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Sammanfattning Uppskattningsvis har 200 000 svenskar en 

hjärtsviktsdiagnos, vilket innebär att det är en av de 

vanligaste diagnoserna inom sjukvården. Hjärtsvikt är 

ett tillstånd med besvärande symptom och hög 

dödlighet. Livskvalitet påverkas av individens fysiska 

och psykiska hälsa, grad av oberoende, sociala 

förhållanden och händelser i omgivningen. Syftet med 

studien var att beskriva faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos personer med svår hjärtsvikt. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie där 13 

vetenskapliga artiklar, 12 kvantitativa och en kvalitativ 

utgjorde underlaget för resultatet. Hjärtsviktens 

svårighetsgrad, symptombördan, samsjuklighet och 

nedsatt autonomi var faktorer som påverkade 

livskvaliteten negativt. Positiva påverkansfaktorer var 

bra socialt stöd och förmåga att upprätthålla gott mod 

trots en svår situation. Slutsatsen var att ju större 

påverkan hjärtsvikten hade på det dagliga livet, desto 

sämre blev livskvaliteten. Faktorer som påverkade det 

dagliga livet och därmed livskvaliteten var: den 

samlade symptombördan, autonomin och hur stort 

gapet mellan förväntningar och verklighet var. Det 

multiprofessionella teamet och traditionen med 

personcentrerat arbetssätt som finns inom den palliativa 

vården skulle gagna personer med svår hjärtsvikt då 

livskvaliteten är som mest nedsatt. Hjärtsvikt skapar 

fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande och 

därför borde personer med hjärtsvikt erbjudas palliativ 

vård. För att få ett helhetsperspektiv på livskvalitet vid 

svår hjärtsvikt behövs mer kvalitativ forskning.                                                                              
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Abstract Approximately 200 000 Swedes have been diagnosed 

with heart failure, which means that it´s one of the 

most common diagnosis in health care. Heart failure 

is a condition with severe symptoms and high 

mortality. Quality of life (QOL) is affected by the 

individual´s physical and psychological health, level 

of independence, social relationships and events in the 

environment. The aim of the study was to describe 

factors that affect the QOL in people with severe heart 

failure. The literature review included 13 articles, 12 

quantitative and one qualitative constituted the basis 

for the result. The heart failures severity, symptom 

burden, comorbidity and limited autonomy were 

factors that influenced the QOL negatively. Positive 

factors were good social support and ability to 

maintain good spirits despite a difficult situation. The 

conclusion was that the greater impact heart failure 

had on daily life, the poorer QOL. Factors that affect 

daily life and therefore QOL was: overall symptom 

burden, autonomy and the extent of the gap between 

expectations and reality. The multi-professional team 

and the tradition of person-centered approach, 

significant for palliative care, would benefit people 

with severe heart failure who has the most impaired 

QOL. Heart failure creates physical, psychological, 

social and spiritual suffering and is the reason why 

people with heart failure should be offered palliative 

care. To get a holistic view of QOL in severe heart 

failure more qualitative research is needed. 
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Inledning 

En tydlig minskning av dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har kunnat ses i Sverige 

de senaste dryga 20 åren. Trots detta är hjärt- och kärlsjukdom fortfarande den 

vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor, dock något vanligare hos kvinnor 

enligt Dödsorsaker 2011 (Socialstyrelsen, 2013). Av samtliga dödsfall i landet var 60% 

av personerna som avled 80 år eller äldre. Medellivslängden för Sveriges befolkning 

beräknas stiga de närmaste 50 åren till att bli runt 89 år för kvinnor och 87 år för män 

(Statistiska central byrån (SCB) 2012). Hjärtsvikt är vanligt förekommande hos den 

äldre befolkningen, medelåldern för en person med hjärtsvikt är 75 år. I Sverige 

insjuknar runt 30 000 personer varje år och uppskattningsvis har 200 000 svenskar en 

hjärtsviktsdiagnos vilket innebär att det är en av de vanligaste diagnoserna inom 

sjukvården (Läkemedelsverket, 2006a).  Prognosen är dyster, sämre än för de vanligast 

förekommande cancersjukdomarna. Dödligheten är 40-50% per år för de svårast sjuka 

(Dahlström, 2010). Olika behandlingsformer som medicinering, operationer och 

pacemakers kan förlänga överlevnaden avsevärt. Med förlängd överlevnad och 

avancerade behandlingsmetoder följer ökat vårdbehov (Jaarsma et al., 2009). Vården av 

personer med hjärtsvikt tar enligt Dahlström (2010) en stor andel av den svenska hälso- 

och sjukvårdsbudgeten i anspråk och är därmed ett betydande samhällsekonomiskt 

problem. 

 

Livskvaliteten vid hjärtsvikt är nedsatt i större utsträckning än vid andra kroniska 

sjukdomar. Tidig och korrekt diagnostik och optimal omsorg och behandling kan 

förbättra både prognos och livskvalitet väsentligt (Läkemedelsverket, 2006b). Enligt 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012-2014) är palliativ vård i livets slutskede 

en aktiv vård och behandling som syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet för 

personer med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Få personer med hjärtsvikt får 

specialiserad palliativ vård och trots att de behandlas med moderna, evidensbaserade 

metoder har många dålig livskvalitet (Jaarsma et al., 2009). 

 

 

Bakgrund 

Personcentrerad vård 
 

Vård och omsorg i Sverige regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 

Socialtjänstlagen (SoL). Enligt HSL ska vården ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten (HSL, SFS 1982:763, kap.1, 2 §). I SoL står att 

den äldre ska få leva utifrån sin identitet och personlighet vilket innebär att målet med 

omsorgen är att personen ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL, SFS 

2001:453, kap.5, 4 §). Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för 

människornas självbestämmande och integritet och främja att enskildas och gruppers 

egna resurser utvecklas och frigörs (SoL, SFS, kap.1, 1 §). Insatser för den enskilde ska 

utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne (SoL, SFS, kap.3, 5 §). 
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Ohälsa och sjukdom är ett hot mot självet, det blir en differens mellan det vi vill göra 

och det vi kan göra, mellan den vi vill vara och den vi kan vara. Grundläggande inom 

personcentrerad vård är att se hela människan och att personens unika perspektiv är lika 

viktigt som det professionella perspektivet. Eftersom personen är beroende av sitt 

sociala sammanhang, sina närstående och andra i det sociala nätverk som gör personen 

till den han/hon är inkluderas dessa i begreppet personcentrerad vård. Den sjuka 

personen ska fortfarande ha sin identitet och inte bli sin sjukdom eller sina symptom. 

Identiteten skapas i möten med andra människor och blir därför avhängig omgivningens 

bemötande. Att arbeta personcentrerat i vården kan hjälpa den som är sjuk att bevara sitt 

själv (Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 2010). Enligt Ekman et al. (2011) är 

huvudmålet med personcentrerad vård att förbättra partnerskapet mellan patient och 

vårdgivare. En studie med patienter inlagda på sjukhus, på grund av förvärrad hjärtsvikt, 

visade att personcentrerad vård minskade längden på sjukhusvistelsen och bevarade 

eller förbättrade ADL-förmågan utan att öka risken för återinläggning eller minska 

livskvaliteten (ibid.). 

 

Enligt Bergdahl (2013) är samskapad vård är ett relativt nytt begrepp men har funnits en 

tid inom palliativ vård.  Den samskapande processen innebär ett kontinuerligt utbyte av 

kunskap mellan patient, närstående och sjuksköterska. Patientens kunskap om sig själv 

är lika viktig som sjuksköterskans kunskaper för att patienten ska kunna nå sina vitala 

mål trots svår sjukdom. Den goda vårdrelationen kännetecknas av hög kunskapsnivå 

hos vårdaren, att varje vårdrelation erkänns som unik och att en samskapande process 

tillåts. Patientens möjlighet att utföra handlingar, aktiviteter eller projekt ska främjas så 

att livet kan levas så meningsfullt som möjligt (ibid). 

 

I arbetet med att bedriva palliativ vård utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv 

används på flera ställen i Sverige en modell som kallas ”De sex s:en”. S:en beskrivs i 

det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2012-2014) som ett strukturerat 

arbetssätt som kan öka kvaliteten i vården för både patienter, närstående och personal. 

De sex s:en är: Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, Symptom, 

Sammanhang och Strategier. S:en ska ses som ”en ram för tanken” och inte en teknik. 

De kan vara till hjälp när vården ska planeras, genomföras och utvärderas. Modellen 

bygger på en humanistisk människosyn och har sin utgångspunkt i hur patienten själv 

upplever sin situation och vad som är ett gott liv i livets slut för just den här personen. 

S:en speglar olika dimensioner av den svårt sjuka människans behov, 

existentiella/andliga, fysiska, psykiska och sociala (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012).  
 

Palliativ vård 

En motreaktion till att döendet och döden institutionaliserades och fokus flyttades från 

människan till sjukdom, vård och mediciner var den moderna hospicerörelsen som 

uppstod på 1960-talet (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014). Dame 

Cicely Saunders var en förgrundsgestalt för hospicerörelsen och den palliativa vården. 

