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SAMMANFATTNING 
 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att få ökad kunskap om patienters 
erfarenheter av att leva med hjärtsvikt, när man bor i eget boende och vårdas i 
primärvården. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. I delstudie I och II 
jämfördes en grupp patienter med verifierad hjärtsvikt (HS, n=49) med patienter 
som hade hjärtsviktsliknande besvär (IHS, n=59) och en referensgrupp (n=40) 
som var matchad mot gruppen HS. Medelåldern i grupperna var 77 år.  
Datainsamling genomfördes med hjälp av frågeformulär, i form av strukturerade 
intervjuer. Frågeformuläret innehöll följande skalor: Multidimensional Fatigue 
Inventory (MFI-20), SF-36 Hälsoenkät, Geriatric Depression Scale (GDS), 
Social Provisons Scale (SPS), Självtranscendens skalan (STS) och Resiliens 
skalan (RS). Resultaten från de logistiska regressionsanalyserna i delstudie I och 
II visade att patienter i grupperna HS och IHS hade högre grad av generell och 
fysisk fatigue, en högre grad av minskad aktivitet samt sämre fysisk livskvalitet, 
än referensgruppen. En större andel av patienterna i HS (25%) och IHS (28%) 
visade tecken på depression jämfört med referensgruppen (12%). Vidare 
framkom att patienterna i HS gruppen hade högre grad av fysisk fatigue och 
sämre fysisk livskvalitet jämfört med IHS gruppen. När graden av depression 
jämfördes mellan grupperna, med kontroll för fatigue, framkom att den fysiska 
dimensionen av fatigue hade större betydelse för att förklara skillnader mellan 
grupperna. 
 
Syftet i delstudie III var att studera samband mellan generell fatigue och fysiska, 
mentala, sociala och demografiska faktorer bland patienterna i gruppen HS, med 
speciell hänsyn till kön. Data från de sex skalorna som nämns ovan användes. 
Resultatet från den linjära regressionsanalysen visade att generell fatigue var 
starkare relaterad till rollfunktion av fysiska orsaker än till nedsatt fysisk 
funktion som sådan. Mentala och sociala faktorer bidrog inte signifikant till 
variansen av fatigue. I likhet med studier i andra populationer rapporterade 
kvinnor högre grad av fatigue än män. 
 
För delstudie IV genomfördes enskilda narrativa intervjuer med tio kvinnor med 
verifierad hjärtsvikt i åldrarna 73 – 89 år, angående erfarenheter av trötthet. 
Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Upplevelsen 
av trötthet formulerades i två teman och fem subteman. Temat ’att leva med 
bristande fysisk energi’ innefattade en påtaglig känsla av orkeslöshet som 
påverkade hela kroppen på ett annorlunda sätt än vid tidigare erfarenheter av 
trötthet. Bristen på fysisk energi och oförutsägbara svängningar i fysisk förmåga 
innebar en sårbar situation och behov av hjälp från andra. Det andra temat ’att 
sträva efter oberoende och samtidigt vara medveten om att hälsan försämras’ 
beskrev en stark vilja att klara sig själv i det dagliga livet så långt det var 
möjligt. Kvinnorna uttryckte glädje och uppskattning över de förmågor de hade 
och poängterade vikten av att upprätthålla dessa. Denna strävan innebar ofta en
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kamp mot tröttheten, men också en nödvändig anpassning av aktiviteter efter 
den fysiska förmågan. Slutsatserna i delstudie IV var att trötthet/fatigue 
upplevdes som brist på fysisk energi, vilket ledde till bristande 
överensstämmelse mellan individens intentioner och kapacitet. Viljan att 
reducera beroendet av andra innebar en daglig kamp mot tröttheten. Slutsatsen i 
delstudie IV överensstämde med resultaten i de kvantitativa studierna, som tyder 
på att hjärtsvikt eller hjärtsviktsliknande symtom har störst inverkan på de 
fysiska dimensionerna av fatigue och hälsorelaterad livskvalitet. 
 
Fynden i denna avhandling understryker vikten av att i den kliniska 
verksamheten noggrant utreda vilken betydelse olika symtom och besvär har för 
den enskilde patienten. Framför allt tyder våra resultat på vikten av att skilja 
mellan tecken på depression och olika dimensioner av trötthet. Åtgärder som 
kan minska den fysiska tröttheten bland patienter med hjärtsvikt behöver 
utvecklas, och även utvärderas utifrån effekt på upplevd fysisk och psykisk 
livskvalitet. 
 
Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, livskvalitet, fatigue, depression, äldre 
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ABSTRACT   
 
The overall purpose of this thesis was to explore the experience of living with chronic heart 
failure among patients in primary healthcare. This thesis comprises four studies with both 
quantitative and qualitative data. In study I and II comparisons were made between patients 
with confirmed heart failure (HF, n=49), patients with symptoms indicating HF but with no 
HF (NHF, n=59), and a reference group (n=40). The mean age in the three groups was 77 
years. Data was collected using a questionnaire including the following scales: The 
Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20), SF-36 Health survey, Geriatric Depression 
Scale (GDS), Social Provisons Scale (SPS), Self-transcendence Scale (STS) and the 
Resilience scale (RS). The results from the logistic regression analyses in study I and II 
showed that patients in the HF and NHF groups had more general and physical fatigue, more 
reduced activity and worse physical quality of life compared with the reference group. A 
higher proportion of the patients in the HF (25 %) and NHF (28 %) groups were classified as 
depressed, than participants in the reference group (12 %). Patients in the HF group had also 
higher degree of physical fatigue and worse physical quality of life compared with the NHF 
group. When comparing degrees of depression between the three groups and adjusting for 
fatigue, the physical dimension of fatigue was of greater importance in explaining group 
differences.  
 
The aim in study III was to explore the relationship between fatigue and physical, mental, 
social and demographic variables among the patients in the HF group, with special reference 
to gender. Data from the six scales mentioned above were used. Results from linear regression 
analysis showed that general fatigue was more closely related to limitations in role 
functioning for physical reasons than to reduced physical function per se. Mental and social 
factors did not contribute significantly to the variance of fatigue. Similar to other populations 
women experienced more fatigue than men. In study IV narrative interviews were conducted 
with ten women with confirmed heart failure, aged 73-89 years, aimed to illuminate 
experiences of fatigue. The interviews were analysed with qualitative content analysis. The 
findings were presented in two themes and five sub-themes. The first theme, ‘living with the 
loss of physical energy’, was based on three sub-themes describing the experience of fatigue: 
‘experiencing a substantial presence of feebleness and unfamiliar bodily sensations’, 
’experiencing unpredictable variations in physical ability’, and ‘needing help from others in 
daily life’. The second theme, ‘striving for independence while being aware of deteriorating 
health’, described how the women managed their life situation; it was based on two sub-
themes: ‘acknowledging one’s remaining abilities’, and ‘being forced to adjust and struggle 
for independence’. The conclusion in study IV was that fatigue was experienced as loss of 
physical energy, leading to discrepancies between intention and capacity. The will to reduce 
dependency on others involved a daily struggle against fatigue. The conclusion in study IV 
was in accordance with the results in the quantitative studies, indicating that the experience of 
HF or symptoms similar to HF had the greatest impact on the physical dimensions of fatigue 
and health-related quality of life.  
 
From a clinical perspective the findings in this thesis emphasize the importance of careful 
investigation of each patients experienced problems. In particular symptoms of depression 
and different dimensions of fatigue need to be analysed. Interventions aimed at reducing 
fatigue needs to be developed, and its further impact on health-related quality of life should be 
investigated. 
 
Key words: chronic heart failure, fatigue, health-related quality of life, depression, elderly 
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INLEDNING 
 
I mitt arbete som sjuksköterska vid en medicinsk vårdavdelning under 1970- och 
80-talet mötte jag många patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Jag upplevde hur 
vården av patienter med hjärtinfarkt förändrades, från strängt sängläge i flera 
dagar till snabbare mobilisering och kortare vårdtider på sjukhus. I takt med 
framstegen i medicinska behandlingsmetoder vid hjärt-kärlsjukdomar de senaste 
decennierna ökar antalet personer som lever med kronisk hjärtsvikt av 
varierande svårighetsgrad, varav de flesta är äldre. Som vid andra kroniska 
sjukdomstillstånd medför hjärtsvikt förändringar i vardagslivet, med ett stort 
ansvar för den egna vården och sannolikt livslång medicinering. I Sverige har en 
politisk målsättning under senare år varit att gamla och sjuka ska kunna bo kvar 
i eget boende med stöd från samhället, medan många gemensamma 
äldreboenden har avvecklats. Kontakten med sjukvården sker ofta via korta 
möten i primärvården, på sjukhusmottagning eller vid inläggning på sjukhus.  
För att vårdåtgärder ska kunna planeras, genomföras och utvärderas på bästa sätt 
ställs stora krav såväl på den sjuke som på vårdpersonalen. Inte minst viktig är 
vårdarens förmåga att förstå patientens behov av hjälp och stöd till egenvård. 
Min erfarenhet är att vi som vårdare behöver mer kunskaper om och förståelse 
för hur patienter med kronisk hjärtsvikt upplever sin livssituation. 
 
År 2000 startades i Skellefteå projektet HeartNet, med stöd från Europeiska 
Unionen. Ett övergripande mål i HeartNet var att förbättra livskvalitén för 
patienter med hjärtsvikt. Andra mål med projektet var att utveckla samarbetet 
mellan omvårdnadsforskning, medicinsk forskning och andra professioner i 
regionen. När jag som lärare vid institutionen för omvårdnad erbjöds att 
medverka i projektet, såg jag det som en unik möjlighet att vara med och bidra 
till ökad kunskap om patienters erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt.  
 
