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Abstrakt 

Bakgrund: Målet vid hjärtsviktsbehandling är att förbättra livskvalitet, minska symtom och 

öka livslängden. Behandlingen inriktar sig på läkemedel, psykosocialt stöd och erbjudande 

om anpassad fysisk träning. Syfte: Att belysa relationen mellan fysisk aktivitet och 

livskvalitet för personer med hjärtsvikt. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som 

baseras på 15 kvantitativa vetenskapliga originalartiklar. Databaser som legat till grund för 

litteratursökningar är PubMed och Cinahl. Resultat: Alla 15 artiklar visar på en positiv 

tendens mellan fysisk aktivitet och livskvalitet. Nio stycken artiklar visar på en statistiskt 

signifikant skillnad i upplevd livskvalitet vid fysisk aktivitet i interventionsgruppen. Fem 

studier visar på signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och en kontrollgrupp då det 

gäller förbättrad livskvalitet. Diskussion: Artiklarnas resultat kan ha påverkats av flera 

faktorer; korta uppföljningstider, att det inte finns någon konsensus för hur 

livskvalitetsinstrument tolkas samt interventionseffekter. Slutsats: Fysisk aktivitet verkar ha 

betydelse för livskvalitet hos personer med hjärtsvikt. Hjärtsjuksköterskan kan stödja 

personers fysiska aktivitet genom informera om vikten av egenvård, ge stöd, individuell 

rådgivning och målsättning tillsammans med personer som har hjärtsvikt.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, hjärtsvikt, livskvalitet. 
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Introduktion 

Inom sjukvården är hjärtsvikt ett av de vanligaste, allvarligaste tillstånden med hög 

dödlighet. Ungefär 2-3 procent av befolkningen är drabbade av hjärtsvikt och förekomsten 

ökar med stigande ålder. Målet vid hjärtsviktsbehandlingen är att förbättra livskvaliteten, 

minska symtomen och öka livslängden. Behandlingen inriktar sig på läkemedel, psykosocialt 

stöd och erbjudande om anpassad fysisk träning. Både patienten och anhöriga bör få 

information och utbildning om sjukdomen och även erbjudas psykosocialt stöd. En korrekt 

och tidig diagnos kan förbättra överlevnaden samt öka livskvaliteten (Läkemedelsverket, 

2006). 

Bakgrund 

Hjärtsvikt  

Hjärtsvikt även kallad hjärtinkompensation är ett allvarligt hälsoproblem. I västvärlden 

beräknas prevalensen vara 1–4 procent av befolkningen. Nittio procent av 

hjärtsviktspatienterna är äldre än 65 år samt sjuttio procent är över 75 år. I Sverige beräknas 

uppskattningsvis 200 000 personer vara drabbade av hjärtsvikt (Perssons & Stagmo, 2008, s. 

115).  

Hjärtsvikt är ett symtom på bakomliggande hjärtsjukdom och är inte en sjukdom i sig. 

Hjärtsvikt uppstår när hjärtats pumpförmåga inte klarar av att försörja kroppens vävnader 

med nödvändig mängd blod. Ischemisk hjärtsjukdom tillsammans med hypertoni är de 

vanligaste bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt. Andra orsaker är hjärtarytmier, 

klaffsjukdomar och kardiomyopatier. Även infektion, lungemboli, diabetes, alkohol och 

NSAID preparat kan utlösa hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2012, s. 120). När det gäller 

hjärtsviktens effekter på cirkulationen riktar den sig både framåt och bakåt i blodströmmens 

riktning: forward failure och backward failure. Forward failure, systolisk svikt, från vänster 

kammare, innebär att kammaren pumpar otillräckligt, detta på grund av nedsatt systolisk 

diastolisk funktion. Kan även förklaras med att höger hjärthalva pumpar in blod i lungorna 

men vänster hjärthalva orkar inte pumpa det därifrån (Perssons & Stagmo, 2008, s. 117).  
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Backward failure, diastolisk svikt, från höger kammare, innebär en tryckökning med 

blodstockning i den venösa kärlbädden, vilket leder till venstas och perifera ödem (Perssons 

& Stagmo, 2008, s. 117).  

Symtomen vid hjärtsvikt är trötthet, dyspné och ödem. Nattlig hosta, aptitlöshet, illamående 

och nedsatt prestationsförmåga är också vanliga symtom (Ericson & Ericson, 2012, s. 123). 

Hjärtsvikt indelas i fyra funktionsklasser enligt New York Heart Association (NYHA):    

Klass I – Total symtomfrihet, fysisk aktivitet utan begränsningar.  Klass II – Inga besvär vid 

vila, men symtom vid normal fysisk ansträngning.  Klass III – Besvärsfri vid vila, men vid 

lätt - måttlig fysisk ansträngning symtom. Klass IV – Symtom vid vila och vid lätt 

ansträngning och oförmåga till fysisk aktivitet (Perssons & Stagmo, 2008, s. 17). 

Prognosen vid hjärtsvikt är generellt allvarlig och försämras med ökad svårighetsgrad. Det 

finns ingen bot för hjärtsvikt. De allvarligaste formerna har en överlevnad på endast             

50 procent inom ett år. Hjärtsvikt kan påverka personens livskvalitet eftersom graden av 

självständighet, psykosociala och ekonomiska situation påverkas (Jeon, Kraus, Jowsey & 

Glasgow, 2010). 

Livskvalitet 

Livskvalitet kan definieras som individens värdering av sin fysiska och psykiska hälsa, 

graden av självständighet samt tillfredsställelsen med sin sociala situation. WHO:s holistiska 

definition av livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin position/situation i 

tillvaron utifrån den kultur och det värdesystem som han/hon befinner sig i, detta i relation 

till individens egna mål, normer, förväntningar och intressen (SBU, 2000, kap 7). Målet med 

hjärtsviktsbehandling är inte bara att förlänga livet, utan även att minska symtomen och 

förbättra livskvaliteten (Dunderdale, Thompson, Miles, Beer och Furze, 2004). 

Livskvalitet påverkas av en persons psykiska och fysiska välmående och är viktigt för 

vardagslivet. Försämring i sin hjärtsvikt leder till att personen blir medveten om sin egen 

dödlighet, detta i sin tur kan leda till depression, sömnproblem och oro. Personliga 

relationer, sexuell aktivitet, förmåga att arbeta blir ofta begränsad och ett ökat beroende av 

andra människor tillkommer (Dunderdale et al., 2004). 
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Minskning av livskvalitet är ett vanligt problem hos personer med hjärtsvikt (Dunderdale et 

al., 2004).  Livskvalitet mäts genom hälsoinriktade och sjukdomsspecifika instrument. Ett 

vanligt  förekommande hälsoinstrument är SF-36, som är en förkortad form av Medical 

outcomes study 36-item short form health survey, mäter både fysisk och psykisk hälsa. 

Sjukdomsspecifika mätinstrument för livskvalitet är designade att innehålla information om 

livskvalitet hos personer med hjärtsvikt. Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(MLwHF) tittar på personens upplevelse av fysiska, sociala, ekonomiska, och psykologiska 

aspekter (Dunderdale et al., 2004). MLwHF mätinstrument består av 21 frågor med 

gradering 0 – 105. Högre poäng innebär en sämre livskvalitet (Blakstad Nilsson, Westheim & 

Risberg, 2008). 