År 1967 grundade hon S:t Christophers Hospice i England för att främja livskvalitet för 

döende patienter (Ternestedt et al., 2012). Hon myntade begreppet ”Total Pain” som 

beskriver den döende människans kroppsliga, existentiella, känslomässiga och sociala 

lidande. Saunders menade att alla aspekter av lidandet måste beaktas för att en fridfull 
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död skulle vara möjlig (Campion, 2011). Även World Health Organisation (WHO) 2002 

förespråkar en helhetssyn i sin definition av palliativ vård:  

 
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (WHO, 

2002, refererad i Socialstyrelsen 2012, s. 17). 

 

Palliativ vård delas in i två områden; allmän palliativ vård och specialiserad palliativ 

vård. Den allmänna palliativa vården bedrivs av vård- och omsorgspersonal med 

grundläggande kunskap om palliativ vård. Den specialiserade palliativa vården bedrivs 

av multiprofessionella team med särskild kunskap om palliativ vård. Den specialiserade 

palliativa vården är till för de personer som har komplexa symptom eller vars 

livssituation medför särskilda behov (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-

2014). Möjligheterna att få palliativ vård har ökat i hela landet de senaste åren, trots det 

kan alla fortfarande inte erbjudas palliativ vård i sin hemkommun. Utbyggnaden av 

avancerad hemsjukvård har dock påtagligt ökat möjligheterna att få specialiserad 

palliativ vård framför allt i det egna hemmet men även i särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2006). Beroende på hur långt gången patienten är i sin sjukdom kan 

den palliativa vården tillämpas på olika sätt. I den tidiga palliativa fasen är målet att 

förlänga livet men när vården övergår till palliativ vård i livets slutskede är målet att 

lindra lidande och främja livskvalitet (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Hjärtsvikt  
 

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom som innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med 

blod ut i kroppen, vilket bland annat leder till att vatten ansamlas i kroppens vävnader. 

Det uppstår en obalans mellan vad kroppen kräver och vad hjärtat klarar pumpa 

(Socialstyrelsen, 2008a). Tillsammans orsakas cirka 75 % av all hjärtsvikt av hypertoni 

och/eller ischemisk hjärtsjukdom. Andra utlösande orsaker till hjärtsvikt kan vara 

infektion, anemi, lungsjukdomar, tyreoidearubbningar och njursjukdomar 

(Läkemedelverket, 2006b). Symptom vid hjärtsvikt är ödem, viktuppgång, nattlig hosta, 

andfåddhet, trötthet och nedstämdhet (Dunderdale, Furze, Thompson, Beer & Miles, 

2007; Läkemedelverket, 2006b). Symptomen kan vara svårtolkade, framförallt hos 

äldre, kvinnor, överviktiga personer och vid lungsjukdomar (Dahlström, 2010). 

 

Hjärtsvikt brukar av tradition bedömas enligt New York Heart Association (NYHA) 

vilket innebär att hjärtsvikt subjektivt graderas i fyra olika funktionsklasser. Grad I-II 

innebär inga tecken på symptom i vila. Vid grad II förekommer symptom som 

andfåddhet och trötthet vid mer än måttlig aktivitet (springa, gå i trappor). Grad III 

innebär symptom som andfåddhet, trötthet, hjärtklappning vid lätt fysisk aktivitet 

(promenader, av och påklädning). Vid grad IV finns symptom på hjärtsvikt även i vila. 

Vid minsta aktivitet ökar symptomen och obehaget. Patienten är sängliggande större 

delen av dygnet (McMurray et al., 2012). 

 

Målet med behandlingen ska vara att behandla den utlösande orsaken till hjärtsvikten, 

lindra symptom, förbättra livskvaliteten, förhindra progress och förlänga överlevnaden 

(Dahlström, 2010; McMurray et al., 2012). Samsjuklighet, andra samtida kroniska 
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sjukdomar, kan påverka hjärtsvikten och ska därför identifieras och behandlas 

(Läkemedelsverket, 2006b). Att leva med ett hjärta som sviktar skapar ett beroende av 

den egna kroppen. Hela tillvaron beror på hur kroppen påverkas av sjukdomen just idag. 

Symptomen gör att krafterna inte alltid räcker till att göra det som önskas och livet blir 

oförutsägbart och framtiden svår att planera. Att inte kunna delta i livet på samma sätt 

som tidigare är smärtsamt och kan leda till ensamhet, förlust av vänner, social isolering 

och depression (Hopp, Thornton & Martin, 2010). En knapp tredjedel av alla inlagda på 

sjukhus utgörs av patienter med hjärtsvikt. Trots att hjärtsvikt är den enskilt största 

dödsorsaken i Sverige och besvärande symptom förekommer i samma utsträckning i 

slutstadiet hos patienter med hjärtsvikt som hos döende patienter med cancer saknar 

hjärtsjukvården tydliga riktlinjer för palliativ vård (Socialstyrelsen, 2008b). Vägen mot 

livets slut beskrivs ofta som en berg- och dalbana då förloppet är oberäkneligt för den 

som har svår hjärtsvikt. Sjukdomen kan plötsligt gå in i en akut fas där döden ser ut att 

vara nära men sedan med hjälp av symptomlindring stabiliseras igen och prognosen 

förbättras (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014). En tredjedel av 

patienter med hjärtsvikt dör en plötslig död utan föregående försämring av symptomen, 

en tredjedel efter akut försämring och en tredjedel efter successivt ökande besvär 

(Socialstyrelsen, 2008b). Med tanke på det oberäkneliga förloppet är 

rekommendationerna i Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012-2014) att 

palliativ vård sätts in tidigt i sjukdomsprocessen. Enligt Socialstyrelsen (2008a) bör 

palliativ vård övervägas vid: NYHA grad III-IV, mindre än ett års förväntad överlevnad, 

behov av sjukhusvård på grund av ökade hjärtsviktssymptom, dålig effekt av 

behandling och snabbt försämrad livskvalitet.  

 

Livskvalitet 

World Health Organization Quality of Life Groups (WHOQOL) definierar livskvalitet 

enligt följande:  
 
Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur 

och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens 

fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och 

relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön (WHOQOL, 1995; Mendel översättning, 

2007, s. 9). 

 

Kaasa och Loge (2003) menar att livskvalitet är svårt att definiera precist. Två olika 

vinklingar brukar användas, ett brett som utgår från ” Hur är ditt liv när hänsyn tagits till 

allt?” och ett hälsoorienterat där fokus ligger på symptom och funktion (ibid.). Termen 

hälsorelaterad livskvalitet används ofta för att beskriva livskvalitet relaterad till 

sjukdom och behandling (Bonomi, Patrick, Bushnell & Martin, 2000) och är ett 

multidimensionellt sätt att se på livskvalitet där både aspekter som symptom och 

funktion samt socialt välbefinnande, mening och tillfredställelse beaktas (Kaasa & 

Loge, 2003). Mätning av hälsorelaterad livskvalitet ger subjektiva svar på hur patienten 

upplever hjärtsviktens påverkan och vilka begränsningar den innebär. Detta ger en 

ytterligare del i helhetsbilden av sjukdomen (Rodríguez-Artalejo et al., 2005). Ett 

vanligt förekommande instrument för mätning av livskvalitet vid kliniska prövningar är 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ). Instrumentet innefattar 

fysiska, psykiska, emotionella och sociala aspekter på livskvalitet (University of 

Minnesota, u.å.).  
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Calman (1984) formulerade en hypotes om att livskvaliteten påverkas negativt när det 

finns ett gap mellan en individs förväntningar på en situation och hur individen sedan 

upplever den i verkligheten. Är gapet mellan förväntningar och verklighet litet ökar 

känslan av livskvalitet. Calman menar att hypotesen gäller såväl sjuka som friska och 

utgår ifrån individens egen upplevelse. Enligt Leijon & Kristensson (u.å) sjunker den 

egenupplevda fysiska hälsan med stigande ålder medan känslan av livskvalitet tenderar 

öka vilket tyder på att även den som har dålig hälsa kan uppleva god livskvalitet. 

Individens egen upplevelse av sin hälsa och livskvalitet har visat sig kunna förutsäga 

kommande sjukdom och död mer effektivt än läkares journalbedömning (ibid). En 

studie där patienter med hjärtsvikt själva skattade sin hälsorelaterade livskvalitet visade 

att det bland patienter med sämre självupplevd livskvalitet fanns högre dödlighet och 

fler sjukhusinläggningar än hos dem som upplevde bättre livskvalitet. Resultatet stod 

sig även när biomedicinska, psykosociala och vårdrelaterade variabler tagits i beaktande 

(Rodríguez-Artalejo et al., 2005).   

 

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är ett tillstånd med besvärande symptom och hög dödlighet. Att leva med 

svår hjärtsvikt innebär för de flesta akuta sjukhusbesök och avancerad vård. Många 

lever i flera år med svår hjärtsvikt och allt obehag detta medför. I både de nationella 

riktlinjerna för hjärtsjukvård och palliativ vård framhålls livskvalitet som det väsentliga 

i vården. Med tanke på att personer med hjärtsvikt är en stor grupp är det angeläget för 

många att utreda vilka faktorer som påverkar livskvaliteten för den specifika gruppen. 