 
 
BAKGRUND 
 
Kronisk hjärtsvikt 
 
Hjärtsvikt kan förekomma både som ett akut och ett kroniskt tillstånd. I denna 
avhandling används uttrycket hjärtsvikt synonymt med kronisk hjärtsvikt. 
Kronisk hjärtsvikt kan beskrivas som en rubbning i hjärtats funktion som 
orsakas av en underliggande hjärtsjukdom eller högt blodtryck (Swedberg m.fl., 
2005). Nedsättning av hjärtfunktionen kan förekomma både som systolisk 
och/eller diastolisk rubbning. Systolisk dysfunktion medför nedsättning av 
pumpförmågan medan diastolisk dysfunktion framför allt påverkar hjärtats 
fyllnad. Vänster kammares tömningsförmåga mäts vid ekokardiografi-
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undersökning med måttet LVEF (left ventricular ejection fraction). Diastolisk 
svikt med bibehållen systolisk vänsterkammarfunktion är vanligare bland äldre 
och hos kvinnor (Hogg, Swedberg, & McMurray, 2004). Studier har visat att 50 
% eller fler av patienter med klinisk diagnos av hjärtsvikt har bibehållen 
vänsterkammarfunktion (Cleland m.fl., 2003). Symtomen vid hjärtsvikt är 
fysiologiskt relaterade till nedsättningen av hjärtats pumpförmåga. 
Kompensatoriskt uppträder en aktivering av neurohormonella system, såsom 
sympatikus- och renin-angiotensinsystemen. Symtom och effekter på den 
neurohormonella balansen är likartade vid systolisk och diastolisk hjärtsvikt 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
Hjärtsvikt diagnostiseras enligt European Society of Cardiology (ESC) som ett 
syndrom där patienten har symtom på hjärtsvikt i vila eller vid ansträngning, 
vanligen andfåddhet, trötthet och ankelsvullnad, samt objektiva tecken på 
nedsatt hjärtfunktion som bör visas med hjälp av ekokardiografi. I tveksamma 
fall kan diagnosen stärkas av goda resultat vid behandling mot hjärtsvikt 
(Swedberg m.fl., 2005). Den ospecifika symtombilden medför svårigheter att 
korrekt diagnostisera syndromet hjärtsvikt, speciellt i primärvården där närmare 
hälften av patienterna har konstaterats ha en felaktig diagnos (Boman, 
Weinehall, & Ögren, 1988; Remes, Miettinen, Reunanen, & Pyorala, 1991; 
Cleland m.fl., 2003). Trötthet och andfåddhet vid hjärtsvikt kan ha en förklaring 
i förändringar i skelettmuskulaturen (Clark, 2006). På senare år har betydelsen 
av inflammatoriska processer som påverkar hela kroppen uppmärksammats vid 
hjärtsvikt. I slutänden kan dessa processer resultera i ett katabolt tillstånd där 
inte bara muskulaturen, utan även andra vävnader bryts ned med viktnedgång 
som följd. Det tillstånd av kakexi som ses hos vissa patienter med hjärtsvikt har 
stora likheter med andra kroniska tillstånd som exempelvis cancer och kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (Conraads, Bosmans, & Vrints, 2002).  
 
Baserat på patientens symtom graderas hjärtsviktens svårighetsgrad enligt New 
York Heart Association, NYHA, klassifikation av funktionsklass (the criteria 
committee of the NYHA, 1964) som följer: 
 
NYHA I Ingen begränsning, ordinär fysisk aktivitet orsakar inte onormal 

trötthet, andfåddhet, hjärtklappning eller bröstsmärta. 
NYHA II Lätt begränsning av fysisk aktivitet, ordinär fysisk aktivitet orsakar 

trötthet, andfåddhet, hjärtklappning eller bröstsmärta 
NYHA III Markant begränsning av fysisk aktivitet, mindre än ordinär fysisk 

aktivitet orsakar trötthet, andfåddhet, hjärtklappning eller 
bröstsmärta 

NYHA IV Oförmåga att utföra någon fysisk aktivitet utan obehag, symtom av 
hjärtsvikt redan i vila och ökande besvär vid varje form av fysisk 
aktivitet 