Personer med hjärtsvikt har en markant påverkad livskvalitet jämfört med friska personer. 

De är drabbade av både fysiska och psykiska symtom, som dyspné, trötthet, ödem, 

sömnproblem, depressioner och bröstsmärtor. Dessa symtom begränsar dagliga fysiska och 

sociala aktiviteter och resulterar i sämre livskvalitet (Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2008). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär all kroppsrörelse till följd av skelettmuskulaturens sammandragning 

som resulterar i en ökad energiförbrukning. Detta innefattar alla former av kroppsrörelse 

under såväl arbetstid, fritid, gymnastik, motion som friluftsliv (SBU, 2007). 

Personer med hjärtsvikt har nedsatt fysisk prestationsförmåga som för med sig att de vid 

fysiskt arbete begränsas av andfåddhet och trötthet, ibland redan vid låga 

arbetsbelastningar. Både livskvaliteten och förmågan att leva ett självständigt liv påverkas 

negativt. Effekter av fysisk träning vid hjärtsvikt är att mängden blod hjärtat kan pumpa ut 

till musklerna ökar, arbetskapaciteten ökar, sockeromsättningen och känsligheten för insulin 

ökar. Hjärtfrekvensen vid vila minskar, systoliska blodtrycket minskar, stresspåslag, 

depression och ångest minskar. Den maximala hjärtfrekvensen ökar, muskelblodflödet och 

muskelmassan i musklerna ökar vilket för med sig att uthålligheten ökar. Kärlfunktionen 

förbättras, livskvaliteten ökar och sjukhusinläggningar minskar. Patienter med stabil 

hjärtsvikt NYHA-klass I, II, III är bäst lämpade för fysisk träning (Cider et al., 2011). 
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Innan träningen för en patient med hjärtsvikt inleds bör en kunnig sjukgymnast genomföra 

ett test av aeorob och muskulär fysisk funktion hos patienten. Utifrån resultatet läggs ett 

lämpligt träningsprogram upp (Cider et al., 2011). Viktiga principer vid träning är låg 

intensitet till att börja med och långsam upptrappning. Vid svår hjärtsvikt NYHA klass IV 

bör fysisk aktivitet begränsas (Ericson & Ericson, 2012).  

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård framgår att fysisk träning är effektivt 

vid kronisk hjärtsvikt. Den fysiska funktionen och program för kondition och muskelträning 

hos hjärtsviktspatienter utförs av sjukgymnast. Rekommendation är att ett individanpassat 

fysiskt träningsprogram hos en sjukgymnast bör erbjudas till alla patienter med kronisk 

hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2008). För 30 år sedan var fysisk aktivitet något man skulle 

undvika vid hjärtsvikt och då var vila rekommendationen för att inte förvärra 

hjärtsviktsymtomen (Ketyian, 2011).  

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är ett allvarligt hälsoproblem. I Sverige beräknas ungefär 200 000 personer vara 

drabbade av hjärtsvikt (Persson & Stagmo, 2008).  Personer som är drabbade av hjärtsvikt 

har ofta en begränsning i att utöva fysisk aktivitet på grund av att symtom som trötthet och 

dyspné uppstår vid ansträngning. Detta leder till en minskad fysisk aktivitet som i sin tur för 

med sig försämrad kondition och muskelförtvining. Den försämrade konditionen för med 

sig problem att utföra dagliga aktiviteter. Målet med hjärtsviktsbehandling är att förlänga 

överlevnaden, minska symtomen och öka livskvaliteten. Fysisk aktivitet bland personer med 

hjärtsvikt har visat sig ha positiva fysiska effekter på sjukdomssymtom och förlopp, däremot 

är det inte lika väl känt vad fysisk träning får för effekter på personernas livskvalitet.  

Syfte   

Syftet med studien är att belysa relationen mellan fysisk aktivitet och livskvalitet för 

personer med hjärtsvikt. 
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Metod 

Design 

För att uppnå syftet med studien utfördes arbetet i form av litteraturöversikt.  

Litteratursökning 

Sökning efter relevanta vetenskapliga studier utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. I 

både Cinahl och PubMed användes kombinerade headings respektive kombinerade MeSH 

termer: Heart failure, exercise, quality of life. Sökningarna utfördes 2013-11-13 och 2013-11-

17.  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska med ett abstrakt tillgängligt och publicerade de senaste fem åren. Deltagarna i 

studierna skulle vara 19 år eller äldre. Artiklarna skulle redovisa en intervention med fysisk 

aktivitet och innehålla utfallsmåttet livskvalitet samt funktionsklass NYHA klass I, II-III.  

Exklusionskriterier: studier som inte innehåller abstrakt. Publicerade före 2008. Yngre än 19 

år.  Deltagare i funktionsklass NYHA klass IV.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar utfördes 2013-11-13 och 2013-11-17 

Datum Databas Sökord Träffar 

 

Granskade 

abstrakt 

Lästa  

artiklar 

Valda 

artiklar 

Limits 

2013-11-

13 

Cinahl Heart 

failure 

AND 

exercise 

AND 

quality 

of life  

68 30 12 9 Publicerade 

de senaste 

5 åren. 

Adult. 

Headings 

2013-11-

17 

PubMed Heart 

failure 

AND 

exercise 

AND 

quality 

of life   

53 28 15 6 Publicerade 

de senaste 

5 åren. 

Adult. 

Mesh 

termer. 

Summa   121 58 27 15  
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Urval och granskning  

Bearbetning 

Bearbetningen av artiklarna skedde i tre faser jämfört med SBU/SSF nr 4, 1999, s. 16-17. 

Fas 1 

I första fasen lästes titlarna på samtliga 121 artiklar. 58 artiklar stämde in på 

litteraturstudiens syfte och dessa abstrakt lästes ingående. Av dessa abstrakt motsvarade 31 

artiklar inte syftet för denna litteraturöversikt och dessa exkluderades. Antal artiklar som 

inkluderades och gick vidare till fas 2 var 27 stycken. 

Fas 2 

De 27 artiklar som stämde in på syftet lästes noggrant i sin helhet. Granskningen av 

artiklarna utfördes med hjälp av granskningsmall utformad av Hellzén, Johanson och Pejlert 

(1999). Därefter exkluderades 12 artiklar på grund av att artiklarna inte uppfyllde 

inklusionskriterierna och 15 artiklar gick vidare till fas 3. 

Fas 3 

De 15 artiklar som motsvarade studiens syfte lästes igenom flera gånger och 

kvalitetsgranskades med hjälp av SBU, s granskningsmodell, SBU/SSF nr.4. (1999). Dessa 

artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt bedömdes och granskades vad gäller 

den vetenskapliga kvaliteten enligt en granskningsmall utarbetad av Hellzén, Johanson och 

Pejlert (1999). Enligt denna mall dokumenterades; land, typ av studie, studiens omfattning, 

urval och bortfall samt etiskt resonemang (Bilaga 2 och 3). Av dessa 15 artiklar bedömdes 10 

artiklar vara av medelgod kvalitet och fem artiklar bedömdes vara av hög kvalitet. Resultatet 

presenteras i löpande text samt en sammanställning visas i tabell 1.         

