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Introduktion: Hjärtsvikt är ett tillstånd med påverkan på patienters livskvalitet ur ett 

multidimensionellt perspektiv. Det är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar för 

patienter över 65 år. Livskvalitet är ett brett begrepp som innefattar en persons subjektiva 

upplevelse av sin livssituation. Syfte: Att identifiera och belysa vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen av livskvalitet hos patienter som lever med kronisk hjärtsvikt. Metod: Denna 

litteraturstudie grundar sig på Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Litteratursökning 

genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. En kvalitetsgranskning utfördes enligt 

Polit och Becks (2012) granskningsmallar, vilket resulterade i tolv vetenskapliga artiklar. 

Ur dataanalysen framträdde tre huvudkategorier. Resultat: De tre huvudkategorierna, 

fysiska faktorer, emotionella faktorer och sociala faktorer, består av de olika faktorer som 

på något vis påverkar livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Slutsats: Det finns ett 

flertal faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitet hos hjärtsviktspatienter. Det är 

viktigt att sjukvårdspersonal uppmärksammar de faktorer som går att påverka för att kunna 

främja fysiskt, emotionellt och socialt välmående, då det bidrar till ökad upplevelse av 

livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. 
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Introduktion 
Hjärtsvikt hör till en av våra folksjukdomar (Rikssvikt 2014) och är ett tillstånd förknippat med 

hög dödlighet (Howie-Esquivel & Dracup 2007; Roger et al. 2012). Enligt Hjärt-lungfonden 

(2013) beräknas cirka 250 000 personer i Sverige leva med diagnosen kronisk hjärtsvikt av 

olika grad. Bland personer över 65 år är hjärtsvikt den vanligaste inläggningsorsaken på sjukhus 

(Stewart et al. 2001; Ericson & Ericson 2012). Stewart et al.(2001) menar att brist på god 

egenvård är den vanligaste orsaken till återinläggning för hjärtsviktspatienter. Hjärtsvikt hör till 

ett av de kroniska tillstånd med störst påfrestning, både för patienten vad gäller symtombörda 

och begränsningar i vardagen, men också för samhället på grund av tillståndets kostsamma 

behandlingar och höga dödlighet (Rydén-Bergsten & Andersson 1999; Roger et al. 2012). 

Enligt Persson och Stagmo (2014) är medianåldern för patienter med hjärtsvikt 75 år. Prognosen 

vid kronisk hjärtsvikt är allvarlig och försämras med stigande ålder och klassificeringsgrad 

(Persson & Stagmo 2014; Rikssvikt 2014). Patienter med hjärtsvikt anses vara den patientgrupp 

som, i jämförelse med andra kroniska tillstånd, förknippas med lägst livskvalitet (Hobbs et al. 

2002). 

 

Hjärtsvikt 

Hjärtat är en muskel med uppgift att pumpa ut närings- och syrerikt blod till kroppens organ 

och vävnader. Det består av fyra hålrum; två förmak och två kammare, som tillsammans med 

lungorna bildar kroppens cirkulationssystem (Flanigan & Gaskell 2004; Lewis 2015). För att 

hjärtat ska fungera optimalt, alltså tillgodose kroppens behov av näring och syre, måste de fyra 

hålrummen kontrahera och dilatera organiserat (American Heart Association [AHA] 2015a). 

Hjärtsvikt är ett tillstånd som uppstår när hjärtats pumpförmåga inte är tillräcklig för att 

tillgodose vävnadernas behov av syre och näringsämnen via blodet (AHA 2015a). Tillståndet 

delas in i två huvudgrupper - systolisk och diastolisk hjärtsvikt. Systolisk hjärtsvikt innebär att 

den vänstra kammaren har nedsatt pumpförmåga, vilket leder till att blodet inte pumpas ut i 

kroppen effektivt. Diastolisk hjärtsvikt innebär att hjärtat har en störning vid fyllnadsfasen. 

Förmågan att pumpa ut blodet i kroppen är normal, men på grund av en otillräcklig elasticitet i 

kammarväggen uppstår svårighet i att fylla hjärtat med blod (Hjärt-lungfonden 2013; AHA 

2015b). Hjärtat kompenserar svikten genom att vidgas för att kontraktionskraften ska öka, 

vilket leder till att större blodvolym pumpas ut i kroppen (Flanigan & Gaskell 2004; AHA 

2015a). Ytterligare en kompensationsmekanism är att utveckling av muskelmassan i hjärtat sker 

vilket ger starkare kontraktionskraft, åtminstone inledningsvis (Butler 2012; Hjärt-lungfonden 

2013; AHA 2015a). Hjärtats aktivitet ökar för att uppnå den minutvolym ett friskt hjärta 

producerar (Butler 2012; AHA 2015a). Blodkärlen kontraherar för att upprätthålla blodtrycket 

trots hjärtats försämrade funktion, samtidigt som blodet omleds till kroppens viktigaste organ - 

hjärna, hjärta och njurar. Kompensationsmekanismerna är temporära - hjärtsvikten progredierar 

tills dessa inte längre ger effekt och det är först då patienten upplever hjärtsviktssymtom (AHA 

2015a). 

 

Det finns både akut och kronisk hjärtsvikt. Akut hjärtsvikt innebär hastig försämring av hjärtats 

funktion, vilket kan uppstå till följd av hjärtinfarkt. Då hjärtat återhämtat sig från hjärtinfarkten 

återfår vanligen hjärtat sin normala funktion (Hjärt-lungfonden 2013). Den kroniska 

hjärtsvikten är ett progressivt tillstånd som vanligen uppstår till följd av skada på hjärtat. 

Ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni hör till de vanligaste bakomliggande orsakerna till 

kronisk hjärtsvikt (Ericson & Ericson 2012; Hjärt-lungfonden 2013). Persson och Stagmo 

(2014) beskriver ytterligare bakomliggande orsaker till hjärtsvikt i form av fel på någon av 

hjärtats klaffar och överkonsumtion av alkohol. Hjärtsvikt kan även uppkomma som en del av 

det naturliga åldrandet (Persson & Stagmo 2014). 
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Klassificering 

Hjärtsvikt delas in i olika klassificeringsgrader beroende på hur svåra symtom patienten 

upplever. Den mest använda modellen för att klassificera allvarlighetsgraden av hjärtsvikt är 

NYHA (New York Heart Association). Klassificering enligt denna modell baseras på patientens 

begränsningar i samband med fysisk aktivitet (AHA 2015c), se Tabell 1. 

 
Tabell 1. NYHA enligt AHA (2015c). 

KLASS PATIENTENS SYMTOM 

NYHA I Ingen begränsning vid fysisk aktivitet. Måttlig aktivitet orsakar inte 

överdriven trötthet, hjärtklappning eller dyspné. 

NYHA II Lätt begränsning vid fysisk aktivitet. Inga symtom på hjärtsvikt i vila. 

Måttlig aktivitet ger symtom i form av trötthet, hjärtklappning och dyspné. 

NYHA III Kraftig begränsning vid fysisk aktivitet. Inga symtom på hjärtsvikt i vila. 

Lätt aktivitet ger symtom i form av trötthet, hjärtklappning och dyspné. 

NYHA IV Oförmåga att utföra någon form av fysisk aktivitet utan obehag. Symtom på 

hjärtsvikt även i vila. Obehaget ökar i takt med ansträngningsgraden. 