•
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Prevalensen av hjärtsvikt beräknas till 0,4-2 % i Europeiska länder (The Task 
Force Working Group, 2001) med en ungefärlig fördubbling av insjuknande för 
varje decennium i ålder (Davis, Hobbs, & Lip, 2000), vilket leder till en 
förekomst av mer än 10 % i åldrar över 65 år (McMurray & Stewart, 2000). I 
Sverige beräknas drygt 250 000 personer ha symtomgivande hjärtsvikt, och 
incidensen är cirka 30 000 per år. Medianåldern för patienter med hjärtsvikt i 
Sverige är cirka 75 år, vid insjuknande är kvinnor vanligen omkring 10 år äldre 
än män (Socialstyrelsen, 2004). Den årliga samhällskostnaden för denna 
patientgrupp är hög, och beräknas i Sverige till mellan 5 och 6,7 miljarder 
svenska kronor (Agvall, Borquist, Foldevi, & Dahlström, 2005). Prognosen vid 
hjärtsvikt är allvarlig och jämförbar med de vanligaste formerna av cancer 
(Stewart, MacIntyre, Hole, Capewell, & McMurray, 2001). Prognosen försämras 
med graden av nedsatt hjärtfunktion och högre NYHA klass, i genomsnitt 
beräknas 6-årsöverlevnaden till 50 % (Socialstyrelsen, 2004). Senare tids 
epidemiologiska forskning tyder dock på att den tidigare ökningen i incidens har 
vänt, samt att prognosen för patienter med hjärtsvikt förbättras (Levy m.fl., 
2002; Schaufelberger, Swedberg, Köster, Rosén, & Rosengren, 2004).  
 
 
Patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt 
 
I studier där patienter fått skatta sina symtom med hjälp av frågeinstrument har 
trötthet och andfåddhet angivits som vanligast och mest besvärande bland äldre 
kvinnor (Friedman & King, 1995) och i ålders- och könsblandade grupper 
(Zambroski, Moser, Bhat, & Ziegler, 2005; Franzén, Blomqvist, & Saveman, 
2006). Dessa resultat får stöd i en kvalitativ studie bland äldre med svår 
hjärtsvikt, där även mer diffusa smärtor på olika ställen i kroppen beskrevs 
(Brännström, Ekman, Norberg, Boman, & Strandberg, 2006). Patienter med svår 
grad av hjärtsvikt har beskrivit förändringar i smakupplevelse och minskad aptit 
(Jacobsson, Pihl, Mårtensson, & Fridlund, 2004). Andra vanliga problem som 
rapporterats av patienter är sömnstörningar, liksom minnes- och 
koncentrationsproblem (Broström, Strömberg, Dahlström, & Fridlund, 2001; 
Lainscak & Keber, 2003; Zambroski m.fl., 2005). Bland patienter med hjärtsvikt 
har svårigheter att skilja sjukdomssymtom från åldersförändringar, liksom 
förändringar i symtom och behandling, givit upphov till oro och en bristande 
känsla av kontroll (Winters, 1999). I en retrospektiv studie av journalhandlingar 
visades att många äldre med hjärtsvikt har uppgivit att de besvärats av symtom 
som andfåddhet, andnöd, bröstsmärtor, hosta och svullnad i händer, fötter och 
vrister upp till en vecka innan de sökte hjälp på sjukhus (Friedman, 1997). 
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Förutom de fysiska besvären beskrivs också psykiska och sociala följder av att 
leva med hjärtsvikt. Mårtensson, Karlsson och Fridlund (1998) fann vid 
intervjuer med äldre kvinnor att fysiska begränsningar innebar oförmåga att vara 
till stöd för andra, vilket ledde till känslor av att vara värdelös och en börda för 
andra. Kvinnorna uttryckte också att de fick stöd från omgivningen och känslor 
av att vara tillfreds. Medelålders och äldre män har beskrivit fysiska och mentala 
begränsningar i förmåga till arbete och sociala aktiviteter. Männen beskrev 
känslor av maktlöshet och resignation, men också stöd från omgivningen 
(Mårtensson, Karlsson, & Fridlund, 1997). Liknande fynd rapporteras av 
Bosworth och medarbetare (2004) som fann att män beskrev förlust av sociala 
roller, oro för familjen, en medvetenhet om allvaret i sjukdomen och tankar på 
döden. Att vara medelålders och leva med hjärtsvikt har karaktäriserats som att 
leva med en oförutsägbar och allt svagare kropp, snabba förändringar i 
hälsotillståndet, en förändrad självbild och att vara under ett konstant och 
överhängande livshot (Nordgren, Asp, & Fagerberg, 2007). 
 
Innebörden i att vara gammal och leva med svår hjärtsvikt har beskrivits av 
Ekman, Ehnfors och Norberg (2000), där resultatet presenteras i två teman; ”att 
känna sig instängd i sjukdom” som speglar svårigheter att acceptera de 
begränsningar som sjukdomen medför och att inte vara redo för döden, samt ”att 
känna sig fri trots sjukdom” där kroppsliga begränsningar ses som en naturlig 
del av livet och som beskriver en förmåga att känna sig tillfreds med sin 
situation och att vara redo för döden. Ett liv med svår hjärtsvikt har också tolkats 
som att leva i en berg- och dalbana, med upplevelser av att vara i dödens närhet 
och samtidigt ha erfarenhet av att ha överlevt svåra situationer som lungödem 
och hjärtstopp, vilket inger visst hopp vid ytterligare försämring (Brännström 
m.fl., 2006).  
 