Analys 

Analysen började med att de 15 artiklarna lästes igenom i sin helhet ett flertal gånger. 

Analysen utfördes med stöd av Friberg (2012, s. 140). Studierna lästes igenom för att förstå 

helheten. Likheter och skillnader identifierades. Utifrån dessa likheter sorterades artiklarna 

in under tre kategorier som rubricerades; fysisk aktivitet i form av gruppbaserad träning, 
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fysisk aktivitet i form av hembaserad träning kombinerad med gruppbaserad träning och 

slutligen fysisk aktivitet i form av hembaserad träning. 

Etiska överväganden 

Detta är en litteraturstudie och därmed behövs inget tillstånd av en etisk kommitté då 

artiklarna som ingick är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och därför redan har ett etiskt 

tillstånd. Etiska överväganden bör dock alltid göras. De vetenskapliga artiklarna har 

granskats på ett objektivt och opartiskt förhållningssätt.  

Resultat 

Resultatet baseras på totalt 15 stycken vetenskapliga artiklar. Alla artiklar är kvantitativa och 

publicerade mellan år 2008 – 2013. Studierna är utförda i USA (n=5), Turkiet, Polen, Sverige, 

Kanada, Iran, Schweiz, Norge, Tyskland (n=2) och Taiwan. Studiernas längd varierade från  

8 veckor och den längsta studien varade under 10 år.  

Medel för uppföljning var 12 och 16 veckor. Fysisk aktivitet som ingick i studierna var 

promenader, cykling, muskelträning och Tai Chi.  Livskvalitet mättes i de flesta artiklar 

genom hälsoinstrumentet SF-36 och mätinstrumentet MLwHF. 10 artiklar bedömdes vara av 

medelgod kvalitet och fem artiklar av hög kvalitet.  

Fysisk aktivitet i form av gruppbaserad träning  

Flera studier beskriver gruppträning i samband med fysisk aktivitet (Blakstad Nilsson, 

Westheim, & Risberg, 2008;  Blum, Schmid, & Saner, 2013;  Brubaker, Moore, Stewart, 

Wesley, & Kitzman, 2009;  Edelmann et al., 2011;  Mandic et al., 2008;  Yeh et al., 2011). 

Studiernas träningsprogram innehöll olika typer av träning av olika intensitet. De pågick 

under tre och fyra månader. Oberoende träningsform visade alla studier på förbättring i 

interventionsgruppens upplevda livskvalitet och fysiska förmåga i jämförelse med 

studiernas kontrollgrupper. Två av dessa studier (Edelmann et al., 2011;  Blum et al., 2013) 

visade på signifikanta skillnader i upplevd livskvalitet inom interventionsgruppen från 

studiernas början till slut. En studie av Yeh et al. 2011 visade på statistisk signifikant skillnad 

mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.  
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Edelmann et al. (2011) beskriver i en prospektiv randomiserad kontrollerad studie hur fysisk 

aktivitet förbättrar den fysiska kapaciteten samt att kroppens syreupptagningsförmåga ökar. 

I studien deltog 64 personer i klass NYHA II-III, i åldern äldre än 45 år. Av dessa 

randomiserades 44 personer till en träningsgrupp och 20 personer till en kontrollgrupp. 

Träningen bestod av cykling 2g/v med intensitet på 50-60% av maxpuls. Efter fem veckor 

utökades detta till 3g/v med en ökning av intensitet till 70 % av maxpuls samt muskelträning 

tillkom. Personerna i kontrollgruppen fortsatte med sina vanliga dagliga aktiviteter. Efter tre 

månader mättes livskvaliteten genom hälsoinstrumentet SF-36 och MLwHF.  SF-36 visade en 

förbättring i jämförelse med kontrollgruppen där ingen förbättring skedde. MLwHF visade 

en signifikant förbättring i träningsgruppen över tid, men skillnaden mellan grupperna 

nådde ingen statistisk signifikans. Syreupptagningsförmågan (VO2) hos de personer som 

deltog i träningsgruppen var klart förbättrad i jämförelse med kontrollgruppen där ingen 

skillnad skett. De som deltog i fysisk aktivitet förbättrades i sin NYHA klass. Den fysiska 

kapaciteten mättes via 6-min walk test (6 MWT) och den förbättrades i båda grupperna 

(Edelmann et al., 2011).  

Blakstad Nilsson et al. (2008) utförde i sin studie från Norge med fyra deltagare en 

gruppbaserad högintensiv intervallträning 2g/v med en intensitet på 60-80 % av maxpuls 

under 16 veckor. Träningsgruppens fysiska kapacitet förbättrades. Livskvaliteten ökade med 

ett median värde på 55 % enligt MLwHF.  

 Yeh et al. (2011) utförde i USA en randomiserad kontrollerad studie med NYHA klass I-III, 

gruppbaserad Tai Chi 2g/v i 12 veckor. 100 personer delades in i träningsgrupp (n=50) och 

kontrollgrupp (n=50). Kontollgruppen deltog i hjärthälsoutbildning. Medelåldern på 

deltagarna var 67 år. Livskvaliteten mättes genom MLwHF som visade på signifikant 

förbättring inom Tai Chi gruppen jämfört med kontrollgruppen. Fysiska kapaciteten (6 

MWT) förbättrades i Tai Chigruppen (Yeh et al., 2011). 

Brubaker et al. (2009) utförde en randomiserad kontrollerad studie med 59 personer äldre än 

60 år.  Interventionsgruppen deltog i hjärtrehabiliteringsgrupp som utförde fysisk aktivitet i 

form av gång/löpband och cykling 3 g/v i 16 veckor. Kontrollgruppen fortsatte med sina 

vanliga fysiska aktiviteter. De två första veckorna utfördes de fysiska aktiviteterna av 40 % - 

50 % av maxpuls, sedan ökade intensiteten till 60 % - 70 %.  
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Deltagarna hade hjärtmonitorering. Efter 16 veckor visade resultatet att den fysiska 

kapaciteten förbättrades i både interventionsgruppen och i kontrollgruppen. MLwHF visade 

på en förbättrad livskvalitet i båda grupperna efter 16 veckor. Detta resultat visade inte på 

någon signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen (Brubaker et 

al., 2009). 

I en prospektiv cohort studie utfördes en interventionsstudie på hjärtklinik i Schweiz 3 g/v 

under 12 veckor med 201 stycken deltagare. Fysiska aktiviteten bestod av sammanlagt 70 

timmar intensiv fysisk aktivitet med bland annat promenader, cykling, styrketräning och 

vattengymnastik. Resultatet visade på ökad fysisk kapacitet och livskvaliteten som mättes 

via MacNew Heart Disease Health instrument och visade på en signifikant förbättring inom 

gruppen (Blum et al., 2013).  

Mandic et al. (2008) visade på liknande resultat i sin studie som utfördes på hjärtklinik. 