 

Symtom och diagnostisering 

Den syrebrist som uppstår i kroppen på grund av den otillräckliga blodtillförseln bidrar till 

många symtom och tecken, framförallt dyspné och trötthet (AHA 2015a). Patienter med 

hjärtsvikt kan även uppleva och/eller besväras av benödem, illamående, nedsatt aptit, takykardi 

och ökade urinmängder nattetid (Butler 2012; Ericson & Ericson 2012). För att diagnostisera 

hjärtsvikt krävs en detaljerad anamnes och klinisk undersökning. Diagnosen hjärtsvikt kan inte 

fastställas enbart genom patientens symtombild då symtom på hjärtsvikt inte är 

sjukdomsspecifika (Butler 2012). EKG (elektrokardiografi), provtagning och ultraljud av 

hjärtat hör till de vanligaste undersökningarna vid utredning av hjärtsvikt. EKG visar hjärtats 

elektriska aktivitet och används för att undersöka om hjärtat får tillräcklig blodförsörjning. Vid 

misstanke om hjärtsvikt tas även ett blodprov för att mäta halten BNP (brain natriuretic peptide) 

i blodet, vilket är ett hormon som frisätts då hjärtat blir belastat och uttänjt. Vid hjärtsvikt är 

BNP-halten i blodet alltid hög, vilket innebär att vid ett förhöjt värde ska patienten utredas 

vidare (Hjärt-lungfonden 2013). Ultraljudsundersökning är en viktig del av utredningen då den 

kan ge information om hjärtats struktur och grad av nedsättning (Butler 2012). Enligt AHA 

(2015d) är det viktigt att mäta hjärtats ejektionsfraktion, vilket mäter den totala blodvolym som 

pumpas ut från hjärtats vänstra kammare. Ett normalt hjärta har en ejektionsfraktion på 50-70%, 

ett värde under 40% kan vara ett tecken på hjärtsvikt (AHA 2015e). 

 

Livskvalitet 
Enligt Fayers och Machin (2009) är livskvalitet ett svårdefinierat begrepp med olika betydelse 

för olika personer. Hur begreppet tolkas beror även på vilket område det används inom (Fayers 

& Machin 2009). World Health Organisation [WHO] (1997) beskriver begreppet livskvalitet 

som en individs upplevelse av sin livssituation i relation till de mål, förväntningar och den 

levnadsstandard personen har. Livskvalitet är ett brett begrepp som påverkas av personens 

fysiska och psykiska hälsa, självständighetsgrad, sociala relationer, tro samt personens 

omgivning (WHO 1997). 

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp som innefattar hur sjukdom och 

dess behandling påverkar de fysiska, emotionella och sociala aspekterna av patienters 

välmående. Hälsorelaterad livskvalitet är en subjektiv och individuell upplevelse. Upplevelsen 
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av hälsorelaterad livskvalitet påverkas av sjukdomen och i vilken utsträckning den påverkar 

patientens dagliga livsföring (Fairclough 2002; Calvert & Freemantle 2003). 

 

The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

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

bedömningsformulär utformat för att mäta hur stor påverkan hjärtsvikten och dess behandling 

har på patientens upplevelse av livskvalitet. MLHFQ innefattar flera aspekter av livskvalitet; 

fysiska, emotionella, sociala och mentala, samt hur dessa begränsat patienten att leva som 

önskat de senaste fyra veckorna. Formuläret består av frågor där patienten får skatta på en skala 

mellan 0 och 5, där 0 innebär ingen begränsning och 5 är väldigt stor begränsning. En högre 

summa innebär större negativ påverkan på huruvida patienten upplever livskvalitet (University 

of Minnesota 2004; Rector 2005). 

 

Omvårdnad vid hjärtsvikt 

Kronisk hjärtsvikt är ett obotligt tillstånd, med ökad risk för förtida död och nedsatt livskvalitet, 

men finns behandlingar som underlättar och lindrar symtombördan för patienter som lever med 

kronisk hjärtsvikt (AHA 2015e; Socialstyrelsen 2015). En behandlingsplan för 

hjärtsviktspatienter innefattar vanligen medicinering, livsstilsförändringar och eventuellt 

kirurgiska ingrepp. Framgångsrik behandling kräver att patienten är motiverad och har viljan 

att hantera sin hjärtsvikt (AHA 2015e). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso- och sjukvård god hälsa och 

vård på lika villkor. Sjuksköterskan ska arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 1982:763) och hen 

har en viktig roll vid omvårdnad av patienter som lever med hjärtsvikt. Sjuksköterskan har till 

uppgift att ge information om tillståndet till patienten samt hur patienten ska hantera sitt 

tillstånd. Hen ska även försäkra sig om att patienten har tagit emot och förstått informationen 

(SFS 2014:821; Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2014; Brady 2015). Genom att informera 

och utbilda kan sjuksköterskan motivera patienter till bättre egenvård och ökad följsamhet i 

behandlingen, vilket minskar symtombördan och antalet sjukhusinläggningar (Strömberg et al. 

2003; Brady 2015). Sjuksköterskan har en betydande roll i de livsstilsförändringar som kan bli 

nödvändiga för att minska de symtom och besvär patienter kan uppleva från sin hjärtsvikt. En 

viktig del av detta är att motivera och stötta patienter till livsstilsförändringar i form av rökstopp, 

kostomläggning, fysisk aktivitet och ett reducerat vätske- och alkoholintag (Kodiath et al. 

2005). Det ingår även i sjuksköterskans arbetsuppgifter att göra regelbundna bedömningar av 

hjärtsviktspatienters hälsotillstånd. Detta innebär bland annat att ge egenvårdsråd patienter kan 

tillämpa för att minska symtombördan och underlätta sin tillvaro (Brady 2015). Case et 

al.(2010) menar att förebyggande interventioner som sätts in i ett tidigt skede i kombination 

med följsam behandling leder till ökad överlevnad och fördröjd sjukdomsprogression. Detta 

leder, enligt Buck et al.(2015), till att antalet inläggningar på sjukhus och risken att bli 

hospitaliserad minskar för patienter som lever med kronisk hjärtsvikt. 

 

Enligt Brady (2015) är det av stor betydelse för patienter att familj och närstående involveras i 

vård och behandling av hjärtsvikt eftersom de kan fungera som ytterligare ett stöd för dem. Stöd 

från närstående har enligt Luttik et al.(2006) ett samband med följsamhet i behandling och 

minskad återinläggning. Ensamhet och brist på emotionellt stöd är relaterat till psykosociala 

besvär såsom ångest och ängslan hos hjärtsviktspatienter. Flertalet studier visar att familj och 

närstående kan bidra till att patienter anammar och följer en hälsosammare livsstil. Det finns 

även tendens att familjemedlemmar identifierar förändringar i patientens hälsotillstånd mer 

frekvent än patienten (Dunbar et al. 2008). 
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Problemformulering 

Hjärtsvikt hör till en av våra folksjukdomar och är ett tillstånd förenat med svåra symtom och 

tecken, avancerad vård och behandling, upprepade sjukhusbesök samt hög dödlighet. För 

patienterna innebär tillståndet stor påfrestning, vilket gör att hjärtsviktspatienter tillhör de 

patienter med lägst livskvalitet. Då hjärtsviktspatienter utgör en stor patientgrupp är det viktigt 

att sjukvårdspersonal identifierar och utreder vilka faktorer som påverkar patienters upplevelse 

av livskvalitet för att kunna främja hälsa. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera och belysa vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen av livskvalitet hos patienter som lever med kronisk hjärtsvikt. 
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Metod 
Uppsatsen är genomförd som en litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) 

innebär att studiens utgångspunkt är ett välformulerat syfte. Syftet ska på ett systematiskt sätt 

besvaras genom att befintlig forskning identifieras, granskas och sammanställs (Forsberg & 

Wengström 2013). Litteraturstudien är formad utifrån Polit och Becks (2012) niostegsmodell, 

se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Niostegsmodellen enligt Polit och Beck (2012). 

