kvalitet 

Norman et al. 
2019 
USA 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

Att identifiera komponent-
erna i HEART Camp (Heart 
failure Exercise and 
Resistance Training Camp) 
interventionen som bidrog till 
att optimera de kliniska 
resultaten, vilka bland annat 
var den fysiska funktionen. 

RCT 
 
Interventionsgrupp 
och kontrollgrupp 
 
Interventionsgruppen: 
styrketräning på gym 
med personlig tränare 
som gav individuella 
instruktioner och mål. 

N = 204 
n = 113 män 
n = 91 kvinnor 
Intervention = 102 
Kontrollgrupp = 102 
Medelålder = 60 
NYHA = II–III 

Resultatet visade en 
signifikant skillnad med 
förbättrad gångdistans i 
6MWT (p = 0,006) mellan 
grupperna. Vid varje 
mättillfälle hade 
interventionsgruppen två till 
fem gånger längre gångdistans 
jämfört med kontrollgruppen. 

11/11 

Prescott et al. 
2009 
Danmark 
Official Journal 
of The 
European 
Society of 
Cardiology 
 

Att undersöka om fjorton 
månaders träningsprogram 
med låg budget skulle kunna 
ha effekt på bland annat den 
fysiska funktionen hos 
personer med hjärtsvikt. 
 

RCT 
 
Interventionsgrupp 
och kontrollgrupp 
 
Interventionsgruppen: 
konditions- och 
styrketräning 

N = 66 
n = 52 män 
n = 14 kvinnor 
Intervention = 36 
Kontrollgrupp = 30 
Medelålder = 67,5 
NYHA = II–IV 

Efter åtta veckors träning 
uppvisades en signifikant 
förbättring i belastning, 
träningstid och 6MWT men 
vid studiens utgång visades en 
försämring av maximal 
belastning och träningstid för 
både interventionsgruppen 
och kontrollgruppen.  
 
Testet Sitt till stående (STS) 
hade en signifikant förbättring 
vid studiens slut hos deltagar-
na i interventionsgruppen (p = 
0,05). 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Syfte Design Antal deltagare N 
Män/kvinnor 
Medelålder 
NYHA-klass 

Resultat Kvalitet 

Redwine et al. 
2019 
USA 
Journal of 
Cardiopulmo-
nary Rehabili-
tation and 
Prevention 

Studien jämförde två olika 
träningar (Tai Chi och 
resistansband) med en 
kontrollgrupp för att avgöra 
vilken träning som bäst 
kunde förbättra den fysiska 
funktionen och depressiva 
symtom. 

RCT 
 
Två interventions-
grupper och en 
kontrollgrupp 
 
Interventionsgrupper: 
Intervention 1: Tai Chi 
Intervention 2:  resist-
ansband 

N = 70 
n = 62 män 
n = 8 kvinnor 
Intervention 1 = 25 
Intervention 2 = 22 
Kontrollgrupp = 23 
Medelålder = 66 
NYHA = II–III 

Ingen förbättrad fysisk 
funktion med träning jämfört 
med kontrollgruppen. Studien 
visade att det inte blev någon 
försämring i fysisk funktion i 
Tai Chi och resistansbands-
gruppen. 

11/11 

Savage et al. 
2011 
USA 
Medicine and 
Science in 
Sports and 
Exercise 

Syftet med studien var 
tvåfaldigt, dels att jämföra 
prestationer i dagliga aktivi-
teter hos personer med hjärt-
svikt med friska personer 
med vanliga aktivitetsnivåer 
för att utvärdera 
omfattningen av fysisk 
funktionsnedsättning och 
dess förhållande till kapacitet 
i kondition och muskelstyrka 
och dels för att avgöra effekt-
erna av ett 18 veckors mot-
ståndsträningsprogram på 
muskelstyrka och utförande 
av aktiviteter i det dagliga 
livet. 
 
 

CCT 
 
Interventionsgrupp 
och kontrollgrupp 
 
Interventionsgruppen:  
Styrketräning med 
resistansband och 
funktionella övningar 

N = 24 
n = 15 män 
n = 9 kvinnor 
Intervention = 13 
Kontrollgrupp = 11 
Medelålder = 73,4 
NYHA = I–III 

Resistansträning förbättrade 
den fysiska funktionen och 
muskelstyrkan signifikant i 
alla styrketräningsövningar 
som utfördes i studien (p = 
<0,001). Studien visade även 
att den totala poängen i CS-
PFP10 förbättrades signifikant 
(p = 0,001) samt 6MWT (p = 
0,05). 