Deltagarna (n=42) delades in i 3 grupper, aerobic (n=14), aerobic och styrketräning (n=15), 

samt en kontrollgrupp (n=13). Studien pågick 3g/v i 12 veckor. Aerobicgruppen använde sig 

av löpband och motionscykel. Den kombinerade aerobic och styrketräningsgruppen gick på 

löpband samt styrketränade 3g/v med en maxpuls på 50 % -70 %. Kontrollgruppen fortsatte 

med sina vanliga dagliga aktiviteter. Resultatet visade på en ökning av fysisk kapacitet i 

båda träningsgrupperna i jämförelse med kontrollgruppen. Den kombinerade gruppen 

visade en större förbättring i muskelstyrka än de båda andra grupperna. Livskvaliteten 

mättes genom MLwHF och MacNew Heart Disease Health instrument och visade på 

förbättring i alla tre grupperna. Inom aerobic gruppen var förbättringen signifikant i 

jämförelse med aerobic och styrketräningsgruppen och kontrollgruppen. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan de olika grupperna. 

Fysisk aktivitet i form av hembaserad träning 

Tre studier undersökte relationen mellan hembaserad träning och livskvalitet hos patienter 

med hjärtsvikt (Chien, Lee, & Wu, 2011; Fayazi, Zarea, Abbasi, & Ahmadi, 2012;  Gary, Cress, 

Higgins, Smith, & Dunbar, 2011). Studierna pågick mellan 8 och 12 veckor. Olika aktiviteter 

utfördes; promenader, cykling och styrketräning. Alla tre studier visade på en signifikant 

förbättring av livskvalitet inom interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 
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I en randomiserad kontrollerad studie av Chien et al. (2011) utförd i Taiwan deltog 51 

personer. Interventionsgruppen (n=24) utförde promenader och styrketräning 3g/v i 8 veckor 

och kontrollgruppen (n=27) fortsatte med sina vanliga dagliga aktiviteter. Resultatet visade 

på en klar förbättring i den fysiska kapaciteten för interventionsgruppen. Livskvaliteten 

mättes genom MLwHF och där såg man en signifikant förbättring av upplevelsen av 

livskvalitet över tid inom interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen (Chien et 

al., 2011).  

Gary et al. (2011) undersökte i en studie från USA effekten på fysisk kapacitet och livskvalitet 

vid promenader och styrketräning i hemmet 3g/v hos 24 deltagare under 12 veckor. 

Interventionsgruppen använde sig av hjärtmonitorering. Stegräknare användes under 

promenaderna. Styrketräning utfördes 2-3 gånger i veckan. Interventionsgruppen 

förbättrade signifikant sin livskvalitet (MLwHF) i jämförelse med kontrollgruppen. Den 

fysiska kapaciteten (6MWT) förbättrades också för interventionsgruppen efter 12 veckor, 

men utan signifikans. 

Fayazi et al. (2012) utförde en studie med 60 deltagare, i klass NYHA II-III. Promenader 

utfördes 30 minuter, 3g/ v under 8 veckor. MLwHF visade ingen skillnad vid studiens början 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Resultatet efter 8 veckor visade en 

signifikant förbättring av livskvalitet (MLwHF) inom interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen där ingen större skillnad skett. Liknande resultat visade sig när det gäller 

den fysiska kapaciteten (Fayazi et al., 2012).  

Fysisk aktivitet i form av kombinerad hembaserad och grupp baserad träning 

Sex studier beskriver interventionsgrupper som utför fysisk aktivitet både i grupp samt i 

hemmet (Belardinelli, Georgiou, Cianci &Purcaro, 2012;  Miche, et al., 2009;  Karapolat et al., 

2009;  Pihl et al., 2011;  Piotrowicz et al., 2009;  Pozehl, Duncan, Hertzog & Norman, 2010). 

Fysisk aktivitet som utfördes var promenader, motionscykel, löpband och muskelträning. 

Resultatet visade att de grupper som utövade fysisk aktivitet fick en ökad livskvalitet och en 

förbättrad fysisk kapacitet. I fyra studier var upplevelsen av livskvalitet inom gruppen 

signifikant förbättrad från studiens början till slut. En studie (Belardinelli et al., 2012) visade 

på signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. 



11 
 

 

I en studie av Piotrowicz et al. (2009) deltog 152 personer. Dessa delades in i två grupper. 

Standard hjärtrehabilitering med intervallträning på motionscykel jämfördes med 

hembaserad hjärtövervakad träning med promenader. Studien pågick 3g/v i 8 veckor. 

Resultatet visade på signifikant förbättring inom de båda grupperna av både livskvalitet som 

mättes via SF-36 och den fysiska kapaciteten (6MWT). Det var dock ingen statistisk skillnad 

mellan de båda grupperna (Piotrowicz et al., 2009). 

I en svensk studie av Pihl, Cider, Strömberg, Fridlund och Mårtensson (2011) undersöktes 

relationen mellan fysisk kapacitet och livskvalitet hos äldre personer under 12 månader. 59 

personer inkluderades. Interventionsgruppen (n=28) utförde muskelträning 3g/v i hemmet 

och 1g/månad gruppträning på klinik. Kontrollgruppen (n=31) fortsatte med sedvanlig vård. 

Resultatet visade på en signifikant förbättring av den fysiska kapaciteten i 

interventionsgruppen vid 3, 6 och 12 månader i jämförelse med kontrollgruppen. Även 

livskvaliteten påverkades signifikant (SF-36, MLwHF) positivt i interventionsgruppen vid 3 

månaders uppföljning. De följande 6 och 12 månaders uppföljning visade dock ej på någon 

statistisk signifikans (Pihl et al., 2011). 

Karapolat et al. (2009) jämförde i sin studie hembaserad träning med sjukhusbaserad träning. 

74 personer randomiserades i två grupper. Grupp 1 använde sig av löpband med en 

intensitet på 60 % -70 % av syreupptagningsförmågan, träningen utfördes på ett rehabcenter. 

Grupp 2 utförde promenader (60 % -70 % av syreupptagningsförmåga) och använde sig av 

stegräknare i hemmet. Resultatet av träning 3g/v i 8 veckor visade på en signifikant 

förbättring i fysisk kapacitet och livskvalitet inom de båda grupperna. Det var ingen skillnad 

mellan grupperna (Karapolat et al., 2009).  

I en studie som pågick under 10 år av Belardinelli, Georgiou, Cianci och Purcaro (2012) 

deltog 123 personer med hjärtsvikt. Träningen bestod av cykling på motionscykel 3g/v och 

träningen utfördes i grupp där deltagarna uppmuntrades att vara fysiskt aktiva en gång per 

vecka i hemmet. Träningsgruppen bestod av (n= 63) och kontrollgruppen av (n=60). 

Kontrollgruppen fortsatte sitt dagliga liv utan gruppträning. Var tolfte månad undersöktes 

alla deltagares hjärt/lungfunktion via ultraljud samt livskvaliteten mättes via MLwHF. 
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Syreupptagningsförmågan förbättrades med 14,7% i träningsgruppen efter 12 månader och 

fortsatte vara signifikant högre under de följande år studien pågick. Upplevelsen av 

livskvalitet förbättrades signifikant i interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen. Förbättringen höll i sig konstant under de 10 år studien pågick (Belardinelli 

et al., 2012)  

Miche et al. (2009) jämförde i sin studie personer äldre än 70 år med yngre personer under 70 

år. Resultatet visade att fysisk aktivitet som promenader och cykling förbättrade den fysiska 

kapaciteten i både distans och uthållighet. Syreupptagningsförmågan (VO2) förbättrades 

betydligt mer hos personer äldre än 70 år i jämförelse med de yngre än 70 år där det inte 

visade på någon speciell ökning. Livskvaliteten förbättrades i båda grupperna men 

skillnaden var dock ej signifikant (Miche et al., 2009). 