Med den kunskapen skulle omhändertagandet bättre kunna individanpassas och 

livskvaliteten främjas.   
 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

personer med svår hjärtsvikt. 

 

 

Metod 

För att skapa en översikt över kunskapsläget inom området användes metoden 

litteraturstudie (Friberg, 2012). Litteraturstudien genomfördes via sökningar efter 

vetenskapliga artiklar i tre olika databaser, urval, kvalitetsbedömning och analys av 

valda artiklar.  

 

Datainsamling 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Scopus som passade det 

vårdvetenskapliga och sociala perspektivet i syftet. En kompletterande sökning gjordes 

också i databasen PubMed för att täcka in de artiklar som eventuellt ännu inte indexerats 

i Scopus. Sökningen i PubMed gav inga nya träffar vilket innebar att det inte fanns 
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oindexerade artiklar i Scopus som svarade mot sökorden som valts i föreliggande studie. 

Alla sökningar gjordes tillsammans av författarna i föreliggande litteraturstudie. MeSH-

termer användes i möjligaste mån i Scopus och PubMed och Cinahl headings i Cinahl 

men alla sökningar gjordes i fritext. Sökordet Heart failure användes i alla sökningar 

och kombinerades på olika sätt med quality of life, lived experience, nursing care, 

nursing, terminal care, palliative care, well-being, end of life och life experience  

(Bilaga A).  

 

Databaserna skiljer sig åt gällande val av begränsningar. I Cinahl valdes publiceringsår 

2008-2013, vuxna, människor, artiklar på engelska, tillgängliga abstract, peer reviewed 

och research article. I Scopus valdes publiceringsår 2008-2013, vuxna, människor, 

artiklar på engelska, tillgängliga abstract, article och för att få omvårdnadsinriktade 

artiklar, nursing. I den kompletterande sökningen i PubMed valdes vuxna 19 år+, 

människor, artiklar på engelska och tillgängliga abstract. Datumen för sökningen i 

PubMed avgränsades till 2012-06-01 - 2013-02-22 för att täcka in artiklar som 

eventuellt inte fått MeSH-termer (indexerats) i Scopus. Inklusionskriterier var artiklar 

med patientperspektiv, NYHA-klass III-IV på minst 50% av personerna i studien och 

vuxna. Exklusionskriterier var artiklar som var äldre än fem år, som beskrev olika 

medicinska behandlingar och artiklar som beskrev upplevelsen av hjärttransplantation 

eller övriga operativa ingrepp.  

 

Abstract lästes på artiklar vars titlar verkade svara mot syftet. Totalt lästes 173 abstract, 

57 av artiklarnas abstract ansågs svara mot syftet och togs med i första urvalet. De 

sökningar som inte resulterade i några artiklar till första urvalet och de 124 dubbletterna 

som framkom i de olika sökningarna redovisas ej i sökhistoriken (Bilaga B). Artiklarna 

från första urvalet lästes enskilt av författarna till föreliggande litteraturstudie. Efter 

gemensam genomgång kvarstod 13 artiklar efter att de åter kontrollerats mot syftet. De 

flesta artiklar som inte svarade mot syftet hade för få personer med NYHA-klass III-IV. 

Tolv kvantitativa och en kvalitativ artikel granskades enligt granskningsmallar av 

Carlsson och Eiman (2003). Studierna poängsattes enligt fastställda kriterier i 

bedömningsmallarna och poängsumman räknades om till procent. Hög kvalitet 80-

100%, medel kvalitet 70-79%, låg kvalitet 0-69%. Ingen av studierna hade under 78% 

så alla 13 artiklar ansågs ha god vetenskaplig kvalitet och gick vidare till urval 2. 

 

 

Databearbetning 

Resultatartiklarna lästes i sin helhet och sammanställdes i artikelöversikt (Bilaga C1-

C12 och D). I artikelöversikten redovisades artiklarnas ursprungsland, syfte, metod, 

urval, bortfall, slutsats och vetenskapliga kvalitet. Resultatartiklarna lästes sedan 

upprepade gånger gemensamt och av gruppens medlemmar var och en för sig. Innehåll 

som stämde mot syftet markerades och skrevs ner. Återkommande teman lyftes ut och 

grupperades. Temana grupperades om ett flertal gånger då ämnena överlappade 

varandra. Artiklarna lästes igen efter att tematisering skett för att se om temana stämde. 

Två huvudteman och ett undertema beskrevs i resultatet.  
 

 

Resultat 
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I föreliggande litteraturstudie framkom olika faktorer som påverkade livskvaliteten för 

personer med svår hjärtsvikt. Dessa faktorer delades in i två teman; Hälsosituation och 

Autonomi. Under temat Hälsosituation framkom undertemat Symptombörda.  

 

Hälsosituation 
 

Sämre livskvalitet hade samband med hög egenskattad NYHA-klass (Holland, Rechel, 

Stepien, Harvey & Brooksby, 2010). Enligt Rustøen, Stubhaug, Eidsmo, Westheim, 

Paul och Miaskowski (2008) hade de med NYHA-klass IV signifikant sämre 

livskvalitet än personer med NYHA-klass II. Att högre NYHA-klass påverkade 

livskvaliteten negativt kunde också ses i sju andra artiklar, ju svårare hjärtsvikt, ju 

sämre livskvalitet (Cully, Phillips, Kunik, Stanley & Deswal, 2010; Demir & Unsar, 

2011; Evangelista, Sacket & Dracup, 2009; Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; Heo, 

Moser, Chung & Lennie, 2012; Huang, Moser, Hwang, Lennie & Chung, 2010; 

Årestedt, Saveman, Johansson & Tennstedt, 2012). Antalet andra kroniska sjukdomar, 

samsjuklighet, påverkade också livskvaliteten negativt (Blinderman, Homel, Billings, 

Portenoy & Tennstedt, 2008). I en studie av Heo et al. (2012) hade 86% av personerna 

med hjärtsvikt samsjuklighet. Exempel på samsjuklighet var diabetes, högt blodtryck 

och lungsjukdomar. Dessa sjukdomar, i kombination med hjärtsvikt, påverkade 

livskvaliteten negativt (Rustøen et al., 2008).  Enligt Evangelista et al. (2009) fanns 

ingen skillnad i antalet andra kroniska sjukdomar mellan NYHA-klasserna, 

samsjukligheten var alltså lika omfattande oavsett hjärtsviktens svårighetsgrad.  

 

Symptombörda 
 

I majoriteten av artiklarna (Blinderman et al., 2008; Cully et al., 2010; Delaney & 

Apostolidis, 2010; Evangelista et al., 2009; Heo et al., 2009; Huang et al., 2010; 

Krethong, Jirapaet, Jitpanya & Sloan, 2008; Rustøen et al., 2008) beskrevs 

symptombördan, både den fysiska och psykiska, som en negativ påverkansfaktor på 

livskvaliteten. Enligt Blinderman et al. (2008) hade personerna i studien i genomsnitt 

nio olika symptom. 

 

Fem av studierna angav att smärta påverkade livskvaliteten negativt (Blinderman et al., 

2008; Evangelista et al., 2009; Heo et al., 2009; Krethong et al., 2008; Rustøen et al., 

2008). I en studie av Rustøen et al. (2008) rapporterade 85% av personerna någon form 

av fysisk smärta. Nära hälften av dessa uppgav att smärtan var svår eller mycket svår. I 

andra studier hade två tredjedelar av personerna med hjärtsvikt någon form av fysisk 

smärta (Blinderman et al., 2008; Evangelista et al., 2009) och enligt Blinderman et al. 

(2008) upplevde 81% att smärtan innebar stort besvär. Enligt Evangelista et al. (2009) 

ökade smärtans svårighetsgrad med ökad NYHA-klass. I samma studie av Evangelista 

påvisades ett samband mellan samsjuklighet och smärtans svårighetsgrad. Ju fler andra 

sjukdomar, desto svårare smärta. I en kvalitativ studie av Heo et al. (2009) beskrev en 

person livskvalitet som avsaknad av fysiska symptom, bland annat smärta; “The quality 

of life, you know, to not have, shortness of breath, not have chest pain, to not have all of 

the things that would affect your daily living” (s.102). 

 

Andfåddhet hade enligt Krethong et al. (2008) signifikant negativ påverkan på 

livskvaliteten. I en studie av Blinderman et al. (2008) förekom andfåddhet som ett 
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symptom hos drygt hälften av deltagarna. Av dessa hade mer än hälften ofta eller nästan 

konstant andfåddhet. Drygt 40% var ganska eller väldig besvärade av andfåddheten 

(ibid.). Huang et al. (2010) jämförde amerikanska och taiwanesiska personer med 

hjärtsvikt och fann att amerikaners livskvalitet i större utsträckning än taiwanesers 

livskvalitet påverkades negativt av andfåddhet. I den kvalitativa studien av Heo et al. 

(2009) uttryckte en person att: ”Like being out of breath affects my quality of life 

because that limits how much energy I have to do anything…”(s. 102).  