11/11 



 

 
 

Författare 
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Land 
Tidskrift 
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Män/kvinnor 
Medelålder 
NYHA-klass 

Resultat Kvalitet 

Witham et al. 
2012 
Storbritannien 
Heart Failure 

Att pröva om ett tränings-
program med funktionella 
konditionsövningar och 
resistansband anpassade 
efter funktionsnedsatta 
kunde förbättra tränings-
kapaciteten och livskvaliteten 
eller minska kostnaderna för 
den nationella hälso- och 
sjukvården. 

RCT 
 
Interventionsgrupp 
och kontrollgrupp 
 
Interventionsgruppen: 
funktionella kondi-
tionsövningar och 
resistansband 

N = 107 
n = 72 män 
n = 35 kvinnor 
Intervention = 53 
Kontrollgrupp = 54 
Medelålder = 80 
NYHA = II–III 

Den här studien visade inga 
förbättringar i träningskapa-
citet för äldre personer med 
hjärtsvikt. 
 

11/11 

Xueyu et al. 
2017 
Kina 
Research in 
Gerontological 
Nursing 

Att kontrollera om lågintensiv 
träning i form av promenader 
kunde ha effekt på 
livskvalitet, den fysiska funk-
tionen och hjärtfunktionen. 

RCT 
 
Interventionsgrupp 
och kontrollgrupp 
 
Interventionsgruppen: 
promenader 

N = 102 
n = 70 män 
n = 32 kvinnor 
Intervention = 48 
Kontrollgrupp = 54 
Medelålder = 78  
NYHA = II–III 

Lågintensiv träning gav en 
signifikant förbättrad (p = 
<0,05) fysisk funktionsför-
måga i form av ökad gångdist-
ans och reducerad tid för 
testen upp och gå (TUG) 
jämfört med kontrollgruppen.  

11/11 

CCT, Clinical Controlled Trial, RCT = Randomized Controlled Trial, NYHA = New York Heart Association, 6MWT = sex minuters gångtest, CS-
PFP10 = 10-item Continuous Scale Physical Functional Performance, Max O2/HR = maximal oxygenkonsumtion per hjärtslag, STS = sitt till 
stående, TUG = tid, upp och gå 



 

 
 

Bilaga 3: Sammanställning av skillnader och likheter. 
Författare & 
årtal 

Typ av fysisk aktivitet Frekvens & duration Intensitet Mätinstrument Övervakad träning 
eller ej 

Benda et al. 
2015 

Kondition: 
Cykelergometer 
Grupp 1: HIT 
Grupp 2: CT 

2 gånger/vecka i 12 
veckor 
Grupp 1: 50 
minuter/tillfälle 
Grupp 2: 45 
minuter/tillfälle 

Grupp 1:  HIT 90 % av 
maximal arbetsbelastning 
i 1 minut/30 % av maxi-
mal arbetsbelastning i 2,5 
minut x 10 sessioner 
Grupp 2:  CT 60–75 % av 
maximal arbetsbelastning 

VO2peak 
VO2 vid AT 
Max O2/HR 

Övervakad av 
fysioterapeut 

Chien et al. 
2011 

Kondition och styrka: 
Promenader och styrke-
träning. 

3 gånger/vecka i 8 veckor 
30 minuter/tillfälle 

Ingen uppgift 6MWT  Ej övervakad 

Du et al. 
2018 

Kondition: 
Promenader, modifierad 
6MWT 

1 gång/vecka i 6 månader 
6 minuter/tillfälle 

Ingen uppgift 6MWT Ej övervakad 

Dunbar et al. 
2015 

Kondition: 
Promenad 

Ingen uppgift Ingen uppgift 6MWT Ej övervakad 

Gary et al. 
2011 

Kondition och styrka: 
Promenader och 
resistansbandsträning 

3 gånger/vecka i 12 
veckor 
Promenad 30 minuter till 
60 minuter. 60 till 90 
minuter resistansträning. 
 
 
 
 
 
 
 

70 % av maxpuls av 
konditionsträning men  
Ingen intensitet angiven 
för styrketräning. 
 