Pozehl, Duncan, Hertzog och Norman (2010) studie visade på en signifikant förbättring i 

livskvalitet både i interventionsgruppen och i kontrollgruppen efter 12 veckor. Deltagarna 

randomiserades till Heart Camp interventionsgrupp eller till kontrollgrupp. Både Heart 

Camp-gruppen och kontrollgruppen deltog de första tre veckorna 3 g/v på rehabilitering för 

aerobic gruppträning och 2 g/v styrketräning i hemmet. Vecka 4-12 minskade 

gruppträningen till 2 g/v. Intensiteten var 40 % -70 % av maxpuls. Heart Camp-gruppen fick 

mer tid för lärarledd undervisning i jämförelse med kontrollgruppen (Pozehl et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utförandet av denna litteraturstudie skedde med stöd utifrån Friberg (2012). En 

litteraturöversikt är till för att skapa en överblick inom ett avgränsat område, skapa en 

beskrivande sammanställning av området, sammanställa redan publicerade 

forskningsresultat samt skapa underlag för kritisk granskning inom ett avgränsat 

kunskapsområde. Sökningen av vetenskapliga artiklar skedde via PubMed och Cinahl. Mesh 

termer som användes hittades på Karolinska institutets sökverktyg. Hjärtsvikt/heart failure, 

fysisk aktivitet/exercise och livskvalitet/quality of life. Vid litteratursökningen användes mer 

än ett sökord genom att använda boolesk sökteknik AND som är det vanligaste för att söka 

dokument som handlar om en kombination av sökorden (Friberg, 2012, s. 69).   
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Sökorden är väldefinierade begrepp och gav bra sökprofil. Dessa sökord överensstämde med 

syftet och gav ett bra resultat av antalet träffar.  

Kvantitativa vetenskapliga artiklar användes då dessa svarade på syftet med studien. 

Kvalitativa artiklar användes ej då de belyser en upplevelse av att ha hjärtsvikt och därmed 

inte passade in på syftet. 

För att få så aktuell forskning som möjligt begränsades artikelsökning till de senaste fem 

åren. Åldersgränsen för deltagarna var 19 år och äldre. Artiklarna skulle innehålla abstrakt. 

Fyra artiklar fanns inte i fulltext på databaserna utan beställdes via medicinska biblioteket, 

Sundsvalls sjukhus. Detta innebar att även de artiklar som var utan fulltext på databaserna 

kunde användas i litteraturstudien. 

Av de studier som valdes ut bedömdes fem stycken vara av hög kvalitet och 10 stycken av 

medelkvalitet enligt granskningsmall av Hellzén, Johanson och Pejlert (1999). De med 

medelkvalitet har inte helt nått upp till kriterierna för hög kvalitet, några studier innehöll ett 

få antal deltagare och bortfallet var lite vagt beskrivet. 

Bland de valda artiklarna var nio stycken randomiserade kontrollerade studier vilket enligt 

Friberg (2012, s, 112) tillskrivs som starkaste beviskraften. Trots att artiklarna generellt var av 

god kvalitet hade vissa artiklar svagheter. Antalet deltagare var få i vissa studier. En svaghet 

var att Blakstad Nilsson et al. (2008) Case report användes med endast fyra stycken 

deltagare. Artikeln är från Norge, väl beskriven, intressant och stämde in på syftet, därför 

fick den ingå i studien.  En annan liten studie som användes var en pilotstudie av Pozehl et 

al. (2010). I den studien undersöktes HEART CAMP, en multikomponent träning inriktad att 

bygga upp den upplevda självförmågan genom kognitiv terapi hos personer med hjärtsvikt. 

Eftersom det kan vara svårt att motivera personer med hjärtsvikt och symtom som trötthet 

och dyspné, till att följa rekommendationerna med regelbunden fysisk aktivitet, var denna 

studie intressant och relevant till att ingå i litteraturstudien. 

Svårigheter uppstod när artiklarnas studieresultat skulle relateras till varandra och sorteras 

efter likheter, skillnader och att formulera rubriker som var relevanta för studiens syfte.  De 

underrubriker som slutligen kom att användas var fysisk aktivitet i form av gruppbaserad 
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träning, fysisk aktivitet i form av hembaserad träning och fysisk aktivitet i form av 

kombinerad hembaserad och gruppbaserad träning.  

Denna indelning innebar att det lättare gick att se likheter/olikheter i resultatdelen beroende 

på om deltagarna ingick i gruppträning eller hemträning. Ett annat alternativ hade kunnat 

vara att dela in studierna efter vilken typ av aktivitet som utfördes. Fördelen med artiklarna 

är att de är utförda i ett flertal olika länder och av intresse för att jämföra likheter och 

skillnader mellan dessa länder. Fem stycken artiklar var utförda i USA, två i Tyskland, en i 

Sverige, Norge, Polen, Turkiet, Taiwan, Kanada, Iran och Schweiz.  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska, vid översättning till svenska är det vissa begrepp 

som är svåra att översätta vilket kan leda till någon form av feltolkning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa relationen mellan fysisk aktivitet och livskvalitet hos 

personer med hjärtsvikt. 15 forskningsartiklar inkluderades i denna systematiska 

litteraturstudie. Resultatet visade att fysisk aktivitet oberoende av typ av träning påverkade 

livskvaliteten positivt i alla de 15 studierna.  

Åtta studier jämförde fysiskt aktiv interventionsgrupp med kontrollgrupp som ej var fysiskt 

aktiv. Fem av dessa studier visade på en signifikant skillnad; Belardinelli et al. (2012); Chien 

et al. (2011); Gary et al. (2011); Fayazi et al. (2012) och Yeh et al. (2011) gällande upplevd 

livskvalitet mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.  

Den längsta studien pågick under 10 år och utfördes av Belardinelli et al. (2012) i USA.       

123 deltagare randomiserades i interventionsgrupp och kontrollgrupp. Träning utfördes 

både i grupp och i hemmet. Två gånger i veckan deltog deltagarna i grupplärarledd 

motionscykling under 10 år. Livskvalitet mättes var 12e månad och under hela studietiden 

var det en signifikant bättre upplevelse av livskvalitet i interventionsgruppen i jämförelse 

med kontrollgruppen.  