 
Vård och behandling 
 
Hjärtsvikt behandlas farmakologiskt i första hand med ACE (Angiotensin 
Converting Enzyme)-hämmare och betareceptorblockerare. Diuretika används i 
kombination med dessa läkemedel vid vätskeretention. Ett mål är att patienten 
själv ska kunna kontrollera symtomen genom att styra medicineringen med 
diuretika vid behov. Svår hjärtsvikt behandlas med tillägg av andra 
läkemedelsgrupper, som angiotensinreceptorblockerare, aldosteronantagonister 
och/eller hjärtglykosider. Kirurgisk behandling förekommer exempelvis när 
hjärtsvikten orsakas av insufficiens i mitralisklaffen, eller vid rytmrubbningar 
som behandlas med hjälp av en inopererad defibrillator, implantable 
cardioverter defibrillator (ICD). Vid mycket svår hjärtsvikt kan 
hjärttransplantation i vissa fall vara det enda alternativet (Swedberg m.fl., 2005). 

•
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Problem med följsamhet till rekommenderad behandling och egenvårdsåtgärder 
har beskrivits som bidragande orsaker till försämringar i hälsotillståndet och 
behov av sjukhusvård (Chin & Goldman, 1997; Michalsen, König, & Thimme, 
1998). Även patienters svårigheter att bedöma tidiga tecken på försämring, 
liksom problem att komma i kontakt med primärvården är exempel på orsaker 
till avvaktan med att söka hjälp, vilket senare leder till behov av vård på 
akutmottagning (Patel, Schafazand, Schaufelberger, & Ekman, 2007). I de 
riktlinjer som har utarbetats av ESC för vård och behandling av patienter med 
hjärtsvikt (Swedberg m.fl., 2005) rekommenderas att vården organiseras i 
multidisciplinära team. Stor vikt läggs vid undervisning och stöd till patienten 
och dennes närstående. Upprepad information om läkemedel samt 
livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, tobak och alkoholkonsumtion, kost och 
eventuell vätskerestriktion utgör hörnstenar i patientundervisningen. Särskilt 
viktigt är att tidigt upptäcka tecken och symtom på försämring. Dagliga 
viktkontroller rekommenderas för att i ett tidigt skede behandla vätskeretention, 
innan besvärande symtom uppträder. Erfarenheter har visat att vårdenheter som 
följt ESC’s riktlinjer för vårdprogram hade den bästa effekten mätt i reducerade 
återinläggningar på sjukhus och minskad dödlighet, och flera studier visade på 
god kostnadseffektivitet (Yu, Thompson, & Lee, 2006). Vårdprogrammen vid 
dessa enheter omfattade vården på sjukhus, vid hjärtsviktmottagningar och i 
hemmet. Verksamheten leddes oftast av specialistutbildade sjuksköterskor i nära 
samarbete med kardiolog. Viktigt för ett lyckat resultat var en noggrann 
planering och individuell riskbedömning inför utskrivning från sjukhus, fysisk 
träning, psykosocialt stöd och god tillgänglighet till vård vid försämring (Yu 
m.fl., 2006). I en svensk studie visades vid 1 års uppföljning att patienter som 
erbjudits vård vid sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning med individuellt 
anpassad undervisning hade ökad förmåga till egenvård jämfört med 
kontrollgruppen som vårdades i primärvården (Strömberg m.fl., 2003). I samma 
studie registrerades också färre dödsfall och sjukhusinläggningar bland 
patienterna inskrivna på hjärtsviktsmottagningen. 
 
 
Livskvalitet och hälsa 
 
De traditionella sätten att utvärdera effekten av vård och behandling har varit att 
mäta graden av tillfrisknande, återinsjuknande eller antal dödsfall inom en viss 
tidsperiod. Andra metoder har efterfrågats för att kunna värdera patienternas 
uppfattning om fördelar och nackdelar med olika åtgärder, speciellt vid kroniska 
sjukdomstillstånd (Bowling, 2005). Användandet av skattningsskalor för att 
mäta upplevd livskvalitet har ökat markant de senaste decennierna, vilket 
framgår i studier av läkemedelseffekter (Dunderdale, Thompson, Miles, Beer, & 
Furze, 2005) men också vid utvärdering av den vård som ges vid 
hjärtsviktsmottagningar (Jaarsma m.fl., 2006).  
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Livskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp och någon enhetlig definition 
finns inte. Brülde (2003) diskuterar teorier om livskvalitet, och betraktar frågan 
om vad livskvalitet är som synonym med värdefrågor som ”vad är det som 
ytterst gör livet värt att leva?” och ”vad är det som gör ett liv bra för den som 
lever det?” (sid 9). I Nordenfelts (1991) teori om livskvalitet är lyckan ett 
centralt begrepp. Nordenfelt skiljer mellan välfärd och välbefinnande. Välfärd 
handlar om de villkor och resurser, inre och yttre, som står till buds, medan 
välbefinnande är den känslomässiga reaktionen på dessa villkor och resurser. 
Människans samlade välbefinnande vid en viss tidpunkt kallar Nordenfelt för 
grad av lycka eller olycka. Det är individens uppfattning om tillvaron, inte hur 
den faktiskt ser ut, som avgör om man har livskvalitet eller ej. 
 