 

Brist på energi och sömnighet stod för 66% respektive 52%  av symptomen som 

påverkade livskvaliteten negativt (Blinderman et al., 2008). I studierna av Huang et al. 

(2010) och Krethong et al. (2008) framkom att fatigue, onormal trötthet, påverkade 

livskvaliteten negativt. I den jämförande studien av Huang et al. (2010) mellan 

amerikaner och taiwaneser noterades att amerikaners livskvalitet påverkades mer 

negativt av fatigue. I studien av Heo et al. (2009) beskrev en person hur livskvaliteten 

försämrats när han/hon inte längre orkade vara lika aktiv. ”Poor…I´v gone from being a 

very active person to being a person that I can do as much as my body allows me… now 

I´m just a couch potato.” (s.103). 

 

En fjärdedel av personerna i studien av Blinderman et al. (2008) låg inom intervallet för 

depression. I samma studie av Blinderman noterades att psykiska symptom som oro, 

ledsenhet, nervositet, irritabilitet och rädsla var vanligt förekommande. Detta gällde 

också i studierna av Krethong et al. (2008) och Rustøen et al. (2008) där symptom som 

depression och oro hade negativ inverkan på livskvaliteten. En jämförelse mellan två 

grupper med och utan depression visade att gruppen med depressionssymptom hade 

större symptombörda, högre symptomfrekvens och mer ångest vilket ledde till sämre 

livskvalitet (Cully et al., 2010). Delaney et al. (2010) kunde se en signifikant förbättring 

av livskvalitet och depressionssymptom hos en interventionsgrupp som deltog i en 

sjuksköterskeledd intervention för att lära personen egenvård vid hjärtsvikt. Majoriteten 

av personerna rapporterade relativt högt psykologiskt välbefinnande vilket spelade en 

viktig roll för livskvaliteten (ibid.). Psykisk påverkan hade större betydelse för 

livskvaliteten än fysisk påverkan (Blinderman et al., 2008). Gott mod ansågs viktigare 

än fysiskt välbefinnande; ”…I think even more than the body, you have to have a good 

mind and spirit to deal with the changes that your body…” (Heo et al., 2009, s.102).  I 

samma studie av Heo framkom att dåligt humör hade negativ effekt på livskvaliteten 

medan att bibehålla glädje och upprätthålla en positiv attityd kunde hjälpa personer med 

hjärtsvikt att bevara god livskvalitet.  

 

Autonomi 
 

Enligt Heo et al. (2009) handlade livskvalitet om att klara det som måste göras till 

exempel: duscha, klä sig och äta men också om aktiviteter utanför hemmet som att hälsa 

på vänner och shoppa. Cully et al. (2010) visade att depression påverkade både fysisk 

och social ADL-funktion vilket ledde till försämrad livskvalitet när personerna inte 

kunde genomföra exempelvis hushållsarbete och hobbys. Enligt Demir et al. (2011) 

minskade livskvaliteten med ökat ADL-beroende vilket innebar att bättre ADL-förmåga 

påverkade livskvaliteten positivt. Krethong et al. (2008) menade att beroendet av andra 

fick personen att känna sig som en börda för sina närstående vilket sänkte livskvaliteten 

signifikant. En studie av Buck et al. (2011) visade att personer med svår hjärtsvikt låg 

mycket under nivån för adekvat egenvård. Inget samband kunde ses mellan livskvalitet 
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och self-care maintenance (val av beteende för att bevara fysiologisk stabilitet) eller 

self-care management (hantera symptom när de uppstår). Dock hade de med hög 

egenvårdstillit, self-care confidence, det vill säga de som trodde att de själva var 

kapabla att hantera sjukdomen och dess följder, bra livskvalitet. Enligt Heo et al. (2009) 

skattade de som jämförde sig med andra som hade det värre sin livskvalitet högre 

medan de som jämförde sig med sin tidigare funktionsnivå skattade sin livskvalitet 

lägre. Strategier för att upprätthålla god livskvalitet, trots att hjärtsvikten förhindrade 

aktivitet på normal nivå, var att glädjas över aktiviteter som kunde genomföras. Att sätta 

upp mål och kämpa för att nå dem var också en strategi; ”… You get a wall and instead 

of turning around or going back, you go through it or over it.”(Heo et al., 2009, s. 102).  

 

Livskvaliteten påverkades negativt för personer med hjärtsvikt när de inte hade råd att 

betala sina hjärtmediciner och var beroende av socialförsäkringssystemet (Heo et al., 

2009). Att ha ett arbete hade positiv betydelse för livskvaliteten (Cully et al., 2010; Heo 

et al., 2009). Livskvaliteten sjönk för taiwanesiska personer när de på grund av 

hjärtsvikt inte kunde förtjäna sitt uppehälle (Huang et al., 2010). När hushållets 

ekonomi inte gick ihop och inkomsterna inte täckte behoven påverkades livskvaliteten 

negativt (Heo et al., 2012). Samma studie av Heo visade att bättre ekonomisk status var 

det enda signifikanta sambandet med längre perioder utan försämring av hjärtsvikten, 

det vill säga längre komplikationsfri överlevnad. Holland et al. (2010) visade dock att 

även egenskattad NYHA-klass hade samband med försämringsperioder då högre 

NYHA-klass gav ökad sjukhusvård och hög dödlighet. Enligt Årestedt et al. (2012) 

kunde en problematisk ekonomisk situation påverka möjligheterna till social integrering 

och därmed livskvaliteten negativt.  

 

Socialt stöd, att ha socialt umgänge och någon att knyta an till, var positivt för 

livskvaliteten (Årestedt et al., 2012). Personer som upplevde att de hade bra kvalitet på 

det sociala stödet ansåg att livskvaliteten var bättre än de som upplevde att stödet var 

dåligt (Heo et al., 2012). Att leva ensam hade samband med sämre upplevd livskvalitet 

då de ensamboende upplevde sämre socialt stöd (Årestedt et al., 2012).  Ensamboende 

hade också högre egenskattad NYHA-klass och sämre upplevd livskvalitet (Holland et 

al., 2010).  Meningsfulla relationer och att umgås med familj och vänner hade stor 

betydelse. ”Quality of life, the better quality of life you have, the better you can do the 

things that you want to do and enjoy activities with your family” (Heo et al. 2009, s. 

102).  Att få stöd från andra i samma situation eller från någon professionell var faktorer 

som kunde förbättra livskvaliteten (Delaney et al., 2010; Heo et al., 2009). Blinderman 

et al. (2008) fann att det bland personerna med svår hjärtsvikt fanns en hög spirituell 

nivå. Tron kunde ge tröst och styrka vilket förbättrade livskvaliteten. Även i Heo et al. 

(2009) ansåg flera personer att tro och böner hade positiv effekt på livskvaliteten. Äldre 

personer med hjärtsvikt skattade högre livskvalitet än yngre då de yngre uppgav fler 

besvärande symptom (Huang et al., 2010).  Enligt Cully et al. (2010) hade högre ålder 

positivt samband med både fysisk, psykisk, social och emotionell livskvalitet medan 

högre ålder i Heo et al. (2012) endast påverkade den emotionella livskvaliteten positivt. 

Vidare fann Heo att yngre hade negativ påverkan på alla aspekter av livskvaliteten. 

Demir et al. (2011) fann att hög ålder och ökat ADL-beroende innebar en försämring av 

livskvaliteten.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl, Scopus och PubMed användes då de innehåller mycket 

omvårdnadsforskning. Sökorden valdes för att svara mot syftet och översattes till 

MeSH-termer och Cinahl headings i de fall det var möjligt. Då alla sökord inte fanns i 

dessa termer gjordes samtliga sökningar i fritext. Att sökningarna gjordes i fritext kan 

ses som en styrka då risken att missa relevanta artiklar minskar eftersom sökningarna 

inte begränsas till särskilda ämnesord. Sökorden kombinerades på samma sätt i de tre 

databaserna. Att samma artiklar återkom i många sökningar och i de olika databaserna 

visar att sökorden var relevanta. Artiklar som svarade mot syftet och fanns kvar efter 

andra urvalet kvalitetsgranskades enligt granskningsmall Carlsson och Eiman (2003). I 

bedömningsmallen fanns fastställda kriterier för poängsättning som var tydliga och lätta 

att följa. Att poängsystemet var förutbestämt kändes som en styrka då författarna till 

föreliggande litteraturstudie själva inte behövde värdera tyngden i de olika delarna. Ett 

av inklusionskriterierna i föreliggande litteraturstudie var att minst hälften av 

delatagarna i studierna skulle ha NYHA-klass III-IV. Att inte alla deltagare hade 

NYHA-klass III-IV kan ses som en svaghet då syftet var att undersöka livskvaliteten 

hos personer med svår hjärtsvikt. I endast två av studierna var majoriteten av deltagarna 

kvinnor och i sju studier var 63-99% män. Att majoriteten av deltagarna i studierna var 

män får ses som en svaghet då det bland äldre personer är lika vanligt med hjärtsvikt 

hos kvinnor som hos män. Artiklarna kom till övervägande del från USA men även 

England, Taiwan, Thailand, Norge, Sverige och Turkiet fanns representerade. Det kan 

ses som en styrka att artiklarna täckte in stora delar av världen vilket gav ett brett 

perspektiv.  