I de tre studier som utförde hembaserad träning var det en signifikant skillnad i livskvalitet 

mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp; Chien et al. (2011);  Fayazi et al. (2012); Gary 

et al. (2011).  
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I de artiklar som ingick i denna litteraturstudie mättes livskvalitet med stöd av MLwHF i nio 

studier. I Chien et al. 2011 studie användes MLwHF som mätinstrument och en 

poängskillnad på mer än 5 poäng i studien visade på signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Det finns inte någon tydlig konsensus för hur stor 

skillnad i livskvalitet skall vara för att vara viktig för individen. Så därför används olika 

mätvärden även för samma skala. Chien et al. (2011) kan jämföras med Yeh et al. (2013) som i 

sin studie i gruppbaserad träning använder sig av 12,5 poängskillnad i MLwHF för att det 

skall räknas som signifikant skillnad mellan grupperna. Detta instrument är ett av de 

vanligaste mätinstrumenten designad för hjärtsviktspatienter (Dunderdale et al. 2004). Det 

utgår utifrån personens upplevelse av fysiska, sociala, ekonomiska och psykologiska 

aspekter i livet. Enligt Dunderdale et al. (2004) är detta mätinstrument dock ämnat för 

mätning av effekten av läkemedel i kombination med hjärtsvikt och är ej ett komplett 

mätinstrument av livskvalitet. 

I Gary et al. (2011) studie utförde deltagarna promenader kombinerat med styrketräning. 

Både interventionsgrupp och kontrollgrupp visade en förbättring i upplevelsen av 

livskvalitet mätt av instrumentet MLwHF, trots detta var skillnaderna mellan grupperna 

signifikant.  Denna studie visade på liknande resultat som Chien et al. (2011) och Fayazi et al. 

(2012) studier, vilka visade på signifikant skillnad i upplevelsen av förbättrad livskvalitet 

mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

Fyra studier jämförde två olika träningsformer i två träningsgrupper; Piotrowizc et al. (2009); 

Karapolat et al. (2009); Miche et al. (2009) och Pozehl et al. (2010).  Oberoende av vilken form 

av träning som utfördes förbättrades livskvaliteten i alla grupper. 

Två studier Blakstad Nilsson et al. (2008) och Blum et al. (2013) bestod av endast en 

interventionsgrupp och slutligen en studie av Mandic et al. (2009) som jämförde tre olika 

grupper; två träningsgrupper och en kontrollgrupp. Resultatet visar på förbättrad 

livskvalitet till följd av träning.  

Att vara drabbad av hjärtsvikt innebär ofta minskad möjlighet att utföra aktiviteter som 

involverar stora muskelgrupper för att symtom som dyspné och trötthet uppstår. Detta kan 
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förklaras av inadekvat blodflöde till skelettmuskulatur på grund av minskad 

hjärtminutvolym (Pina et al. 2003).  

Livskvaliteten hos en person med hjärtsvikt kan påverkas av fysiska symtom, psykologiska 

problem, biverkningar av medicin och sociala begränsningar. Dessa faktorer kan göra att 

personer med hjärtsvikt drar sig undan från aktiviteter och sociala kontakter som i sin tur 

kan leda till depression, sömnproblem och oro. Personliga relationer, sexuella aktiviteter och 

möjligheten att jobba kan påverkas, samtidigt ökar beroendet av andra människor 

(Dunderdale et al.2004).  

Denna litteraturstudie visar på en positiv relation mellan förbättrad fysisk kapacitet och 

förbättrad livskvalitet, detta oberoende träningsform. Regelbunden fysisk aktivitet leder till 

mindre trötthet och dyspné vilket kan innebära att deltagarna lättare kan utföra dagliga 

aktiviteter. Detta kan i sin tur ge ett ökat oberoende och en förbättring av personens 

välmående vilket kan påverka livskvaliteten positivt. Resultatet av denna litteraturöversikt 

påvisar en positiv relation mellan fysisk aktivitet, oberoende träningsform och upplevelsen 

av förbättrad livskvalitet hos personer med hjärtsvikt som deltog i studierna.  

I vissa studier förbättrade även kontrollgruppen sin livskvalitet. Det som är intressant med 

denna litteraturöversikt är att alla deltagare som utförde fysisk aktivitet förbättrades i sin 

upplevelse av livskvalitet. En risk med att delta i en studie är Hawthorne effekten som 

innebär att deltagare i en studie omedvetet ändrar sitt beteende enbart eftersom de vet att de 

blir observerade och agerar annorlunda än om de inte skulle ha ingått i en studie. Detta kan 

eventuellt ha påverkat vissa deltagare om man ser till att i fyra studier;  Belardinelli et al. 

(2011); Gary et al. (2012); Edelmann et al. (2011); Brubaker et al. (2009), av de åtta studier som 

innehöll interventionsgrupp och kontrollgrupp visade på initialt förbättrad upplevelse av 

livskvalitet även i kontrollgruppen som inte utförde fysisk aktivitet. 

Personer med hjärtsvikt bör uppmuntras att regelbundet hålla på med fysisk aktivitet så 

länge symtomen tillåter det. Därför är det av stor vikt att vården av hjärtsviktspatienter 

fungerar på ett professionellt sätt. Sjuksköterskans roll är därför viktig när det gäller vården 

av personer med hjärtsvikt. Sjuksköterskan bör ha en kardiologisk specialutbildning för att 

öka sin kunskap och förståelse för personer med hjärtsvikt samt vara till stöd och hjälpa till 
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med att sätta upp individuella mål, hantera symtom, uppmuntra till fysisk aktivitet och 

förbättrad livskvalitet. Motiverande samtal är en viktig del i sjuksköterskans roll. 

Att uppmuntra till fysisk aktivitet skall utgå från individens behov och förutsättningar. 

Viktigt att förmedla kunskap om symtom som uppstår vid hjärtsvikt i samband med fysisk 

aktivitet, öka förståelsen till varför dyspné och trötthet uppstår, väga för- och nackdelar med 

träning.  

Informera personen om vikten av egenvård, motivera och sätta upp realistiska mål när det 

gäller fysisk aktivitet, detta kan relateras till omvårdnadsteoretikern Orem som poängterar 

sjuksköterskans betydelse av att undervisa och motivera personen i egenvård (Timmins, 

2008).  I Sverige finns det hjärtsviktsmottagningar sedan 1990 och idag finns dessa 

mottagningar på två tredjedelar av Sveriges sjukhus. I en studie av Strömberg et al. (2003) 

framgick att hjärtsviktsmottagningar med specialutbildade hjärtsjuksköterskor är av stor vikt 

för patienter med hjärtsvikt. Patienterna fick individualiserad utbildning, både muntlig och 

skriftlig information. Utbildningen innehöll information om symtom, behandling och 

mediciner. Samt icke farmakologisk behandling som kost, rökning, saltintag, vätskeintag, 

övervikt och fysisk aktivitet. Sammanfattningsvis visade studien att hjärtpatienters egenvård 

förbättrades och dödligheten minskade jämfört med de patienter som inte använde sig av 

hjärtsviktsmottagningar. Det går oftast inte att bota hjärtsvikt. Hjärtmottagningar bidrar till 

att förbättra livssituationen för personer drabbade av hjärtsvikt. Personer som följs upp via 

hjärtsviktsmottagningar upplevs mer motiverade och välutbildade gällande sin hjärtsvikt 

och det leder till en förbättrad egenvård och följsamhet till behandling och förbättrad 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2008). 