 

Litteratursökning 
Litteratursökningen inleddes med formulering och precisering av syfte enligt steg 1 i Polit och 

Becks (2012) modell. I steg 2 valdes databaser och sökord. Vid litteratursökningen har 

databaserna CINAHL och PubMed används, vilka enligt Forsberg och Wengström (2013) 

publicerar omvårdnadsforskning. I CINAHL är samtliga använda sökord MH (Major 

Headings). De sökord som användes i PubMed är MeSH (Medical Subject Headings). Då MH 

och MeSH inte överensstämmer mellan databaserna har olika termer använts utifrån relevans i 

förhållande till litteraturstudiens syfte. Enligt steg 3 utfördes litteratursökningen samt 

dokumentation av denna. Inledningsvis sökte författarna på varje enskilt sökord för att sedan 

kombinera dessa för att hitta relevanta artiklar. Alla sökningar har sammanställts i två tabeller, 

se Tabell 2 och 3. 

 

1.  Formulering 
och precisering av 

syfte med 
eventuellt 
tillhörande 

frågeställningar.

2. Utformning av 
sökstrategi genom 
val av databas och 

sökord.

3. 
Litteratursökning 

utifrån 
sökstrategin. 

Dokumentation av 
sökningen.

4. Val av relevanta 
artiklar.

5. Granskning av 
urvalt material. 
Identifiering av 
eventuella nya 

artiklar.

6. Sammanställning 
av relevant 

information utifrån 
litteraturstudiens 

syfte.

7.  Kritisk 
granskning av 

artiklarna.

8. Analysering och 
kategorisering av 
informationen.

9. 
Sammanställning 

av resultat.
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Inklusions- och exklusionskriterier 
Litteratursökningen inkluderade artiklar publicerade inom tidsperioden 2011-01-01 till 2015-

12-14. Samtliga artiklar var vetenskapligt granskade (peer reviewed) och skrivna på svenska 

eller engelska. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades. Litteraturstudien 

inkluderade patienter med kronisk hjärtsvikt som primärdiagnos, av samtliga kön, oavsett 

sjukdomsduration. Dessa patienter hade sjukvårdskontakt antingen inom primärvården eller på 

vårdavdelning. Exklusionskriterier var artiklar som innefattade barn, det vill säga personer 

under 18 år, samt review-artiklar. 
 

Tabell 2. Databassökning i CINAHL. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2015-12-14      

CINAHL S1: (MH ”Heart Failure”) 5474 - - - 

 S2: (MH ”Quality of Life”) 13944 - - - 

 S3: (MH ”Attitude to Illness”) 1399 - - - 

 S4: (MH ”Life Experiences”) 3391 - - - 

 S5: (MH ”Life Style”) 3178 - - - 

 S6: (MH ”Life Style Changes”) 1727 - - - 

 S7: S1 AND S2 317 21 9 8 

 S8: S1 AND S3 15 5 (3*) 2 (1*) 2 (1*) 

 S9: S1 AND S2 AND S3 9 1 (1*) - - 

 S10: S1 AND S4 9 1 (1*) 1 (1*) 1 (1*) 

 S11: S1 AND S5 19 1 - - 

 S12: S1 AND S6 16 1 (1*) - - 

 S13: S1 AND S2 AND S6 5 1 (1*) - - 

Totalt  29 503 24 10 9 

(*) = Intern dubblett 
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Tabell 3. Databassökning i PubMed. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2015-12-14      

PubMed S1:”Heart Failure” [MeSH] 18963 - - - 

 S2: ”Quality of Life” [MeSH] 37411 - - - 

 S3: ”Chronic Disease” [MeSH] 25506 - - - 

 S4: ”Disease Management” 

         [MeSH] 

11755 - - - 

 S5: ”Life Style” [MeSH] 15691 - - - 

 S6: S1 AND S2 AND S3 101 10 (2**) 4 (2**) 4 (2**) 

 S7: S1 AND S5 66 3 (2**) 2 (1**) 2 (1**) 

 S8: S1 AND S2 AND S4 22 2 - - 

 S9: S1 AND S2 AND S5 13 3 (1*) 1 (1*) 1 (1*) 

Totalt  109 534 13  3 3 

(*) = Intern dubblett (**) = Extern dubblett 

Urval 

Urval 1 

I första urvalet valdes artiklar som ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte, baserat på 

artiklarnas titel och abstract enligt steg 4 (Polit och Beck 2012). Urvalet resulterade i 24 artiklar 

i CINAHL exklusive interna dubbletter samt 13 artiklar i PubMed exklusive interna och externa 

dubbletter. Det sammanlagda antal artiklar efter urval 1 var 37 stycken. 

 

Urval 2 

I det andra urvalet granskades artiklarnas syfte, metod och resultat för att exkludera ytterligare 

artiklar, enligt steg 5 i Polit och Becks (2012) modell. Detta resulterade i att 13 artiklar kvarstod; 

10 från CINAHL och 3 från PubMed, exklusive interna och externa dubbletter. 24 artiklar 

exkluderades; 14 från CINAHL och 10 från PubMed, då de inte svarade på litteraturstudiens 

syfte eller innefattade omvårdnadsforskning. 

 

Urval 3 

Enligt steg 6 och 7 i Polit och Becks (2012) modell ska relevant information i artiklarna 

sammanställas och artiklarna ska granskas med ett kritiskt förhållningssätt. Med hjälp av Polit 

och Becks (2012) granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research 

Report” och “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” genomfördes 

den kritiska granskningen från de 13 artiklar som kvarstod efter urval 2. En artikel exkluderades 

i samband med granskningen eftersom den inte uppfyllde alla kriterier, då författarna till denna 

inte hade beräknat reliabilitet eller diskuterat validitet. Efter urval 3 återstod tolv artiklar; en 

kvalitativ och elva kvantitativa, vilka finns beskrivna i en artikelmatris, se Bilaga 1. 
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Databearbetning 
Enligt steg 8 i Polit och Becks (2012) niostegsmodell ska resultatet i artiklarna analyseras och 

kategoriseras. Författarna läste samtliga artiklars resultat enskilt och tillsammans för att 

undvika missuppfattningar eller feltolkningar av resultatet. En generell analys av artiklarnas 

innehåll genomfördes och enskilda faktorer som påverkar hjärtsviktspatienters upplevelse av 

livskvalitet identifierades. Faktorerna antecknades och utifrån dessa såg författarna samband 

mellan dem och valde därmed ut tre olika huvudkategorier att placera dem under; fysiska 

faktorer, emotionella faktorer och sociala faktorer. Relevant information utifrån 

litteraturstudiens syfte insamlades från artiklarna och färgkodades utifrån de olika 

huvudkategorierna. Det insamlade materialet från de utvalda artiklarna sammanställdes sedan 

under vardera huvudkategori enligt steg 9 (Polit & Beck 2012). 

 

Etisk reflektion 
Polit och Beck (2012) menar att studier som involverar människor alltid innebär att forskaren 

måste hantera etiska dilemman. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att valda studier ska 

vara etiska övervägda. Resultatet från samtliga artiklar ska redovisas oavsett om de stödjer 

hypotesen eller inte (Forsberg & Wengström 2013). Vid databearbetning av materialet har 

författarna strävat efter att vara objektiva och samtidigt strävat efter att förförståelse, egna 

värderingar och åsikter ska utelämnas för att resultatet inte ska påverkas. Litteraturstudien 

baseras på artiklar som samtliga är godkända av etiska kommittéer. Då engelska inte är 

författarnas modersmål har engelsk-svenska lexikon använts för att minimera risken för 

språkliga misstolkningar. Författarna har utfört noggrann referenshantering för att undvika 

plagiering. 
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat är utarbetat utifrån tolv vetenskapliga artiklar; en kvalitativ och elva 

kvantitativa, vilka redovisas i en artikelmatris, se Bilaga 1. Under databearbetningen har tre 

huvudkategorier identifierats; fysiska faktorer, emotionella faktorer och sociala faktorer, se 

Figur 2. Under vardera huvudkategori presenteras de identifierade faktorer som påverkar 

hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet. 

 

 

Figur 2. Faktorer som påverkar hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet. 
 