 

Artiklarnas resultatdelar granskades först enskilt och sedan gemensamt vid upprepade 

tillfällen. Innehåll som svarade mot syftet grupperades i teman. Flera ämnen gick in i 

varandra vilket gjorde att de fick omgrupperas många gånger innan lämpliga teman till 

resultatet kunde bildas. Det initiala syftet var att beskriva hur personer med svår 

hjärtsvikt upplevde sin livskvalitet. Under bearbetningen framkom dock att det var 

sparsamt med upplevelser då de flesta studierna, 12 av 13, var kvantitativa och hade 

genomförts med standardiserade instrument. Istället för upplevelser framkom faktorer 

som påverkade livskvaliteten och därför justerades syftet. Då omvårdnadsorienterade 

databaser och sökord som life experience och lived experince användes var 

förväntningarna att fler kvalitativa studier skulle hittats. Med kvalitativ forskningsansats 

blir styrningen av svaren mindre och deltagarnas egna upplevelser tydligare. 

Livskvalitetskattningsinstrumentet Minnesota Living with Heart Failure Questionary, 

MLHFQ, användes i två tredjedelar av artiklarna som granskades i föreliggande 

litteraturstudie. Trots att MLHFQ anses vara ett multidimensionellt instrument 

överväger den fysiska delen och den existentiella saknas helt. Detta innebär att det med 

MLHFQ inte går att få en heltäckande bild av de faktorer som påverkar livskvaliteten 

för personer med svår hjärtsvikt. Mot bakgrund av detta får det anses vara en svaghet att 

MLHFQ använts i en så stor del av studierna. 

 

Resultatdiskussion 
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Efter att resultatet bearbetats ytterligare framkom att ju större påverkan hjärtsvikten 

hade på det dagliga livet desto sämre blev livskvaliteten. Faktorer som påverkade det 

dagliga livet var; symptombörda, autonomi och gapet mellan förväntningar och 

verklighet. Detta redovisas i resultatdiskussionen under rubriken Påverkan på det 

dagliga livet  

 

Påverkan på det dagliga livet 
 

Symptombörda  

 

I föreliggande litteraturstudie är symptombördan den enskilt största påverkansfaktorn på 

det dagliga livet och därmed livskvaliteten. Majoriteten av artiklarna beskrev att 

symptombördan hade stor betydelse för livskvaliteten vid hjärtsvikt (Blinderman et al., 

2008; Cully et al., 2010; Delaney et al., 2010; Evangelista et al., 2009; Heo et al., 2009; 

Huang et al., 2010; Krethong et al., 2008; Rustøen et al., 2008). Detta stämde väl 

överens med att hjärtsviktens svårighetsgrad påverkade livskvaliteten negativt då ökad 

svårighetsgrad gav fler symptom (Cully et al., 2010; Demir et al., 2011; Evangelista et 

al., 2009; Heo et al., 2009; Heo et al., 2012; Holland et al., 2010; Huang et al., 2010; 

Årestedt et al., 2012). Även antalet andra kroniska sjukdomar, samsjuklighet, hade 

betydelse för symptombördan då hög samsjuklighet innebar många symptom vilket 

påverkade livskvaliteten negativt (Blinderman et al., 2008; Evangelista et al., 2009; Heo 

et al., 2012; Rustøen et al., 2008).   

 

Fysisk smärta, andfåddhet, brist på energi och psykisk påverkan var de vanligast 

förekommande symptomen i föreliggande litteraturstudie. Fysisk smärta hade negativ 

påverkan på livskvaliteten enligt (Blinderman et al., 2008; Evangelista et al., 2009; Heo 

et al., 2009; Krethong et al., 2008; Rustøen et al., 2008). Enligt Rustøen et al. (2008) 

hade 85% av personerna med hjärtsvikt någon form av fysisk smärta. Även Blinderman 

et al. (2008) och Evangelista et al. (2009) visade att smärta var vanligt förekommande 

då två tredjedelar av deltagarna i studierna hade smärta. Att smärta var ett jobbigt 

symptom framkom i Blinderman et al. (2008) då 81% upplevde att smärta innebar stort 

besvär. Evangelista et al. (2009) beskrev att antalet andra kroniska sjukdomar påverkade 

smärtans svårighetsgrad. Enligt läkemedelsverket (2006) är ödem, viktuppgång, nattlig 

hosta och/eller andfåddhet och nedstämdhet vanliga symptom vid hjärtsvikt men fysisk 

smärta nämns inte. I en artikel av Nordgren och Sörensen (2003) framkom att smärta 

inte anses vara ett specifikt symptom på hjärtsvikt men är vanligt förekommande hos 

personer med hjärtsvikt då de också har hög samsjuklighet. Enligt Blinderman et al. 

(2008) upplevde en tredjedel av personerna bröstsmärta, vilket ändå får anses vara 

specifikt förknippat med den bakomliggande orsaken till just hjärtsvikt.  Nordgren och 

Sörensen (2003) menade att 25% av personerna med hjärtsvikt och samtidig smärta inte 

fick smärtlindring och att nästan alla skulle kunnat behandlats med tillfredsställande 

resultat om smärtanalys gjorts och adekvat smärtlindring satts in.  

 

Enligt Blinderman et al. (2008) var brist på energi det vanligast förekommande 

symptomet vid hjärtsvikt. En fjärdedel av personerna i studien var deprimerade vilket 

innebar att brist på energi eventuellt också kunde förknippas med depression. Thomas, 

Chapa, Friedman, Durden, Ross, Lee och Lee (2008) visade att det kunde vara svårt att 

avgöra om en persons symptom beror på hjärtsvikt eller depression då samma symptom, 

till exempel brist på energi och fatigue, förekom vid båda tillstånden. Som tidigare 
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nämnts menar läkemedelsverket (2006) att nedstämdhet är ett symptom vid hjärtsvikt. 

Thomas et al. (2008) visade att hjärtsvikt gav dålig fysisk förmåga vilket kunde leda till 

nedstämdhet, främst hos yngre. Detta stämmer väl överens med Cully et al. (2010) där 

personer med hjärtsvikt och samtidig depression hade sämre fysisk förmåga och de 

äldre upplevde en bättre livskvalitet än de yngre. O´Connor och Joynt (2004) fann att 

35% - 70% av personer med hjärtsvikt som vårdades på sjukhus hade depression men 

att mycket få behandlades med antidepressiva läkemedel. Enligt Thomas et al. (2008) 

kan behandling av depression vara nödvändigt för att lindra symptomen vid hjärtsvikt.  

 

Föreliggande litteraturstudie visade att smärta och depression var vanligt förekommande 

och hade negativ effekt på livskvaliteten. Mot bakgrund av detta borde 

symptomlindring prioriteras. Att vårdas enligt den palliativa vårdfilosofin med tidig 

upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra problem skulle troligen 

gagna livskvaliteten för personer med svår hjärtsvikt.  

 

Autonomi 

 

Att klara aktiviteter i det dagliga livet som att klä sig, duscha, äta, shoppa och hälsa på 

vänner var synonymt med god livskvalitet (Heo et al., 2009). Både den fysiska och 

sociala ADL-funktionen påverkades av depression och de med symptom på depression 

hade svårt att genomföra exempelvis hushållsarbete och fritidsaktiviteter (Cully et al., 

2010). Enligt WHOQOL (1995) har graden av beroende betydelse för livskvaliteten. 

Detta stämmer överens med Demir et al. (2011) som visade att livskvaliteten 

påverkades positivt när ADL-förmågan ökade och beroendet minskade. Att ta hjälp av 

andra för att klara de dagliga sysslorna kunde visserligen minska de fysiska symptomen 

men hade en indirekt negativ effekt på livskvaliteten då det kunde innebära en känsla av 

att vara en börda (Krethong et al., 2008). Studien av Krethong et al. (2008) var den enda 

av resultatartiklarna som visade ett samband mellan hög ålder och dålig livskvalitet. 

Sambandet förklarades med att äldre hade ett större ADL-beroende än yngre och 

därmed sämre livskvalitet. Enligt Buck et al. (2011) hade de med stark tilltro till sin 

egenvårdsförmåga bättre livskvalitet än de som inte trodde på sin egen kapacitet. Även 

Seto, Leonard, Cafazzo, Masino, Barnsley och Ross (2001) visade att dålig 

egenvårdsförmågan påverkade livskvaliteten negativt och fann att många personer med 

hjärtsvikt saknade kunskap för att upprätthålla god egenvård. Äldre personer hade mer 

kunskap och tid att utöva egenvård och hade därför bättre livskvalitet än yngre. I Heo et 

al. (2009) efterfrågades både professionellt stöd och stöd från andra personer med 

hjärtsvikt för att få ökade kunskaper om exempelvis kosten för att kunna sköta 

egenvården bättre.  