WHO’s arbetsgrupp för livskvalitet beskriver livskvalitet som ett subjektivt och 
mångdimensionellt begrepp, som inkluderar både positiva och negativa aspekter 
av livet. WHO’s definition av livskvalitet lyder: “Quality of life is defined as 
individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and 
value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns” (WHOQOL Group, 1995). I sitt arbete med att ta fram 
ett livskvalitet-instrument för internationell användning har gruppen identifierat 
fyra breda domäner för livskvalitet: fysisk, psykisk, sociala relationer och miljö 
(WHOQOL Group, 1999). WHO’s definition av livskvalitet överensstämmer 
med Nordenfelts teori där livskvalitet beskrivs som en individs subjektiva 
värdering av sin livssituation i termer av välbefinnande. Barbara K. Haas (1999) 
har genomfört en analys av begreppet livskvalitet genom att studera hur 
begreppet använts i 32 forsknings- och teoriartiklar inom disciplinerna 
omvårdnad (nursing), medicin, psykologi och social vetenskap från 1990-talet. 
Utifrån sin analys formulerar hon en definition av livskvalitet som 
huvudsakligen överensstämmer med WHO´s definition. Haas menar också att 
livskvalitet i första hand är en subjektiv värdering, men under vissa 
omständigheter kan objektiva indikatorer komplettera eller fungera som 
ställföreträdande bedömning av livskvalitet (Haas, 1999).  
 
Användandet av ett så vitt begrepp som livskvalitet för bland annat utvärdering 
av åtgärder inom hälso- och sjukvård diskuteras (Anderson & Burckhardt, 1999; 
Moons, 2004). Eftersom hälsa endast är en av många viktiga faktorer som 
påverkar upplevelse av livskvalitet poängteras vikten av att skilja mellan 
begreppen hälsa och livskvalitet (Ware, 1987; Anderson & Burckhardt, 1999; 
Haas, 1999; Moons, 2004). WHO’s ursprungliga definition av begreppet hälsa 
från 1948, som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 
inte bara frånvaro av sjukdom eller defekt”, är en omdiskuterad formulering som 
av många betraktas som orealistisk och som kanske kan ses mer som ett mål att 
sträva efter (Tengland, 2005). I en senare formulering från 1998 definierar 
WHO hälsa som ”en resurs som tillåter människor att leva individuellt, socialt 
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och ekonomiskt produktiva liv” (Tengland, 2005). Beskrivningen av hälsa som 
en resurs kan jämföras med vad Nordenfelt (1991) kallar välfärd, och kan 
betraktas som faktorer som påverkar individens upplevelse av välbefinnande 
eller livskvalitet. Inom den medicinska litteraturen blir det allt vanligare att 
använda det snävare begreppet hälsorelaterad livskvalitet (health-related quality 
of life, Hr-QoL), som omfattar upplevd hälsa, välbefinnande och 
livstillfredsställelse, samt fysisk, psykisk och social funktion (Bowling, 2001). 
En viktig skillnad mellan begreppen livskvalitet och hälsa är att livskvalitet 
innefattar en värdering av en individs livssituation, medan hälsa kan ses som 
beskrivning av en av dess förutsättningar. I denna avhandling används begreppet 
livskvalitet i enlighet med respektive författare till artiklar som refereras. 
Resultaten från skalan SF-36 benämns som fysisk och psykisk livskvalitet.  
 