 
 
 
 
 

6MWT  
CS-PFP10 

Delvis övervakad 



 

 
 

Författare & 
årtal 

Typ av fysisk aktivitet Frekvens & duration Intensitet Mätinstrument Övervakad träning 
eller ej 

Karapolat et al. 
2009 

Kondition och styrka: 
Två grupper: Promenad på 
löpband respektive 
promenad utomhus, båda 
grupperna flexibilitets- 
och andningsträning 

3 gånger/vecka i 8 veckor 
45–60 minuter varav 30 
minuter var 
konditionsträning. 

60–70 % av VO2peak för 
konditionsträningen 

6MWT 
VO2peak  
VO2 vid AT  

Övervakad av 
fysioterapeut för 
sjukhusgruppen 
och delvis 
övervakad av 
hemmagruppen. 

Norman et al. 
2019 

Styrka: 
Styrketräning på gym 

2 gånger/vecka i 18 
månader 
Ingen uppgift om 
duration 

Ingen uppgift 6MWT Övervakad av 
personlig tränare 

Prescott et al. 
2009 

Kondition och styrka: 
Promenader, cykling, 
stegmaskin och step-
bräda. Motstånds- och 
uthållighetsövningar. 

2 gånger/vecka i 8 veckor 
följt av 1 gång varannan 
vecka i 12 månader. 90 
minuter/tillfälle 

70–80 % av VO2peak och 
motsvarande 4–5 på 
modifierad Borgskala 0–
10 där 0 är ingen 
andfåddhet och 10 är 
maximal andfåddhet. 

6MWT Övervakad 

Redwine et al. 
2019 

Styrka: 
Tai Chi eller resistansband 

2 gånger/vecka i 16 
veckor. 
60 minuter/tillfälle och 
10–20 minuter/dag 
hemma utöver 
träningsdagarna 

Måttlig intensitet enligt 
Borgskala 

6MWT Övervakad vid 
träningstillfällena 

Savage et al. 
2011 

Styrka: 
Resistansträningsprogram 

3 gånger/vecka i 18 
veckor. 
Duration = tiden som 7 
övningar och 3 x 8 
repetitioner tog. 
 
 

80 % av 1RM (en 
repetition max, maximal 
vikt en person kan lyfta 
en gång). 
 
 

6MWT 
VO2peak 
CS-PFP10  

Övervakad av 
fysioterapeut 



 

 
 

HIT = Högintensiv Intervall Träning, CT = Kontinuerlig Träning, VO2peak = högst uppmätta syresättning vid maximal fysisk aktivitet, VO2 vid AT 
= högsta uppmätta oxygenupptaget vid anaeroba tröskelvärdet, Max O2/HR = maximal oxygenkonsumtion per hjärtslag, 6MWT = sex minuters 
gångtest, CS-PFP10 = 10-item Continuous Scale Physical Functional Performance 

  

Författare & 
årtal 

Typ av fysisk aktivitet Frekvens & duration Intensitet Mätinstrument Övervakad träning 
eller ej 

Witham et al. 
2012 

Kondition och styrka: 
Aerobics och 
resistansbandsträning. 

2 gånger/vecka i 24 
veckor. 
60 minuter/tillfälle 

Ingen uppgift 6MWT 
Handhållen 
dynamometer 

Övervakad i 8 
veckor sedan delvis 
övervakad i 
resterande 16 
veckor. 

Xueyu et al. 
2017 

Kondition: 
Promenader 

5 dagar/vecka i 12 veckor. 
60 minuter/tillfälle. 

5–10 hjärtslag mer än 
vilopuls. 

6MWT Ej övervakad. 



 

 
 

Bilaga 4: Sammanställning av de olika mätinstrumenten 

Artikel & årtal 

Mätinstrument 

6MWT VO2peak VO2 vid AT Max O2/HR CS-PFP10 Handhållen dynamometer 
Benda et al., 2015  X X X   
Chien et al., 2011 X      
Du et al., 2018 X      
Dunbar et al., 2015 X      
Gary et al., 2011 X    X  
Karapolat et al., 2009 X X X    
Norman et al., 2019 X      
Prescott et al., 2009 X      
Redwine et al., 2019 X      
Savage et al., 2011 X X   X  
Witham et al., 2012 X     X 
Xueyu et al., 2017 X      

6MWT = sex minuters gångtest, VO2peak = högst uppmätta syreupptag vid maximal fysisk aktivitet, 
VO2 vid AT = högsta uppmätta oxygenupptaget vid anaeroba tröskelvärdet, Max O2/HR = maximal 
oxygenkonsumtion per hjärtslag, CS-PFP10 = 10-item Continuous Scale Physical Functional 
Performance 