 

Enligt Bergdahl (2013) sker ett kontinuerligt utbyte av kunskaper mellan den sjuka 

personen, närstående och sjuksköterska i den samskapande vården. Att utveckla den 

enskilda individens resurser ska enligt SoL (kap. 1, 1 §) främjas. Genom att arbeta 

personcentrerat och skapa vården tillsammans med den som är sjuk kan sjuksköterskan 

ta del av individens och närståendes kunskaper, dela med sig av sina egna och därmed 

främja individens egna resurser och stärka autonomin för den sjuke. Personcentrarad 

vård skulle skapa goda förutsättningar för bra livskvalitet för personer med svår 

hjärtsvikt.  
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Gap mellan förväntningar och verklighet 

 

Huang et al. (2010) jämförde amerikanska och taiwanesiska personer med hjärtsvikt och 

fann att amerikanernas livskvalitet var sämre än taiwanesernas. Andfåddhet, fatigue och 

lägre ålder påverkade livskvaliteten negativt i USA men inte lika mycket i Taiwan. En 

möjlig förklaring till detta kunde enligt Huang et al. (2010) vara att människor i Taiwan 

hade en mer stillasittande tillvaro och särskilt äldre personer förväntades vara fysiskt 

inaktiva. Cully et al. (2010) visade att äldre personer hade bättre livskvalitet vilket 

kunde förklaras med att hjärtsvikten hade mindre påverkan på deras liv. Hos yngre 

personer hade hjärtsvikten större påverkan på livet då de förväntades vara mer aktiva, 

till exempel arbeta. Calman (1984) menar att en person har god livskvalitet när 

förväntningarna stämmer överens med det som verkligen händer. För att uppnå god 

livskvalitet bör personens förväntningar, hopp och mål vara realistiska och kunna 

förändras över tid då förutsättningarna som ålder, erfarenhet och hälsa ändras med tiden. 

Gapet mellan förväntningar och utfall bör vara så litet som möjligt, mindre gap ger 

större känsla av livskvalitet. Jaarsma, Halfens, Huijer Abu-Saad, Dracup, Stappers och 

van Ree (1999) menade att en orsak till att äldre personer skattade sin livskvalitet högre 

kunde vara att de hade lägre förväntningar på sin livskvalitet än yngre. Studierna av 

Huang et al. (2010) och Cully et al. (2010) visade att äldre personers livskvalitet 

påverkades mindre av hjärtsvikten än yngres. Det fanns också en kulturell skillnad där 

amerikanernas mer aktiva livsstil gjorde att hjärtsvikten hade större påverkan på det 

dagliga livet, och därmed livskvaliteten, än hos de mer stillasittande taiwaneserna. För 

yngre och aktiva gjorde hjärtsvikten att gapet mellan förväntningar och verklighet blev 

större än för äldre och inaktiva som var inställda på låg fysisk aktivitet.  

 

SSF (2010) menar att sjukdom och ohälsa kan bidra till en differens mellan det vi vill 

göra och det vi kan göra vilket kan leda till att vi inte kan vara den vi vill vara. Heo et 

al. (2009) såg att personer som jämförde sig med sin tidigare funktionsnivå hade sämre 

livskvalitet än de som anpassade sig till sitt nuvarande tillstånd. Adang et al. (1997) 

visade i en studie att kroniskt sjuka personer hade en anmärkningsvärd förmåga att 

anpassa sig till sin situation och rapporterade bättre livskvalitet än friska personer som 

ombads föreställa sig att de hade en kronisk sjukdom och skatta sin livskvalitet. Även 

de som jämförde sig med andra som de ansåg hade det värre skattade sin livskvalitet 

högre och tyckte att friska människor inte förstod att värdesätta sin situation (ibid.). 

Detta styrker Leijon och Kristenssons (u.å.) beskrivning av att även den som har dålig 

hälsa kan uppleva god livskvalitet. I studien av Blinderman et al. (2008) uppgav 

majoriteten att de hade ett relativt högt psykologiskt välbefinnande trots att personerna i 

genomsnitt hade nio olika symptom och en fjärdedel var deprimerade. 

 

Enligt WHOQOL (1995) är livskvalitet bland annat beroende av individens personliga 

mål och förväntningar. Calmans teori om att gapet mellan förväntningar och verklighet 

är avgörande för livskvaliteten är visserligen nästan 30 år gammal men verkar stämma 

väl överens med resultatet från föreliggande litteraturstudie. Särskilt tydligt kunde detta 

ses i Heo et al. (2009) som var en kvalitativ studie där flera av citaten var av karaktären 

”det är inte hur man har det utan hur man tar det”. Trots att hälsan var dålig kunde 

personer med svår hjärtsvikt uppleva god livskvalitet om de anpassade sig efter 

situationen och ställde förväntningarna därefter. Genom att tillämpa personcentrerad 

vård enligt de sex s:en och aktivt arbeta med självbild och sammanhang skulle personer 

med svår hjärtsvikt kunna få hjälp med att acceptera de omfattande förändringar som 

tillståndet innebär och därmed få bättre livskvalitet.  
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Konklusion/ Implikation 

 
I resultatet framkom att ju större påverkan hjärtsvikten hade på det dagliga livet, desto 

sämre blev livskvaliteten. Faktorer som påverkade det dagliga livet och därmed 

livskvaliteten var; den samlade symptombördan, autonomin och hur stort gapet mellan 

förväntningar och verklighet var. Den främsta orsaken till påverkan på det dagliga livet i 

föreliggande studie var den samlade symptombördan. Hög NYHA-klass och hög 

samsjuklighet gjorde symptombördan omfattande och livskvaliteten dålig. Vanligt 

förekommande symptom var smärta, andfåddhet, brist på energi och psykisk påverkan.  

 

Att kunna ta hand om sig själv och inte vara en belastning för andra var viktigt för 

känslan av livskvalitet. Bevarad autonomi stärkte livskvaliteten medan minskad ADL-

förmåga och ökat beroende försvagade den. Gapet mellan förväntningar och verklighet, 

mellan det personen ville klara och det personen verkligen klarade fick inte vara för 

stort för att livskvaliteten skulle upplevas som god.  
 

En person med hjärtsviktsdiagnos kan leva länge i dödens närhet och vid svår hjärtsvikt 

är mortaliteten hög. Då hjärtsvikten skapar ett lidande på både fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella plan borde personer med hjärtsvikt erbjudas palliativ vård i ett tidigt 

skede. Det multiprofessionella teamet och den starka traditionen med personcentrerat 

arbetssätt inom den palliativa vården skulle gagna personer med hjärtsvikt, särskilt 

NYHA-klass III-IV då livskvaliteten är som mest nedsatt. Ett ökat samarbete mellan 

hjärtsjukvården och den palliativa vården vore önskvärt. Sjuksköterskor på 

hjärtsviktsmottagningar och sjuksköterskor i palliativ vård skulle genom att kombinera 

sina kunskaper i hjärtsviktsbehandling och helhetsvård kunna optimera omvårdnaden 

för personer med svår hjärtsvikt.  

 

Föreliggande studie visade att det hos personer med svår hjärtsvikt fanns andra 

symptom än de som traditionellt förknippas med hjärtsvikt. För att upptäcka och lindra 

de många symptom som förekommer kan olika symptomskattningsinstrument användas 

till exempel Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) och Abbey Pain Scale.  

Studien visade vidare att det behövs mer forskning kring den existentiella delen av 

hjärtsviktens påverkan på livskvaliteten. Det är orimligt att anta att personer som lever 

med en livshotande sjukdom inte har frågor om mening och existens. Fler kvalitativa 

studier skulle kunna belysa de existentiella frågorna och även hur personer med svår 

hjärtsvikt upplever sin livskvalitet samt vilka strategier de använder sig av för att 

förbättra den.  
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          Bilaga A 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl Subject 

Heading 

Scopus MeSH PubMed 

MeSH 

Hjärtsvikt Heart failure Heart failure Heart failure 

Livskvalitet Quality of life Quality of life Quality of life 

Livets slut End of life  

(fritext) 

End of life 

(fritext) 

End of life 

(fritext) 

Palliativ vård Terminal care  Palliative care Palliative care 

Patientupplevelse Lived 

experience 

(fritext) 

Lived 

experience 

(fritext) 

Lived 

experience 

(fritext) 

Välbefinnande Well being 

(fritext) 

Well being 

(fritext) 

Well being 

(fritext) 

Omvårdnad Nursing (fritext) Nursing (fritext) Nursing (fritext) 

Omvårdnad Nursing care 

(fritext) 

Nursing care Nursing care 

Livs erfarenhet Life experience 

(fritext) 

Life experience 

(fritext) 

Life experience 

(fritext) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



 

          Bilaga B 
Tabell 2. Sökhistorik 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Lästa 

abstract 
Urval 1 Urval 2 

130205 Cinahl Heart 

failure and 

quality of 

life 

2008-2013, English, 

Peer reviewed, 

Research article, 

Human, Abstract 

available, All adult 

226 61 34 7 

130218 Cinahl Heart 

failure and 

quality of 

life and 

nursing 

Se ovan 20 5 2 0 

130218 
 

Cinahl Heart 

failure and 

well being 

Se ovan 30 10 2 0 

130218 Scopus Heart 

failure and 

quality of 

life 

2008-2013, Article, 

Human, Nursing, 

English 

204 35 17 6 

130218 Scopus Heart 

failure and 

quality of 

life and 

lived 

experience  

Se ovan 5 13 1 0 

130222 Cinahl Heart 

failure and 

life 

experience 

2008-2013, English, 

Peer reviewed, 

Research article, 

Human, Abstract 

available, All adult 

4 1 1 0 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga C1 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008  
USA 
Cinahl 
 

Blinderman, 

C.D, Homel, P., 

Billings, A., 

Portenoy, R.K. 