Ett flertal studier har visat att patienter med hjärtsvikt har sämre Hr-QoL jämfört 
med såväl friska (Ekman, Fagerberg, & Lundman, 2002; Juenger m.fl., 2002; 
Riedinger, Dracup, & Brecht, 2002) som med patienter med andra kroniska 
sjukdomar (Stewart m.fl., 1989). Kvinnor med hjärtsvikt har rapporterats ha 
sämre Hr-QoL jämfört med män (Cline, Willenheimer, Erhardt, Wilund, & 
Israelsson, 1999; Strömberg & Mårtensson, 2003; Johansson m.fl., 2006). Låg 
Hr-QoL har visats ha samband med ökad grad av sjukdomssymtom, framför allt 
trötthet och andfåddhet (Bennet, Baker, & Huster, 1998; Riedinger, Dracup, & 
Brecht, 2000; Franzén m.fl., 2006; Rector, Anand, & Cohn, 2006). I en nyligen 
publicerad litteraturöversikt (Johansson m.fl., 2006) framkommer att personliga 
resurser som känsla av sammanhang, optimism, självkänsla och förmåga att 
hantera situationen har betydelse för Hr-QoL, liksom stöd från närstående och 
vårdpersonal. Översikten visade också att äldre personer skattade sin Hr-QoL 
högre än yngre. Däremot har flera studier visat att det inte finns samband mellan 
Hr-QoL och ejektionsfraktion, LVEF, (Dracup, Walden, Stevenson, & Brecht, 
1992; Cline m.fl., 1999; Juenger m.fl., 2002). En stor andel patienter har 
uppgivit att de är beredda att använda läkemedel som medför en viss ökad risk 
för dödsfall, om dessa har effekter som bidrar till ökad livskvalitet (Rector m.fl., 
1995).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kunskaper finns som visar att kronisk 
hjärtsvikt medför en mängd symtom och besvär som i hög grad påverkar den 
drabbades liv i såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella dimensioner. 
Upplevelse av sjukdomssymtom beskrivs av Lenz, Pugh, Milligan, Gift och 
Supp (1997) teoretiskt som en flerdimensionell erfarenhet, innefattande 
intensitet, kvalitet, tidsaspekt och nivå av besvär som symtomet orsakar. När 
flera symtom förekommer samtidigt torde konsekvensen för individen enligt 
Lenz och medarbetares teori inte bara bli additiv utan snarare multiplikativ. 
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Eftersom såväl de olika symtomen som dess bakomliggande orsaker och 
konsekvenser sannolikt påverkar varandra inbördes, behövs fördjupade 
kunskaper om eventuella samverkanseffekter.  
 
 
Fatigue  
 
I svenskt talspråk används ordet trötthet både för att beskriva normal trötthet, 
som går över vid vila, och den svårare formen av trötthet som ofta förekommer 
vid långvariga sjukdomstillstånd. För att uttrycka extrem trötthet används ord 
som utmattning eller kraftlöshet, men det finns ingen direkt motsvarighet till det 
engelska ordet fatigue. I denna avhandling används främst ordet fatigue för att 
beskriva den trötthet som patienter med hjärtsvikt upplever. I samband med 
beskrivning av svenskspråkiga personers uttalanden används ordet trötthet. 
Begreppet fatigue står för en onormal trötthet som påverkar hela individen, inte 
är relaterad till aktivitet och som inte går över vid vila (Piper, 1993). Fatigue 
beskrivs som ett mångdimensionellt fenomen (Tiesinga, Dassen, & Halfens, 
1996) och är främst studerat bland patienter med cancer, kroniskt 
trötthetssyndrom, AIDS och multipel skleros. Det finns ingen vedertagen 
definition av fatigue, men efter en analys av begreppet föreslår Ream och 
Richardson (1996) följande definition: ”Fatigue is a subjective, unpleasant 
symptom which incorporates total body feelings ranging from tiredness to 
exhaustion creating an unrelenting overall condition which interferes with 
individuals’ ability to function to their normal capacity.” 
 
Fysiska faktorer som har visats ha samband med ökad grad av fatigue bland 
äldre patienter med hjärtsvikt var högre NYHA klass, sämre självskattad hälsa, 
svårare grad av symtom och anemi (Stephen, 2000; Falk, Swedberg, Gaston-
Johansson, & Ekman, 2006). Däremot var fatigue inte relaterat till 
självrapporterad grad av aktivitet eller funktionellt status, ej heller till 
ejektionsfraktion (Stephen, 2000). Av psykologiska faktorer har en låg känsla av 
sammanhang, KASAM, (Falk, Swedberg, Gaston-Johansson, & Ekman, 2007) 
och ett negativt känslomässigt karaktärsdrag (trait-negative affectivity) samband 
med ökad grad av fatigue (Stephen, 2000). Stephen (2000) fann även att 
patienter som var gifta hade högre grad av fatigue. I studien angavs inte om 
skillnader i civilstånd fanns mellan män och kvinnor, ingen skillnad i fatigue 
förekom dock mellan män och kvinnor. Patienter med hjärtsvikt har beskrivit att 
sömnstörningar leder till fatigue, håglöshet, dåligt humör och 
koncentrationssvårigheter, vilket även innebar inskränkningar i det sociala 
umgänget (Broström m.fl., 2001). Trots att fatigue är vanligt förekommande, är 
det ovanligt att patienter med hjärtsvikt spontant berättar om, eller söker hjälp 
för trötthet hos vårdpersonal (Schaefer, 1990). En förklaring till att man inte 
informerar om sin trötthet kan vara att många patienter uppfattar att fatigue är 
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normalt vid hög ålder (Ekman & Ehrenberg, 2002a). I en studie med fokus på 
fatigue i normalpopulation har man också funnit att fatigue var vanligare i högre 
ålder (Schwarz m.fl., 2003). Däremot var fatigue mindre vanligt vid hög ålder i 
grupper av patienter med kroniska sjukdomar (Tiesinga, Dassen, Halfens, & van 
den Heuvel, 1999). I båda studierna (Schwarz m.fl., 2003, Tiesinga m.fl., 1999) 
var fatigue vanligare bland kvinnor. I vården av patienter med hjärtsvikt är 
information om fatigue viktig för bedömning av patientens hälsotillstånd och 
prognos, då fatigue har visats vara en signifikant prediktor för försämring i 
hjärtsvikt (Ekman m.fl., 2005). Viktigt är också att utgå från patientens egen 
beskrivning av fatigue/trötthet, eftersom studier har visat på bristande 
överensstämmelse mellan hur patienter och vårdare uppfattar patientens trötthet 
(Ekman & Ehrenberg, 2002a, Tiesinga m.fl., 1999).  
 