Slutsats 

Litteraturöversikten undersökte relationen mellan fysisk aktivitet och livskvalitet hos 

personer med hjärtsvikt. Av de 15 artiklar som användes i denna översikt innehöll åtta 

studier interventionsgrupp och kontrollgrupp. Interventionsgrupperna använde sig av 

blandad träning som promenader, löpband, muskelträning, Tai Chi och cykling. Oberoende 

av om träningen skedde i grupp, i hemmet eller kombinerat visade dessa åtta studier på 

liknande resultat. Interventionsgruppens upplevelse av livskvalitet förbättrades i alla studier 
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i jämförelse med kontrollgruppen. I fem av dessa visade det på en signifikant skillnad. Om 

det är Hawthorne effekten som påverkat deltagarna i vissa studier är svårt att veta. En annan 

aspekt kan vara att personerna som deltar i studierna känner sig tryggare att utöva fysisk 

aktivitet när de får individuella råd av utbildad personal.  

Deltagarna får kunskap och utbildning om sin hjärtsvikt och lär sig mer hur kroppen 

fungerar och varför symtomen uppstår. En tredje aspekt kan vara att samhörighet med 

andra personer som deltar i studien också är drabbade av hjärtsvikt kan underlätta för 

personen att vara fysisk aktiv. 

Resultatet i alla studier tyder på att det finns ett positivt samband mellan förbättrad fysisk 

kapacitet och upplevelsen av livskvalitet.  

Hjärtsviktsmottagningar som leds av sjuksköterskor är av stor vikt för personer med 

hjärtsvikt. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmuntra personer med hjärtsvikt att vara 

fysiskt aktiva i den mån symtomen tillåter det. Att fysisk aktivitet är av betydelse för att 

påverka en förbättrad livskvalitet. Framtida forskning inom detta område bör inrikta sig på 

hur man får personer med hjärtsvikt att förstå vikten av egenvård och hur man motiverar till 

fysisk aktivitet för att öka möjligheten till förbättrad livskvalitet. 
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Bilaga 1. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design 

Interventioner 

 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat 

 

Kvalitet 

Belardinelli  

et al. (2012) 

Italien, 

USA 

Att undersöka 

hur långtids 

fysisk aktivitet 

påverkar 

patienter med 

hjärtsvikt i 

klass NYHA II 

och III under 

10 år. 

Grupp/hemma 

träning. 

Kvantitativ 

studie. 

Longitudinal, 

randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Deltagarna 

randomiserades i 

två grupper. 

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

135 deltagare.  

 

(bortfall n= 12)  

  

n= 123 

deltagare 

analyserades. 

 

Signifikant förbättrad 

Livskvalitet 

(MLwHF). 

Minskad 

sjukhusvistelse och 

förbättrad överlevnad 

under en 10 års 

period jämfört med 

kontrollgrupp.  

Hög 

Blakstad 

Nilsson et al. 

(2008) 

Norge 

Att studera hur 

gruppträning 

på 

rehabilitering i 

Norge 

påverkar 

patienter med 

NYHA III vad  

gäller fysisk 

kapacitet och  

livskvalitet 

under 16 v. 

Kvantitativ studie. 

Case report. En 

interventionsgrupp. 

Fyra deltagare. Förbättrad livskvalitet 

(MLwHF) och 

förbättrad fysisk 

kapacitet efter 16 

veckor. 

Medel 

Blum et al. 

(2013) 

Schweiz 

Att undersöka 

hur fysisk 

kapacitet, 

riskfaktorer 

och livskvalitet 

påverkas av 12 

veckors hjärt- 

rehabilitering. 

Med 

uppföljning 

efter 12 

månader. 

Gruppträning. 

 

Kvantitativ studie. 

Prospektiv Kohort 

studie. En 

interventionsgrupp. 

226 deltagare  

 

(bortfall n=25) 

 

n= 201 

deltagare 

analyserades 

Förbättrad livskvalitet 

(MacNew Heart 

Disease). 

Ökad fysisk kapacitet. 

Medel 

Brubaker et 

al. (2009) 

USA 

Undersöka om 

fysisk aktivitet 

förbättrar 

fysisk kapacitet 

och 

livskvalitet, 

genom 

gruppträning i 

16 veckor. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

59 deltagare 

randomiserades 

i två grupper.  

(bortfall n=15) 

 

n=44 deltagare 

analyserades. 

Livskvaliteten 

(MLwHF) och fysiska 

kapaciteten (6MWT) 

förbättrades i båda 

grupperna. 

 

Hög 

Chien et al. 

(2011) 

Taiwan 

Påverkar 8 

veckor 

hembaserad 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

studie. 

51 deltagare 

randomiserades 

i två grupper 

Livskvaliteten 

(MLwHF) och den 

fysiska kapaciteten   

Hög 
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träning den 

fysiska 

funktionen, 

oro, ångest och 

livskvalitet. 

            

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

(bortfall n=7) 

 

n=44 deltagare 

analyserades. 

(6 MWT) förbättrades 

signifikant  i 

interventions 

gruppen. 

Edelmann et 

al. (2011) 

Tyskland 

Österrike 

Förbättrar 

strukturerad 

fysisk träning i 

grupp den 

fysiska 

kapaciteten och 

livskvalitet 

under 12 

veckor 

Kvantitativ studie. 

Prospektiv 

randomiserad  

kontrollerad studie. 

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

67 deltagare 

randomiserades 

i två grupper  

(bortfall n=3).   

 

n=64 deltagare 

analyserades.  

Livskvaliteten 

(MLwHF, SF-36) och 

fysisk kapacitet 

(6MWT) förbättrades i 

interventionsgruppen 

i jämförelse med 

kontrollgruppen, 

Ingen signifikant 

skillnad i livskvalitet 

mellan grupperna. 

Hög 

Fayazi et al. 

(2012) 

Iran 

Undersöka om 

hembaserad 

träning under 8 

veckor med 

promenader 

påverkar 

livskvaliteten. 

Kvantitativ studie. 

Kvasi-experimentell 

studie.  

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp.  

60 deltagare 

delades in i två 

grupper. 

Signifikant förbättrad 

livskvalitet (MLwHF) 

i interventions-

gruppen och fysisk 

kapacitet (6MWT) i 

interventionsgruppen. 

Medel 

Gary et al. 

(2011) 

USA 

Undersöka om 

hembaserad  

träning under 

12 veckor 

påverkar den 

fysiska 

funktionen hos  

NYHA klass II 

och III. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

24 deltagare 

randomiserades 

i två grupper. 

Livskvaliteten 

(MLwHF) 

förbättrades 

signifikant i 

interventionsgruppen 

i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Även den fysiska 

kapaciteten (6MWT) 

förbättrades, men 

utan signifikans. 

 

Medel 

Karapolat et. 

al (2009) 

Turkiet 

Undersöka hur 

kombinerad 

hembaserad  

och 

sjukhusträning 

påverkar fysisk 

kapacitet, 

livskvalitet och 

symtom under 

8 veckor. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

En hembaserad 

träningsgrupp och 

en sjukhusbaserad 

träningsgrupp. 

74 deltagare 

randomiserades     

i två grupper. 

(bortfall n=6) 

 

n=68 

analyserades. 

Livskvalitet (SF-36) 

och Fysisk kapacitet 

(6MWT) förbättrades i 

båda grupperna. 

Medel 

Mandic et al. 

(2009) 

Canada 

Undersöka hur 

olika 

träningsformer 

i grupp 

påverkar 

livskvalitet och 

fysisk kapacitet 

under 12 

veckor. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

En kontrollgrupp 

och två olika 

träningsgrupper. 