Fysiska faktorer 

Biologiska faktorer 

Upplevelsen av livskvalitet hos hjärtsviktspatienter har en signifikant skillnad beroende på ålder 

(Chu et al. 2014). Heo et al.(2012) och Mulligan et al.(2012) menar att hög ålder är relaterat till 

bättre hälsorelaterad livskvalitet, framförallt gällande den emotionella aspekten. Dock säger 

Pelegrino et al.(2011) och Fotos et al.(2013) att det finns ett samband mellan patienter äldre än 

65 år och generellt sämre hälsorelaterad livskvalitet. I en studie utförd av Pelegrino et al.(2011) 

påvisades att yngre och kvinnliga patienter hade högre MLHFQ-summa i jämförelse med äldre 

och manliga patienter. Enligt Erceg et al.(2013) kan inte hälsorelaterad livskvalitet associeras 

till hjärtsviktspatienters ålder eller kön. Volz et al.(2011) menar däremot att 

hjärtsviktspatienters kön, men även BMI (body mass index), har betydelse för den 

hälsorelaterade livskvaliteten, både rörande den fysiska och emotionella dimensionen. Ett högre 

BMI bidrar till lägre hälsorelaterad livskvalitet (Volz et al. 2011). 

 

Symtom och klassificeringsgrad 

Det finns en stark association mellan upplevda konsekvenser vid hjärtsvikt (exempelvis 

symtomförsämring) och upplevelsen av livskvalitet ur en emotionell samt fysisk dimension 

(Goodman et al. 2013). Det finns ett samband mellan ejektionsfraktion och hälsorelaterad 

livskvalitet enligt Pelegrino et al.(2011). Lägre ejektionsfraktion är en faktor som ökar risken 

för depression (Kao et al. 2014), något som påverkar hjärtsviktspatientens upplevelse av 
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livskvalitet negativt (Erceg et al. 2013). Enligt Kao et al.(2014) är även patienters NYHA-klass 

en betydande faktor för sannolikheten att drabbas av depression. Patienter med högre NYHA-

klass (III eller IV) har sämre hälsorelaterad livskvalitet (Pelegrino et al. 2011; Erceg et al. 2013; 

Fotos et al. 2013) men det finns ingen skillnad mellan patienter med systolisk eller diastolisk 

hjärtsvikt (Erceg et al. 2013). 

 

Vård och behandling 

Patienter med hjärtsvikt anser vanligtvis att mätbara tecken på hälsa (exempelvis ett normalt 

blodtryck) är faktorer som bidrar till känsla av trygghet, vilket ökar patientens upplevelse av 

god livskvalitet (Burström et al. 2011). I en studie av Fotos et al.(2013) uppmärksammades att 

patienter med hjärtsvikt som varit inlagda på sjukhus mer än fyra gånger på ett år har lägre 

hälsorelaterad livskvalitet. Enligt Erceg et al.(2013) har längre vårdtid på sjukhus ett samband 

med generellt lägre hälsorelaterad livskvalitet. Ett dagligt intag av ett stort antal läkemedel kan 

associeras till lägre hälsorelaterad livskvalitet för hjärtsviktspatienter (Erceg et al. 2013). De 

patienter som inte utför god egenvård exempelvis genom att inte inta sina mediciner vid rätt 

tillfälle eller kontrollera sin vikt har sämre hälsorelaterad livskvalitet (Fotos et al. 2013). Enligt 

Burström et al.(2011) upplever hjärtsviktspatienter ibland svårigheter att följa 

vätskerestriktioner vilket för många bidrar till känsla av otrygghet. 

 

Sjukdomsduration och samsjuklighet 

Den fysiska aspekten av livskvalitet förbättras med tiden (Mulligan et al. 2012; Goodman et al. 

2013), utan någon signifikant förbättring av den emotionella aspekten (Goodman et al. 2013). 

Däremot menar Erceg et al.(2013) att durationen av kronisk hjärtsvikt har negativ påverkan på 

den hälsorelaterade livskvalitetens fysiska dimension, men inte på dess emotionella dimension. 

Enligt Heo et al.(2012) och Fotos et al.(2013) finns det ett samband mellan samsjuklighet och 

hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. Mindre samsjuklighet kan relateras till 

en bättre fysisk och emotionell aspekt av hälsorelaterad livskvalitet (Heo et al. 2012). Enligt 

Chu et al.(2014) har hjärtsviktspatienter en högre summa på MLHFQ vid samsjuklighet. Erceg 

et al.(2013) menar däremot att det inte finns ett samband mellan samsjuklighet och den summa 

hjärtsviktspatienter får på MLHFQ. 

 

Fysisk status 

Bättre fysisk status är relaterat till en bättre fysisk och emotionell aspekt av hälsorelaterad 

livskvalitet (Heo et al. 2012; Chu et al. 2014). Burström et al.(2011) menar att 

hjärtsviktspatienter upplever känsla av trygghet om de lär sig att leva med sina symtom och 

anpassa sig efter sin fysiska kapacitet. Enligt Pihl et al.(2011) ökar musklernas funktion och 

uthållighet signifikant av fysisk aktivitet hos patienter med hjärtsvikt. Fysisk aktivitet bidrar till 

att hjärtsviktspatienter upplever förbättring av sin generella hälsa och fysiska kapacitet. I en 

studie av Pihl et al.(2011) var hjärtsviktspatienternas skattning på MLHFQ rörande den fysiska 

dimensionen lägre efter tre månader med fysisk aktivitet. Burström et al.(2011) förklarar att 

patienter med hjärtsvikt kan uppleva känsla av trygghet av att kunna utmana sin kropp fysiskt 

(exempelvis utifrån ett träningsprogram) eftersom de då inser kroppens bevarade funktioner 

trots sjukdomstillståndet. Även kapacitet att utöva fysisk ansträngning trots tillståndets 

symtom, att lära sig att leva med de symtom hjärtsvikt medför samt att anpassa sig till sin 

fysiska kapacitet bidrar till känsla av trygghet (Burström et al. 2012). Volz et al.(2011) menar 

att det finns ett tydligt samband mellan god förmåga att kunna utföra fysisk aktivitet och högre 

hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. 
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Sömn 

En studie av Gau et al.(2011) visade att äldre hjärtsviktspatienter har en signifikant högre 

prevalens av nattsömn av dålig kvalitet än yngre patienter. De tre vanligaste orsakerna till störd 

nattsömn var att patienter inte kan somna inom 30 minuter, att de behöver gå på toaletten under 

natten och att de vaknar under natten eller tidigt på morgonen (Gau et al. 2011). Studien visade 

även att kvaliteten på nattsömnen har en signifikant påverkan på både de mentala och fysiska 

komponenterna av livskvalitet. Lång sömnlatens påverkade de mentala och fysiska 

dimensionerna hos de äldre och att vakna mitt i natten eller tidigt påverkade den fysiska 

dimensionen hos de yngre. Kvaliteten på nattsömn var den faktor, gällande sömn, som 

påverkade hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet i störst utsträckning (Gau et al. 2011). 

 

Emotionella faktorer 
Det finns starka samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och mental hälsa och livslust 

(Pelegrino et al. 2011). Oro och otrygghet är faktorer som bidrar till en upplevelse av sämre 

livskvalitet för patienter med kronisk hjärtsvikt (Burström et al. 2011). Burström et al.(2011) 

beskriver att många hjärtsviktspatienter upplever oro och rädsla över att visa personer i sin 

närhet sina nytillkomna fysiska begränsningar och att inte kunna göra vad de vill bidrar till ilska 

och besvikelse. Många patienter med kronisk hjärtsvikt bekymrar sig över sina symtom och 

tecken, eventuella läkemedelsbiverkningar och att de inte förstår vad som sker med kroppen, 

vilket medför känsla av oro och otrygghet (Burström et al. 2011). 