& Tennstedt, S. 

L. 

Symptom Distress 

and Quality of Life 

in patients with 

Congestive Heart 

Failure. 

Undersöka 

symptom och andra 

faktorer som 

påverkar 

livskvaliteten för 

patienter med 

hjärtsvikt.   

Metod: Sju olika 

instrument användes 

för att undersöka 

livskvalitet, 

symptombördor och 

samband mellan 

dessa.  
Urval: Patienter med 

NYHA III-IV, 

ejektions fraktion 

35%, beräknad 

överlevnad 3 mån, 

boende i eget hem, 

engelskspråkiga, och 

ej kognitivt nedsatta 

från en  longitudinell 

observationsstudie.  

Inskrivna mellan 

2000-2002. 103 

personer, 28% 

kvinnor, medelålder 

67.1 år.  
Bortfall: Inget 

Livskvalitet var starkt 

associerad till 

symptombörda, 

psykologiskt 

välbefinnande och 

funktionell status. 

Symptom som 

påverkade livskvaliteten 

mest negativt var: brist 

på energi, irritabilitet 

och sömnighet.  
 
Omfattande 

samsjuklighet och 

kvinnligt kön påverkade 

livskvaliteten negativt. 

Hög 

          

 
 



 

Bilaga C2 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 
USA 
Cinahl 

Buck, H.G., Lee, 

C. S., Moser, D. 

K., Albert, N. M. 

N., Lennie, T., 

Bentley, B., 

Worall-Carter, 

L. & Riegel, B. 

Relationship 

between Self-care 

and Health-Related 

Quality of Life in 

Older Adults With 

Moderate to 

Advanced Heart 

Failure 

Beskriva 

sambanden mellan 

egenvård vid 

hjärtsvikt och 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

Metod: Granskning av 

enkätsvar om 

egenvård och 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

undersökning av 

samband mellan 

dessa. 
Urval: Patienter från 

pågående 

longitudinell studie 

om livskvalitet vid 

hjärtsvikt.  ≥65 år, 

NYHA III-IV, 

engelskspråkig som 

svarat fullständigt i 

båda instrumenten. 

207 personer, 

medelålder 72,9 år, 

56% män 
Bortfall: inget 

Inga samband kunde ses 

mellan self-care 

maintenance (beteende 

för att bevara 

fysiologisk stabilitet), 

self-care management 

(hantera symptom) eller 

hälsorelaterad 

livskvalitet. Signifikant 

negativt samband kunde 

ses mellan self-care 

confidence 

(egenvårdstillit)och 

hälsorelaterad 

livskvalitet. Patienter 

som rapporterade högre 

hälsorelaterad 

livskvalitet angav också 

högre tillit till sin 

egenvård.   

Hög 

          
 

 

 



 

Bilaga C3 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 
USA 
Cinahl 

Cully, J. A., 

Phillips, L. L., 

Kunik, M. E., 

Stanley, M. A. & 

Deswal, A.   

Predicting Quality 

of Life in Veterans 

with Heart Failure: 

The Role of 

Disease Severity, 

Depression and 

Comorbid Anxiety.  

Vad betyder 

sjukdomens 

svårighetsgrad, 

depression och 

andra störningar för 

patienter med 

hjärtsvikt.  

Metod:  

Telefonintervjuer där 

sex instrument ingick.  
Urval: Granskning av 

journal för att hitta 

patienter med 

hjärtsvikt. 96 patienter 

varav hälften hade 

symptom på 

depression. Gruppen 

med depression 

jämfördes med 

gruppen utan.  

NYHA-klass III-IV 

89%, 99% män, 60 år.   
Bortfall: Redovisas ej 

Sjukdomens 

svårighetsgrad och 

graden av depression 

påverkade livskvaliteten 

för patienter med 

hjärtsvikt.  
 
Äldre och de med lägre 

NYHA-klass skattade 

sin livskvalitet högre. 
 
Gruppen som hade 

symptom på depression 

hade större 

symptombörda, högre 

symptomfrekvens, 

sämre fysisk förmåga, 

mer ångest, och sämre 

social funktion (hobby, 

hushållsarbete, intimitet 

mm) . 

Hög 

 

 

 

 



 

Bilaga C4 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 
USA 
Scopus 

Delaney, C. & 

Apostolidis, B. 
Pilot Testing of a 

Multicomponent 

Home Care 

Intervention for 

Older Adults with 

Heart Failure 

Att i första hand 

testa 

genomförbarheten 

hos hemsjukvårds- 
interventionen 

HEART, Home-

Care Education 

Assessment, Remot-

Monitoring and 

Therapeutic 

Activities.  En 

sjuksköterskeledd 

intervention för att 

lära patienten 

egenvård och 

förebygga/minska 

depressiva 

symptom.  I andra 

hand se om 

interventionen 

kunde förbättra 

livskvalitet och 

reducera antalet 

sjukhusbesök.  

Metod: Pilottest. 

Kvasiexperimentell 

före- och eftertest 

design. 

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp, 12 

personer i varje.  
Urval: 24 patienter 

som inte tidigare 

vårdats i 

hemsjukvården, 50 år, 

engelskspråkiga, 

primär 

hjärtsvitsdiagnos 

(grad III-IV), 

hemmaboende, 

kognitivt intakta. 58% 

kvinnor, medelålder 

79,04 år 
Bortfall: Två patienter 

dog och två lades in 

på sjukhus och kunde 

inte fullfölja hela 

studien. 

Fyra olika slutsatser om 

interventionens 

genomförbarhet drogs 

av forskarna. Dessa 

redovisas ej här då de 

handlar om 

instrumentens 

tillförlitlighet mm.  
 
Studien visar att 

interventionsgruppen 

visade en signifikant 

förbättring av 

livskvaliteten och färre 

depressiva symptom 

efter genomförd 

intervention. 

Kontrollgruppen visade 

ingen signifikant 

skillnad i livskvalitet 

eller depressiva 

symptom. 

Hög 

 

 

 



 

Bilaga C5 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 
Turkiet 
Cinahl 

Demir, M. & 

Unsar, S. 
Assessment of 

quality of life and 

activities of daily 

living in Turkish 

patients with heart 

failure 

Att utvärdera 

patienter med 

hjärtsvikts livskvalitet 

och dagliga 

aktiviteter. 

Metod: Patienterna 

intervjuades 10-15 min där 

två olika instrument fylldes 

i. Ett om livskvalitet och ett 

om aktiviteter i dagligt livet 

[ADL].  
Urval: 75 patienter med 

hjärtsvikt, inneliggande på 

sjukhus, inga 

kommunikationssvårigheter, 

55% NYHA klass III-IV. 

51% män. 
Bortfall: Inget bortfall 

Livskvaliteten minskar 

med ökat ADL-

beroende.  
 
ADL-beroendet 

påverkas av 

hjärtsviktens 

svårighetsgrad, antal 

läkemedel dagligen och 

ökande ålder.  
 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C6 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 
USA 
Cinahl 

Evangelista, L. 

S., Sackett, E. & 

Dracup, K. 

Pain and heart 

failure: 

unrecognized and 

untreated. 

Att undersöka 

förekomst av smärta 

hos patienter med 

hjärtsvikt samt 

fastställa förhållandet 

mellan smärta och 

livskvalitet. 

Metod: Tre olika 

instrument angående 

smärta, livskvalitet och 

symptom och 

funktionsbegränsningar 

användes.  
Urval: 300 patienter 

med hjärtsvikt, från en 

hjärtklinik, kognitivt 

opåverkade, 

engelstalande, 

Ejektionsfraktion 40%, 

symptom 6 mån. 

NYHA-klass III-IV 

57%, 72% män. 
Bortfall: Redovisas ej 

Patienter med smärta 

rapporterar sämre 

livskvalitet.  
 
Smärta förekommer hos 

majoriteten, 67%, av 

patienterna.  
 
Smärtans 

svårighetsgrad ökade 

med sjukdomens 

svårighetsgrad (NYHA-

klass). 
Samsjuklighetens 

omfattning påverkade 

graden av smärta.  

Hög 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga C7 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 
USA 
Scopus 

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 

Att undersöka om 

social status var 

associerad med 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

överlevnad 

Metod: Patient- och 

närståendeintervjuer, 

datainsamling från 

journal. Insamling av 

demografiska fakta. 

Ett 

livskvalitetinstrument 

och ett om socialt 

stöd.  
Urval: 147 patienter 

från tre sjukhus.  

Hjärtsvikt, optimal 

medicinering, 

engelsktalande, inget 

medfött hjärtfel, inte 

hjärtinfarkt eller 

stroke de senaste tre 

månaderna, kognitivt 

opåverkade, ej annan 

terminal sjukdom. 
NYHA-klass III-IV 

62%, 70% män. 
Bortfall: Redovisas ej 

Bättre livskvalitet med 

bättre NYHA-klass, 

högre ålder, färre 

samsjukdomar, högre 

kvalitet på upplevt stöd 

och bättre ekonomi.  
 