Aerobic och aerobic 

och 

uthållighetsträning. 

42 deltagare 

randomiserades 

i tre olika 

grupper. 

(bortfall n=9) 

 

n=33 

analyserades. 

Livskvalitet (MLwHF 

och MacNew) 

förbättrades i 

aerobicgruppen och i 

aerobic och 

uthållighetsgruppen. 

Fysisk kapacitet 

ökade mest i den 

kombinerade 

gruppen. 

 

Medel 

Miche et al. Jämförde äldre Kvantitativ studie. 116 deltagare  Livskvaliteten (SF-36) Medel 
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(2009) 

Tyskland 

än 70 år med 

personer yngre 

än 70 år vad 

gäller 

gruppträning/ 

hembaserad  

träning i 

relation till 

livskvalitet 

under 4 veckor. 

Med ytterligare 

uppföljning 

efter 6 mån. 

Icke randomiserad 

studie. Deltagarna 

delades in i två 

träningsgrupper 

grupper. Äldre än 

70 år samt yngre än 

70 år. 

förbättrades i båda 

grupperna, men ej 

signifikant. Fysiska 

kapaciteten (6MWT) 

ökade i båda 

grupperna. 

Pihl et al. 

(2011) 

Sverige 

Undersökte 

gruppbaserad 

träning i 

kombination 

med 

hembaserad 

träning och 

relationen till 

fysisk kapacitet 

och 

livskvalitet. 

Uppföljning 

vid 3, 6 och 12 

mån. 

Kvantitativ studie. 

Prospektiv 

longitudinal 

kontrollerad studie.  

En 

interventionsgrupp 

och en 

kontrollgrupp. 

 

59 deltagare 

delades in i två 

grupper 

(bortfall n=7) 

vid 3 månaders 

uppföljning. 

(bortfall n=11) 

vid 12 mån. 

 

n=48 deltagare 

analyserades. 

Livskvaliteten (SF-36) 

och den fysiska 

kapaciteten 

förbättrades 

signifikant i 

interventionsgruppen 

vid 3 månaders 

uppföljning. 

Hög 

Piotrowicz et 

al.  (2009) 

 Polen 

Jämföra 

standard hjärt-

rehabilitering 

med 

hembaserad 

träning under 8 

veckor. 

Kvantitativ studie. 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

En 

hjärtrehabiliterings 

grupp och en 

hembaserad 

träningsgrupp. 

 

152 deltagare 

randomiserades 

i två grupper. 

(bortfall n=21). 

 

n= 131 

deltagare 

analyserades. 

Förbättrad livskvalitet 

(SF-36) och fysisk 

kapacitet (6MWT), 

dock utan signifikans. 

Medel 

Pozehl et al. 

(2010) 

USA 

Jämföra 

standardvårds 

träning i grupp 

med HEART 

camp 

gruppträning 

med 

rådgivning. 

under 12 

veckor 

Kvantitativ studie. 

Experimentell pilot 

studie. En 

interventionsgrupp/ 

HEART camp och 

en kontrollgrupp. 

42 deltagare 

randomiserades 

i två grupper. 

Livskvaliteten 

(KCCQ) förbättrades i 

både 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen.  

Medel 

Yeh et al. 

(2011) 

USA 

Undersöka om 

Tai Chi 

förbättrar 

fysisk kapacitet 

och livskvalitet 

hos personer 

med hjärtsvikt 

under 12 

veckor. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

 kontrollerad 

studie.  

En Tai Chi grupp 

och en hjärthälso- 

utbildningsgrupp. 

100 deltagare 

randomiserades 

i två grupper.  

Livskvaliteten 

(MLwHF) 

förbättrades 

signifikant i Tai Chi 

gruppen i jämförelse 

med kontrollgruppen. 

Fysiska kapaciteten 

(6MWT) förbättrades i 

interventionsgruppen. 

Medel 
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Bilaga 2. Granskningsmall 

Granskningsmall för studier med kvalitativ- och kvantitativ metod  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999).  

 

Artikel nr:…………. Granskare:…………………………………………..  

 

Författare:……………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………..  

Titel:…………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………..…………………………………………  

Årtal:……….. Tidskrift:……………………………………………………………  

 

Land där studien utfördes: ………………………………………………………………………  

Typ av studie: Original □ Review □ Annan □…………………..  

Kvantitativ □ Kvalitativ □  

Område:  

1……………………………………. □  

2…………………………………….. □  

3…………………………………….. □  

4…………………………………….. □  

 

Kvalitetsbedömning: Hög (I) □ Medel (II) □ Låg (III) □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………….  

Fortsatt bedömning: Ja □ Nej □ 

Motivering:……………………………………………………………………………………..  

 

KVALITETSBEDÖMNING  

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

Typ av studie  

Kvalitativ: Deskriptiv □ Intervention □  

Annan □...........................................................................  

Kvantitativ: Retrospektiv □ Prospektiv □  

Randomiserad □ Kontrollerad □  

Intervention □ Annan □...................................  

Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):……….. Bortfall (N) ………………  

Tidpunkt för studiens genomförande?......................................... Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader? Ja □ Nej □ Åldersaspekter? Ja □ Nej □  
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Kvalitativa studier  

 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja Nej  

Är perspektiv/kontext presenterade? Ja Nej  

Finns ett etiskt resonemang? Ja Nej  

Urval relevant? Ja Nej  

Är försökspersonerna väl beskrivna? Ja Nej  

Är metoden tydligt beskriven? Ja Nej  

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja Nej  

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i  

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja Nej  

 

Kvantitativa studier  

Urval: Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □  

Representativt Ja □ Nej □  

Kontext Ja □ Nej □  

Bortfall: Analysen beskriven Ja □ Nej □  

Storleken beskriven Ja □ Nej □  

Interventionen beskriven Ja □ Nej □  

Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □  

Vilken statistisk metod är använd?  

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..  

Etiskt resonemang Ja □ Nej □  

 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten -valida Ja □ Nej □  

-reliabla Ja □ Nej □  

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □  

 

Huvudfynd:  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………  
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Bilaga 3  

Studierna har klassificerats och indelats i följande grupper enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 15-

16).  

-Randomiserad kontrollerad studie (C). En prospektiv studie där en slumpmässig fördelning 

sker av deltagare till en eller flera experimentgrupper eller till en kontrollgrupp. Dessa 

jämförs därefter med varandra. 

-Prospektiv studie (P). En studie som utan slumpmässig fördelning gör jämförelser mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

-Retrospektiv studie (R). Historiskt material analyseras som kan utgöras av exempelvis 

journalhandlingar. 

-Kvalitativ studie (K). I denna studie analyseras data som insamlas genom observationer, 

berättelser eller intervjuer i syfte att erhålla fördjupad förståelse för den enskilda individens 

upplevelse och erfarenheter. 

Den vetenskapliga kvaliteten värderades enligt en tregradig skala där I = hög, II = medel 

samt III = låg enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 
C Prospektiv randomiserad 

studie. Större väl planerad och 

genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

              - Randomiserad studie med för få patienter 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

                - Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder. 

 

R 

Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial 

väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (till exempel 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etcetera). 

                - Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning eller 

inadekvat statistiska metoder. 
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