 

Ångest 

Det finns ett samband mellan upplevelsen av livskvalitet och ångest - minskad ångest bidrar till 

en upplevelse av högre livskvalitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Patienter som upplever 

ångest redan i samband med diagnostisering visar mindre förbättring av sin fysiska dimension 

av livskvalitet (Mulligan et al. 2012). Det är vanligt att hjärtsviktspatienter upplever ångest 

kring att bli mer och mer beroende av andra. Många patienter som lever med kronisk hjärtsvikt 

känner ångest över att bli ensamma och isolerade i sina bostäder. Även ångest på grund av 

rädsla inför döden är vanligt hos hjärtsviktspatienter (Burström et al. 2011). 

 

Depression och depressiva symtom 

Hjärtsviktspatienter som inte lider av depressiva symtom upplever generellt ökad hälsorelaterad 

livskvalitet (Volz et al. 2011; Mulligan et al. 2012; Erceg et al. 2013) eftersom depressiva 

symtom är faktorer som bidrar till sämre hälsorelaterad livskvalitet (Erceg et al. 2013). Patienter 

med hjärtsvikt har högre risk att drabbas av depression om de upplever stor ovisshet kring sitt 

tillstånd samt har en hög summa på MLHFQ (Kao et al. 2014). Det finns ett samband mellan 

högre grad av depression och upplevelsen av lägre livskvalitet ur ett fysiskt och emotionellt 

perspektiv (Mulligan et al. 2012). I en studie utförd av Kao et al.(2014) uttalade lika stor del av 

männen och kvinnorna att de upplevde depressiva symtom. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor gällande graden av depression. Fler män än kvinnor upplevde 

depression av mild grad och betydligt fler kvinnor än män upplevde måttlig till svår depression 

(Kao et al. 2014). 

 

Sociala faktorer  

Socialt stöd 
Att ha kontakt med familj och närstående är en viktig del i hjärtsviktspatienters känsla och 

upplevelse av trygghet. Progression av sjukdomstillståndet medför ett ökat behov av 

omvårdnad och många hjärtsviktspatienter uttrycker önskan om att inte behöva vara ensamma. 

En bra relation med sitt vårdteam inger trygghet hos patienter. Hjärtsviktspatienter möts ofta av 
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ny personal i hemsjukvården vilket inte ger dem chans till att skapa sociala relationer med 

vårdgivarna (Burström et al. 2011).  

 

Socialt stöd har ett samband med hälsorelaterad livskvalitet (Volz et al. 2011). 

Hjärtsviktspatienter som upplever socialt stöd av hög kvalitet har högre hälsorelaterad 

livskvalitet utifrån både den fysiska och emotionella aspekten enligt Heo et al.(2012). Att leva 

med en partner bidrar till känsla av trygghet (Burström et al. 2011). Enligt Fotos et al.(2013) 

har ogifta hjärtsviktspatienter lägre hälsorelaterad livskvalitet och de löper enligt Kao et al. 

(2014) högre risk att drabbas av depression, vilket enligt Volz et al.(2011), Mulligan et al.(2012) 

och Erceg et al.(2013) genererar lägre hälsorelaterad livskvalitet. Pelegrino et al.(2011) och 

Heo et al.(2012) menar däremot att det inte finns något samband mellan hälsorelaterad 

livskvalitet och om hjärtsviktspatienten är gift eller inte. 

 

Social status 

Enligt Erceg et al.(2013) finns det ett positivt samband mellan utbildningsnivå och den fysiska 

aspekten av hälsorelaterad livskvalitet. Däremot påverkar inte graden av utbildning den totala 

eller den emotionella summan på MLHFQ (Erceg et al 2013). Låg utbildningsnivå eller 

arbetslöshet är faktorer som ökar risken att hjärtsviktspatienter insjuknar i depression (Kao et 

al. 2014). Pelegrino et al.(2011) menar att det inte finns ett samband mellan hjärtsviktspatienters 

utbildningsnivå och hälsorelaterad livskvalitet. Enligt Heo et al.(2012) och Erceg et al.(2013) 

medför högre inkomst och ekonomisk status generellt ökad hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter med hjärtsvikt. Chu et al.(2014) menar att ekonomisk status är en faktor som påverkar 

endast den emotionella dimensionen av hjärtsviktspatientens livskvalitet. 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera och belysa vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen av livskvalitet hos patienter som lever med kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett 

progressivt, långvarigt tillstånd vilket genererar hög symtombörda, frekventa sjukhusbesök och 

upplevelsen av generellt låg livskvalitet för patienterna (Rydén-Bergsten & Andersson 1999; 

Hobbs et al. 2002; Howie-Esquivel & Dracup 2007; Roger et al. 2012).  Enligt WHO (1997) är 

livskvalitet ett brett begrepp som påverkas av flera faktorer såsom personens fysiska och 

psykiska hälsa, självständighetsgrad och sociala relationer. I litteraturstudiens resultat 

framkommer flera faktorer som samtliga påverkar hjärtsviktspatienters upplevelse av 

livskvalitet. Huvudkategorierna fysiska faktorer, emotionella faktorer och sociala faktorer 

identifierades vid analys av resultatet från de utvalda artiklarna.  

 

Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att ålder har påverkan på hjärtsviktspatienters 

upplevelse av livskvalitet. Heo et al.(2012) och Mulligan et al.(2012) påstår att hög ålder kan 

associeras till bättre hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt, främst gällande den 

emotionella aspekten. Däremot menar Pelegrino et al.(2011) och Fotos et al.(2013) att hög ålder 

kan relateras till generellt sämre hälsorelaterad livskvalitet. Eftersom de symtom 

hjärtsviktspatienter kan uppleva inte är sjukdomsspecifika kan äldre patienter uppleva 

symtomen som del av det naturliga åldrandet och inte en följd av tillståndet (Butler 2012), vilket 

litteraturstudiens författare anser kan förklara att äldre har lättare att hantera sitt tillstånd rent 

emotionellt. Enligt Rich (2001) lider många äldre patienter med hjärtsvikt av fler 

sjukdomstillstånd vilket kan bidra till funktionella begränsningar. Författarna drar slutsatsen att 

samsjuklighet kan förklara det samband Pelegrino et al.(2011) och Fotos et al.(2013) 

identifierade mellan hög ålder och upplevelsen av sämre livskvalitet ur ett fysiskt perspektiv. 

Författarnas slutsats grundar sig i att mindre samsjuklighet kan relateras till en bättre fysisk 

aspekt av hälsorelaterad livskvalitet vilket framkommer i föreliggande examensarbete. 

 

Sjukdomsduration är en faktor som uppmärksammats påverka hjärtsviktspatienters upplevelse 

av livskvalitet enligt resultatet i litteraturstudien. Goodman et al.(2013) hävdar att upplevelsen 

av livskvalitet blir förbättrad med tiden ur ett fysiskt men inte emotionellt perspektiv, medan 

Erceg et al.(2013) menar att durationen har negativ påverkan på den fysiska, men inte 

emotionella dimensionen av livskvalitet. Författarna hävdar att försämrad upplevelse av 

livskvalitet, både ur en emotionell och fysisk dimension, kan uppstå med tiden på grund av 

progrediering av tillståndet, men att förbättring, framförallt ur den emotionella aspekten, kan 

ske beroende på patientens inställning och motivation till att acceptera och lära sig att leva med 

sjukdomstillståndet. Jackson och Emery (2011) menar att information och utbildning krävs för 

att patienter med hjärtsvikt ska kunna hantera sitt tillstånd. Med kunskapen kan patienter sedan 

hitta copingstrategier för att den enskilda individen ska kunna hantera och acceptera 

sjukdomstillståndet. Genom god information och utbildning, anpassad utifrån patientens behov, 

leder bra copingstrategier till upplevelsen av högre livskvalitet för patienten med hjärtsvikt 

(Jackson & Emery 2011). Det finns ett tydligt samband mellan god fysisk status och hög 

hälsorelaterad livskvalitet, vilket framkommer i föreliggande examensarbete. 