Bättre ekonomisk status 

gav längre 

komplikationsfri 

överlevnad. 

Medel 

 



 

 

 

Bilaga C8 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 
Englad  
Cinahl 

Holland, R., 

Rechel, B., 

Stepien K., 

Harvey, I. & 

Brooksby, I. 

Patients´ Self-

Assessed 

Functional Status 

in Heart Failure by 

New York 

Association Class: 

A Prognostic 

Predictor of 

Hospitalizations, 

Quality of Life and 

Death.  

Testa om patienters 

egen bedömning av 

NYHA-klass kunde 

förutse sjukhusvård, 

livskvalitet och 

dödlighet. 

Metod: Del av en 

randomiserad 

kontrollerad studie 

där 

interventionsgruppen 

fått hembesök och råd 

av farmaceut . 
 I denna studie deltog 

både 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. 

De fick själva skatta 

sin NYHA-klass och 

svara på ett 

livskvalitetinstrument.    
Urval: 293 patienter 

med hjärtsvikt, 

medelålder 77 år, 

31% kvinnor, NYHA 

III-IV 67% 
Bortfall: 2. 

Sämre livskvalitet hade 

samband med hög 

egenskattad NYHA-

klass, högre BMI och 

användning av 

arytmiläkemedel. 
 
Hög NYHA-klass hade 

samband med låg 

livskvalitet, hög 

dödlighet, ökad 

sjukhusvård, att leva 

ensam och ta många 

mediciner.   

Hög 

 

 



 

 

 

Bilaga C9 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 
Taiwan, USA 
Scopus 

Huang, T-Y., 

Moser, D. K., 

Hwang, S-L.,  

Lennie, T. A. & 

Chung, M. 

Comparison on 

Health-related 

Quality of Life 

between American 

and Taiwanese 

Heart Failure 

patients 

Att jämföra 

hälsorelaterad 

livskvalitet mellan 

patienter med 

hjärtsvikt i USA och 

Taiwan samt hitta 

faktorer som 

påverkar den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten i de 

båda grupperna. 

Metod: Sekundär- 

analys av existerande 

data. Hälsorelaterad 

livskvalitet utgjorde 

den beroende 

variabeln när 

samband söktes med 

demografisk situation, 

ejektions fraktion, 

NYHA och grad av 

symptom. 
Urval: 175 personer, 

87 USA, 88 Taiwan, 

hjärtsvikt, 21 år. 

Exkluderade var 

personer med stroke, 

nylig hjärtinfarkt och 

förekoms av annan 

terminal sjukdom.  
Bortfall: Inget 

Symptomens 

svårighetsgrad hade 

starkast samband med 

hälsorelaterad 

livskvalitet i både USA 

och Taiwan. 
 
Personer från USA 

rapporterade sämre 

livskvalitet än personer 

från Taiwan.  
 
Lägre ålder, mer 

andfåddhet och fatigue 

påverkade negativt. 

USA. 
Att inte kunna försörja 

sig och symptomens 

svårighetsgrad 

påverkade negativt. 

Taiwan. 
  

 

Hög  

 



 

 

 

Bilaga C10 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 
Thailand 
Cinahl 

Krethong, P., 

Jirapaet, V., 

Jitpanaya, C. & 

Sloan, R. 

A Casual Model of 

Health-Related 

Quality of Life in 

Thai Patients With 

Heart-Failure.  

Att undersöka 

samband mellan 

symptom, 

funktionell status, 

allmän uppfattning 

om hälsotillstånd 

och hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Metod: Sju instrument 

användes i 

datainsamlingen.  
Urval: Både stad och 

landsbygd, fem 

regioner, nio sjukhus. 

Hjärtsvikt, 18 år, 

undersökt 

ejektionsfraktion, ej 

haft stor hjärtinfarkt 

senaste åtta veckorna. 

Inga andra allvarliga 

sjukdomar. 422 

patienter, NYHA-

klass III-IV 56%, Mer 

än 50% kvinnor. 

Medelålder 58 år.  
Bortfall: Redovisas ej 

Symptom hade mest 

inflytande på 

hälsorelaterad 

livskvalitet.   
 
Socialt stöd kunde 

minska symptomen men 

hade ändå signifikant 

negativ effekt på 

livskvalitet då patienten 

kände sig som en börda. 

Medel 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C11 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

Norge 
2008 
Scopus 

Rustøen, T., 

Stubhaug, A., 

Eidsmo, I., 

Westheim, A., 

Paul, S. S. &  

Miaskowski C. 

Pain and Quality 

of Life in 

Hospitalized 

Patients with Heart 

Failure 

Beskriva förekomst 

och svårighetsgrad av 

fysisk smärta hos 

patienter med 

hjärtsvikt.  
 
Undersöka skillnader 

i kroppslig smärta 

mellan utvalda 

demografiska fakta; 

ålder, kön, civilstånd, 

familjeförhållanden, 

utbildningsnivå och 

sjukdomsspecifika 

variabler; ejektions 

fraktion, smärta och 

mental hälsa och dess 

påverkan på 

livskvalitet. 

Metod: Del av 

deskriptiv studie om 

relationen mellan 

hopp och livskvalitet 

hos patienter med 

hjärtsvikt. Sex olika 

instrument användes. 

Alla variabler 

testades mot 

livskvalitet.   
Urval: Alla som lades 

in på två 

akutavdelningar 

under 24 månader 

och uppfyllde 

kriterierna; hjärtsvikt, 

talade och skrev 

norska och hade 

normalt mentalt 

status. 93 patienter 

65% män, medelålder 

75.1 år. 
NYHA III-IV 81%.  
Bortfall: Varierande 

beroende på instr. 

Mental hälsa , fysisk 

smärta, ejektions 

fraktion och NYHA-

klass påverkade 

livskvalitet.   
 
Patienter med NYHA 

IV hade sämre 

livskvalitet än NYHA 

II.  
 
85% av patienterna som 

svarade rapporterade 

någon form av smärta. 

43% av dessa uppgav 

svår eller mycket svår 

smärta. Fler 

samsjukdomar gav mer 

smärta. 
 
Sociodemografiska data 

påverkade inte 

livskvaliteten.   
 

Hög 



 

 

Bilaga C12 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 
Sverige 
Scopus 

Årestedt, K., 

Saveman, B-I., 

Johansson, P. & 

Blomqvist, K. 

Social support and 

its association with 

health-related 

quality of life 

among older 

patients with 

chronic heart 

failure 

Det fanns tre olika 

syften med studien 

men det som var 

relevant för vårt 

resultat var:  
Att undersöka om 

det finns samband 

mellan socialt stöd 

och hälsorelaterad 

livskvalitet 

Metod:  Tre 

instrument användes 

för att se samband 

mellan hälsorelaterad 

livskvalitet och socialt 

stöd.   
Urval:  Patienter 

valdes ut efter ICD-

kod hjärtsvikt från 

patientdataregister på 

tre sjukhus. Inbjudan 

och frågeformulär 

skickades till 694 

patienter. 349 

patienter  

inkluderades till slut 

65 år, NYHA-klass 

III-IV 60%,  
Mer än 50% män. 
Bortfall: 5% 

Bättre socialt stöd gav 

bättre hälsorelaterad 

livskvalitet.  
 
Kvinnor rankade fysiska 

livskvaliteten lägre. 

Ingen skillnad på 

emotionell livskvalitet 

mellan könen.  
 
Ensamstående, män, 

dålig ekonomi, högre 

NYHA-klass hade 

sämre socialt stöd.  

Hög 

 

 

 

 



 

 

Bilaga D 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 
USA 
Cinahl 
 

Heo, S., 
Lennie, T. A., 
Okoli, C. &  
Moser, D. K. 

Quality of life in 

patients with heart 

failure: Ask the 

patients 

Att beskriva hur 

patienter med hjärtsvikt 

definierar och uppfattar 

livskvalitet 

Metod: 

Semistrukturerade 

intervjuer om hur 

hjärtsvikt 

påverkar dagliga 

livet, definition 

och självskattning 

av livskvalitet och 

faktorer som 

påverkar den.  
Urval:20 patienter 

med hjärtsvikt, 

70% män, NYHA 

klass II-IV, 70% 

III-IV, 

engelsktalande, 

kognitivt och 

psykiskt 

opåverkade. 
Bortfall: inget 

Livskvalitet definierades 

utifrån förmågan att 1. 

Delta i fysiska och sociala 

aktiviteter 2. Bibehålla 

glädje 3. Meningsfulla 

relationer med andra.  
Patienterna trodde att 

hälsotillståndet, 

psykologiska faktorer, 

ekonomisk status, socialt 

sammanhang, andlighet 

och egenvårdsförmåga 

påverkade livskvaliteten. 
Majoriteten upplevde bra 

eller mycket bra 

livskvalitet. Gott mod = 

bättre livskvalitet. Sämre 

ADL = sämre livskvalitet 

Hög 
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