 

Det framkommer i föreliggande resultat att patienter med svårigheter att utföra god egenvård 

upplever lägre livskvalitet. God egenvård kan associeras med bättre hälsa och upplevelse av 

högre livskvalitet hos patienter med kroniska tillstånd såsom hjärtsvikt (Jaarsma et al. 2000; 

Moser & Watkins 2008). Genom att sjukvårdspersonal utbildar om konsekvenser som kan 

uppstå till följd av hjärtsvikt kan patienter uppnå ökad förmåga att utföra och förbättra sin 
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egenvård, vilket bidrar till mer kontroll över tillståndet och det dagliga livet. Detta i sin tur 

hjälper patienten att hantera sin sociala funktion vilket har positiv inverkan på upplevelsen av 

livskvalitet ur ett emotionellt perspektiv. Patienter med hjärtsvikt som utför god egenvård får 

minskad symtombörda och bättre funktionell kapacitet. Stödjande och utbildande 

interventioner kan hjälpa hjärtsviktspatienter att lära sig att leva med tillståndet och dess 

sidoeffekter - något som motiverar dem till att utföra god egenvård, vilket i sin tur ökar 

upplevelsen av livskvalitet (Jaarsma et al. 2000). Låg utbildningsnivå är en faktor med negativ 

påverkan på hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet enligt föreliggande resultat. 

González et al.(2014) menar att hjärtsviktspatienter med hög utbildningsnivå utför god 

egenvård i högre utsträckning. Detta beror på att de har lättare att ta emot information och förstå 

vikten av att följa de råd och restriktioner de har rekommenderats (González et al. 2014). 

Författarna anser att utbildningsnivå och förmåga att utföra egenvård av god kvalitet inte har 

ett samband. Förmåga att ta till sig information och förstå vikten av att följa råd och restriktioner 

hör enligt författarna ihop med motivation och viljan att förbättra sin hälsa och livssituation - 

inte utbildningsnivå. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att dålig nattsömn är den faktor med störst negativ påverkan 

(gällande sömn) på hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet. Gellerstedt et al.(2015) 

menar att patienters sömnkvalitet försämras vid sjukhusvistelser på grund av den nya miljön, 

vilken kan medföra exempelvis främmande ljud och störd nattsömn då kontroller eller 

undersökningar ska utföras. Gellerstedt et al.(2015) förklarar även vikten av att sjuksköterskan 

aktivt arbetar för att främja inneliggande patienters sömn genom att initiera 

omvårdnadsinterventioner anpassade efter patientens behov. Det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan frågar patienten hur hen upplevt kvaliteten på nattsömnen för att aktuella 

interventioner ska kunna identifieras och initieras (Gellerstedt et al. 2015). 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer att många hjärtsviktspatienter upplever oro och ångest. 

En stor källa till detta beror främst på att de upplever oro kring sina symtom och tecken, möjliga 

läkemedelsbiverkningar och att de inte förstår vad som sker med kroppen, något författarna 

kopplar till brist på information. Det framkommer även i litteraturstudiens resultat att risken att 

drabbas av depression, vilket har negativ påverkan på patienters upplevelse av livskvalitet, är 

betydligt högre om patienter upplever stor ovisshet kring sitt tillstånd. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) och SSF (2014) ska patienten få lämplig och korrekt information om sitt 

hälsotillstånd, vård och behandling, risker för komplikationer och biverkningar, förebyggande 

interventioner samt hjälpmedel som kan vara alternativt bli aktuella på ett individanpassat sätt. 

Om patienten inte kan ta emot information ska anhöriga/närstående ges information. 

Sjuksköterskan ska dessutom försäkra sig om att patienten/anhöriga/närstående har tagit emot 

och förstått informationen (SFS 2014:821; SSF 2014) Vid önskan ska information kunna ges 

skriftligen (SFS 2014:821). 

 

Föreliggande studie påvisar att socialt stöd har ett samband med hälsorelaterad livskvalitet, 

både ur ett fysiskt och emotionellt perspektiv. Många patienter med hjärtsvikt upplever behov 

av stöd från familj och närstående samt en relation med vårdteamet för att uppleva trygghet. 

Enligt Strömberg (2005) lider många äldre patienter med hjärtsvikt av fler sjukdomstillstånd 

vilket kan bidra till kognitiva begränsningar. Många äldre patienter med hjärtsvikt lever 

ensamma och kan därför sakna socialt stöd vilket är en viktig del för att patienter ska bli 

motiverade att genomföra livsstilsförändringar och utföra god egenvård, som i sin tur bidrar till 

upplevelsen av en ökad livskvalitet (Strömberg 2005). Patienter med hjärtsvikt blir vanligtvis 

ombedda att göra livsstilsförändringar (Kodiath et al. 2005; AHA 2015f) men saknar ofta 

information, motivation och förutsättningar för att åstadkomma förändring (Kodiath et al. 
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2005). Hälsorelaterade livsstilsförändringar är nödvändigt för patienter med kroniska 

sjukdomar för att symtom och tecken ska kunna reduceras alternativt elimineras så att ökad 

hälsorelaterad livskvalitet ska uppnås. Motivation är en förutsättning för att patienter ska kunna 

genomföra en förändring av livsstilen. Det krävs att patienten själv erkänner behovet av en 

livsstilsförändring, söker en strategi för att förändra och tror på att förändring är möjligt. Inom 

hälso- och sjukvård är det vanligt att vårdpersonal använder sig av motiverande samtal för att 

hjälpa patienter att identifiera vad de behöver förändra. Målet med samtalet är att motivera och 

hjälpa patienter att genomföra en förändring av livsstilen. Detta sker genom rådgivning, 

målsättning, reducering alternativt eliminering av faktorer som kan förhindra förändring samt 

upprätthållning av kontakt och socialt stöd (Kodiath et al. 2005). 

 

I litteraturstudiens resultat råder det delade meningar kring huruvida hjärtsviktspatienters 

civilstånd påverkar upplevelsen av livskvalitet. Fotos et al.(2013) menar att gifta patienter har 

högre hälsorelaterad livskvalitet gentemot de ogifta patienterna. Pelegrino et al.(2011) och Heo 

et al.(2012) menar att civilstånd och hälsorelaterad livskvalitet inte har något samband. Enligt 

AHA (2015f) har stöd från närstående stor, och i många fall den största, påverkan på hur 

patienter med hjärtsvikt hanterar sin sjukdom och följer råd och rekommendationer från 

sjukvårdspersonal. Författarnas tanke är att en partner spelar en stor roll gällande stöd, men att 

den viktigaste faktorn är just det sociala stödet, vilket patienten kan få genom andra relationer, 

inte bara äktenskap. Enligt Chung et al.(2010) handlar socialt stöd om att ha ett socialt nätverk 

och sociala relationer med andra människor. 

 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien är uppbyggd utifrån Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Litteratursökning 

har skett i databaserna CINAHL och PubMed, vilka enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

lämpliga då dessa publicerar forskning inom omvårdnadsvetenskap. De vetenskapliga artiklar 

resultatet är baserat på var publicerade under den senaste femårsperioden. Detta för att det fanns 

mycket forskning inom området och författarna ville att litteraturstudiens resultat skulle baseras 

på den senaste forskningen. I både CINAHL och PubMed valdes sökorden heart failure, quality 

of life och life style eftersom de var MH respektive MeSH. Författarna ville enbart använda sig 

av MH och MeSH eftersom dessa termer representerar artiklarnas huvudsakliga innehåll. MH 

och MeSH stämde inte överens mellan databaserna vilket gjorde att författarna fick använda 

olika sökord i CINAHL och PubMed utifrån vilka MH och MeSH som passade bäst in på syftet. 

En, från författarnas sida, uppmärksammad svaghet är att litteraturstudiens syfte var brett då 

litteratursökningen utfördes. Syftet har under arbetets gång preciserats allt mer, vilket har 

medfört att det kan finnas andra relevanta sökord än de som använts. Ett välformulerat och 

preciserat syfte ger däremot styrka i arbetet. En noggrann genomgång av de vetenskapliga 

artiklarnas syfte, metod och resultat genomfördes för att försäkra att de stämde överens med 

och var relevanta för litteraturstudiens syfte. Då de framtagna artiklarnas resultat ändå svarade 

på litteraturstudiens preciserade syfte valde författarna att inte utföra en ny litteratursökning 

med andra sökord. 

 

Föreliggande resultat är baserat på tolv artiklar; en kvalitativ och elva kvantitativa. Att 

majoriteten av artiklarna var kvantitativa ser författarna som en styrka eftersom syftet med 

litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som påverkar hjärtsviktspatienters upplevelse 

av livskvalitet - inte hur patienter upplever att faktorerna påverkar upplevelsen av livskvalitet. 

Litteraturstudiens resultat har baserats på studier utförda i länder världen över. Detta ger, enligt 

författarna, styrka i arbetet eftersom de identifierade faktorerna som påverkar upplevelsen av 

livskvalitet är gemensamma för de deltagande hjärtsviktspatienterna i studierna, oavsett 

geografiskt ursprung. Litteraturstudien är utformad utifrån ett patientperspektiv eftersom 
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författarna ansåg det mest relevant då livskvalitet är något endast patienten själv kan uppleva. 

Författarna ville identifiera och belysa faktorer som påverkar upplevelsen av livskvaliteten hos 

patienter med hjärtsvikt ur olika perspektiv och valde därför ingen övre åldersgräns. Inte heller 

någon begränsning gällande kön eller NYHA-klass är vald för att spegla upplevelsen av 

livskvalitet utifrån ett mångfaldsperspektiv, vilket kan anses vara en styrka i denna 

litteraturstudie. 

 

Klinisk betydelse 
Kronisk hjärtsvikt är ett tillstånd förknippat med lägst livskvalitet och det finns många faktorer 

som påverkar hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet. Genom denna litteraturstudie vill 

författarna belysa dessa faktorer för att sjukvårdspersonal ska få ökad förståelse för och kunskap 

om hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet. Med hjälp av ökad förståelse och kunskap 

kan sjukvårdspersonal individanpassa omvårdnaden genom att initiera interventioner utifrån 

den enskilda hjärtsviktspatientens behov vilket kan främja upplevelsen av livskvalitet hos 

patienter med hjärtsvikt. Att främja upplevelsen av livskvalitet hos hjärtsviktspatienter bidrar 

också till minskad kostnad för samhället. 

 

Förslag på framtida forskning 
Då hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar och patienter som lever med tillståndet anses vara de 

patienter med lägst livskvalitet anser författarna att det krävs mer forskning inom området. Det 

finns mycket forskning kring huruvida hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet påverkas 

och vilka de huvudsakliga påverkande faktorerna är. Däremot minskar inte antalet 

återinläggningar och hjärtsviktspatienter upplever fortsatt låg livskvalitet. Frågeformuläret 

MLHFQ används i flera länder världen över, men enligt författarnas uppfattning används det 

sällan inom svensk sjukvård. Framtida forskning kan belysa hur implementering av MLHFQ i 

Sverige påverkar sjukvårdspersonalens kunskap och förmåga att främja god livskvalitet hos 

patienter med hjärtsvikt samt om det kan bidra till positiv utveckling av svensk hjärtsviktsvård. 

 

Slutsats 
Litteraturstudien visar att det finns flera faktorer med positiv eller negativ påverkan på 

hjärtsviktspatienters upplevelse av livskvalitet. Patienter med hjärtsvikt upplever att 

livskvaliteten påverkas av samma faktorer oavsett geografiskt ursprung. Det finns ett flertal 

faktorer, bland annat de biologiska faktorerna, vilka inte kan påverkas varken inifrån eller 

utifrån. Det är viktigt att sjukvårdspersonal uppmärksammar de faktorer som går att påverka 

för att främjande, förebyggande eller lindrande interventioner ska kunna initieras. Författarna 

har uppmärksammat att brist på information och motivation hos hjärtsviktspatienter är 

bidragande orsaker till flera av de faktorer med negativ påverkan på patienters upplevelse av 

livskvalitet. Genom information, utbildning och motivation kan sjukvårdspersonal främja 

fysiskt, emotionellt och socialt välmående, vilket bidrar till upplevelse av ökad livskvalitet för 

patienter med kronisk hjärtsvikt. 
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Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare, titel, land, årtal Syfte Metod Resultat 
Burström, M. 

Brännström, M. 

Boman, K. 

Strandberg, G. 

 

”Life experience of security and 

insecurity among women with 

chronic heart failure.” 

 

Sverige, 2011 

Att belysa kvinnors 

upplevelse av att leva med 

kronisk hjärtsvikt med 

fokus på känslor av 

trygghet. 

Deskriptiv kvalitativ metod. 

Semistrukturerad intervju i 

fokusgrupp med åtta av åtta 

deltagare. 

Kvinnorna uttryckte att acceptans rörande 

livssituationen och synen på framtiden 

påverkade dess känsla av säkerhet och 

upplevelse av livskvalitet. 

Chu, S. H. 

Lee, W. H. 

Yoo, J. S. 

Kim, S. S. 

Ko, I. S. 

Oh, E. G. 

Lee, JH. 

Choi, M. 

Cheon, J. Y. 

Shim, C. Y. 

Kang, S-M. 

 

”Factors affecting quality of life 

in Korean patients with chronic 

heart failure.” 

 

Korea, 2014 

Att identifiera faktorer 

som påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet 

hos koreanska patienter 

med kronisk hjärtsvikt. 

Kvantitativ metod.  

114 av 119 tillfrågade patienter 

med hjärtsvikt fullföljde 

studien. Forskarna använde sig 

av två olika mätinstrument för 

att beräkna hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Ekonomisk status, funktionell status och 

kön var identifierade faktorer som 

påverkar hjärtsviktspatientens 

hälsorelaterade livskvalitet. 
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Författare, titel, årtal, land Syfte Metod Resultat 
Erceg, P. 

Despotovic, N. 

Milosevic, D. P. 

Soldatovic, I. 

Zdravkovic, S. 

Tomic, S. 

Markovic, I. 

Mihajlovic, G. 

Brajovic, M. D. 

Bojovic, O. 

Potic, B. 

Davidovic, M. 

 

”Health-related quality of life in 

elderly patients hospitalized with 

chronic heart failure.” 

 

Serbien, 2013 

Att identifiera 

demografiska och kliniska 

variabler som påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet 

hos äldre patienter med 

hjärtsvikt på ett sjukhus i 

Serbien. 

Kvantitativ metod. 136 

patienter med hjärtsvikt över 

65 år fick skatta sin livskvalitet 

utifrån frågeformuläret 

MLHFQ. 

Patienter med lägre inkomst, länge 

sjukdomshistoria och vårdtid, 

polyfarmaci, högre NYHA-klass och med 

tecken på depression och kognitiv svikt 

fick lägre summa på formuläret och 

därmed upplevde sämre hälsorelaterad 

livskvalitet.  

Fotos, N. V. 

Giakoumidakis, K. 

Kollia, Z. 

Galanis, P. 

Copanitsaou, P. 

Pananoudaki, E. 

Brokalaki, H. 

 

”Health-related quality of life of 

patients with severe heart failure. 

A cross-sectional multicentre 

study.” 

Grekland, 2013 

Att värdera livskvaliteten 

hos patienter med svår 

hjärtsvikt i förhållande till 

demografiska och 

socioekonomiska faktorer 

samt kliniska symtom.   

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

199 patienter med svår 

hjärtsvikt deltog under ett år. 

Data insamlades genom 

journaler, intervjuer och 

MLHFQ. 

Lägre livskvalitet identifierade hos 

hjärtsviktspatienter med flera 

sjukdomstillstånd samt NYHA-klass IV. 

Civilstånd, dålig egenvård och 

återinläggning på sjukhus var ytterligare 

faktorer som påverkade 

hjärtsviktspatientens livskvalitet. 
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Författare, titel, årtal, land Syfte Metod Resultat 
Gau, F-Y. 

Chen, X-P. 

Wu, H-Y. 

Lin, M-l. 

Chao, Y-F. C. 

 

”Sleep-related predictors of 

quality of life in the elderly versus 

younger heart failure patients: A 

questionnaire survey.” 

 

Taiwan, 2012 

Att undersöka 

sömnkvaliteten och hur 

sömnbrist påverkar 

livskvaliteten hos både 

äldre och yngre 

hjärtsviktspatienter. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Två grupper - en bestående av 

126 äldre patienter och en 

bestående av 67 yngre patienter 

deltog och fick självständigt 

fylla i frågeformulär angående 

sin sömnkvalitet. 

Resultatet visar att de vanligaste 

sömnstörningarna bland samtliga 

patienter var att de behövde gå upp och 

kissa på natten, att de hade lång 

sömnlatens samt att de vaknade tidigt. 

Samtliga komponenter påverkade 

livskvaliteten. 

Goodman, H. 

Firouzi, A. 

Banya, W. 

Lau-Walker, M. 

Cowie, M. R. 

 

”Illness perception, self-care 

behaviour and quality of life of 

heart failure patients: A 

longitudinal questionnaire 

survey.” 

 

Storbritannien, 2013 

Att undersöka kopplingen 

mellan sjukdomsinsikt, 

utförandet av egenvård och 

livskvalitet hos patienter 

med hjärtsvikt som 

primärdiagnos. 

Kvantitativ metod med en 

longitudinell design. 88 

patienter deltog och 50 

patienter fullföljde studien 

genom att vid upprepade 

tillfällen under sex månaders 

tid fylla i fyra olika 

frågeformulär. 

Livskvaliteten utifrån den fysiska 

aspekten förbättrades efter sex månader 

samtidigt som den emotionella aspekten 

förblev oförändrad. 
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Författare, titel, årtal, land Syfte Metod Resultat 
Heo, S. 

Moser, D. K. 

Chung, M. L. 

Lennie, T. A. 

 

”Social status, health-related 

quality of life, and event-free 

survival in patients with heart 

failure.” 

 

USA, 2012 

Att undersöka om det finns 

ett samband mellan social 

status och hälsorelaterad 

livskvalitet samt tid innan 

återinläggning på sjukhus. 

Kvantitativ korrelationsstudie. 

147 patienter deltog. Data 

samlades in genom MLHFQ.  

Bättre hälsorelaterad livskvalitet 

relaterades till bättre socialt stöd, bättre 

ekonomisk status, funktionell status, 

högre ålder och mindre samsjuklighet. 

Kao, C-W. 

Chen, T-Y. 

Cheng, S-M. 

Lin, W-S. 

Friedmann, E. 

Thomas, S. A.  

 

”Gender differences in the 

predictors of depression among 

patients with heart failure.” 

 

Taiwan, 2014 

Att undersöka om 

förekomst av depression 

bland hjärtsviktspatienter 

skiljer sig mellan könen 

samt undersöka 

påverkande faktorer för 

depression varierar mellan 

könen. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

147 patienter deltog genom att 

självständigt fylla i fem olika 

frågeformulär.  

2/3 av patienterna hade depressiva 

symtom och det var vanligare bland 

kvinnor än män. De patienter som hade 

depressiva symtom hade också en sämre 

livskvalitet. 
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Författare, titel, årtal, land Syfte Metod Resultat 
Mulligan, K. 

Metha, P. A. 

Fteropoulli, T. 

Dubrey, S. W. 

Mclntyre, H. F. 

McDonagh, T. A. 

Sutton, G. C. 

Walker, D. M. 

Cowie, M. R. 

Newman, S. 

 

”Newly diagnosed heart failure: 

Change in quality of life, mood, 

and illness beliefs in the first 6 

month after diagnosis.” 

 

Storbritannien, 2012 

Att undersöka hur  

patienters sinnesstämning 

och livskvalitet påverkades 

efter att de fått diagnosen 

hjärtsvikt, samt att 

identifiera faktorer som 

kan påverka till 

förändringar. 

Kvantitativ metod med 

longitudinell design. Av 396 

patienter fullföljde 166 

patienter studien. Patienterna 

fick vid upprepade tillfällen 

fyra olika frågeformulär att 

fylla i.  

Livskvalitet och ångest förbättrades med 

tiden, men ingen signifikant skillnad i 

graden av nedstämdhet kunde påvisas. 

Minskade fysiska symtom var en 

nyckelfaktor för förbättrad 

sinnesstämning och ökad livskvalitet. 

Pelegrino, V. M. 

Dantas, R. A. S. 

Clark, A. M. 

 

”Health-related Quality of Life 

Determinats in Outpatients With 

Heart Failure.” 

 

Brasilien, 2011 

Att identifiera prediktorer 

av hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

hjärtsviktspatienter på ett 

sjukhus i Brasilien. 

Kvantitativ metod med 

deskriptiv design. 138 patienter 

med hjärtsvikt tillfrågades och 

130 deltog i studien genom att 

skatta sin livskvalitet genom 

MLHFQ. 

Studiens resultat visar att kontroll av 

symtom och bibehållning av mentalt 

välmående är viktiga faktorer för att 

uppnå hälsorelaterad livskvalitet. 
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Författare, titel, årtal, land Syfte Metod Resultat 
Pihl, E. 

Cider, Å. 

Strömberg, A. 

Fridlund, B. 

Mårtensson, J. 

 

”Exercise in eldery patients with 

chronic heart failure in primary 

care: Effects on physical capacity 

and health related quality of life.” 

 

Sverige, 2011 

Att fastställa vilken effekt 

ett träningsprogram för 

äldre patienter, med 

kronisk hjärtsvikt i 

primärvården, har på 

fysisk kapacitet och 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Longitudinell och kontrollerad 

klinisk studie av kvantitativ 

metod. 81 patienter tillfrågades 

och totalt 59 patienter deltog. 

De blev indelade i en 

kontrollgrupp bestående av 31 

patienter och en 

interventionsgrupp bestående 

av 28 patienter.  Uppföljning 

skedde vid tre tillfällen – efter 

tre, sex och tolv månader. 

Patienterna i interventionsgruppen 

utvecklade en bättre muskeluthållighet. 

De fick även en bättre generell hälsa och 

fysisk status, vilket gav en positiv 

påverkan på hälsorelaterad livskvalitet i 

en liten utsträckning. 

Volz, A. 

Schmid, J-P. 

Zwahlen, M. 

Kohls, S. 

Saner, H. 

Barth, J. 

 

”Predictors of readmission and 

health related quality of life in 

patients with chronic heart failure: 

a comparison of different 

psychosocial aspects.” 

 

Schweiz, 2011 

Att undersöka om 

depression, ångest, vital 

utmattning, socialt stöd 

och typ D-personlighet 

påverkar patientens 

prognos vid kronisk 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ kohortstudie. 111 

patienter deltog i ett 

rehabiliteringsprogram. 

Inledningsvis svarade de på ett 

frågeformulär rörande de fem 

psykologiska områdena. 

Uppföljning gjordes genom 

bedömning av dödlighet, 

återinläggning på sjukhus samt 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Psykologiska variabler visar ett samband 

med de fysiska och emotionella 

aspekterna av hälsorelaterad livskvalitet. 

Andra faktorer som påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet är bland annat 

kön, BMI och vilken NYHA-klass 

patienten har. 

 