Ekman och Ehrenberg (2002a, 2002b) intervjuade äldre patienter med hjärtsvikt 
utifrån en modifierad version av frågeformuläret The Fatigue Interview 
Schedule (FIS) med både öppna frågor och slutna frågor som mäter graden av 
fatigue. Patienternas egna beskrivningar om vad fatigue innebar för dem 
uttrycktes vanligast som slöhet, håglöshet och behov av vila. Män och kvinnor 
beskrev fatigue tämligen lika, men kvinnor graderade oftare fatigue som svår 
medan männen oftare som mild (Ekman & Ehrenberg, 2002b). När patienterna 
ombads ta ställning till frågeformulärets beskrivningar av fatigue angavs oftast 
beskrivningar som var av fysisk karaktär, som nedsatt förmåga till aktivitet och 
behov av mer energi, samt nedsatt libido (Ekman & Ehrenberg, 2002a).  
 
Paterson, Canam, Joachim, & Thorne, (2003) har genomfört en metaanalys av 
kvalitativa studier angående fatigue. De understryker behovet av studier som 
belyser betydelsen av fatigue för personer som lever med en kronisk sjukdom, 
utifrån hans eller hennes hela livssituation.  
 
 
Depression  
 
Depression är en sjukdom som drabbar människor i alla åldersgrupper. Resultat 
av studier angående ålderns betydelse för förekomst av depression i 
normalbefolkningen är motstridiga. I studier där man kontrollerat för 
riskfaktorer som kön, civilstånd, utbildning och ekonomisk situation tycks de 
flesta visa på minskad förekomst av depression med stigande ålder (Jorm, 2000). 
I en svensk longitudinell studie fann dock Pålsson, Östling och Skoog (2001) att 
förekomsten av depression ökade med stigande ålder, från 5,6 % vid 70 års ålder 
till 13 % vid 85 års ålder. Djup (major) depression har rapporterats från 1,8 % i 
en översikt av studier bland personer i åldern 55 år och äldre (Beekman, 
Copeland, & Prince, 1999) och till 7,2 % bland personer i åldern 78-100 år 
(medelålder 84 år) (Forsell, Jorm, & Winblad, 1998). Mild (minor) depression är 
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vanligare bland äldre, närmare 10 % (Beekman m.fl., 1999; Hybels m.fl., 2001). 
Ett problem vid jämförelse av förekomsten av depression mellan åldersgrupper 
är att symtombilden inte helt överensstämmer mellan äldre och yngre, och att de 
flesta frågeinstrument inte är anpassade till äldres situation (Yesavage m.fl., 
1983; Jorm, 2000). Många författare påpekar att det bland äldre är vanligt med 
depressiva symptom, dock utan att uppfylla kriterierna för den medicinska 
diagnosen depression (Norris, Arnau, Bramson, &Meagher, 2004; Hybels m.fl., 
2001; Lyness, King, Cox, Yoediono, & Caine, 1999). Denna symtombild 
benämns på lite olika sätt i litteraturen, som symptomatisk depression, 
”subsyndromal”, eller ”subthreshold” depression. Beekman och medarbetare 
(1995) ser djup depression hos äldre som en försämring av ett 
långvarigt/kroniskt tillstånd av störningar i sinnesstämning, medan mild 
depression oftare är en reaktion på stress. Även de mildare formerna av 
depression betraktas dock som allvarliga tillstånd (Lyness m.fl.,1999; van den 
Berg, Oldehinkel, Brilman, Bouhuys, & Ormel, 2000).  
 
Depression är en riskfaktor för försämrad prognos och ökad dödlighet i samband 
med hjärtsvikt (Freedland m.fl., 1991; Murberg, Bru, Svebak, Tveterås, & 
Aarsland, 1999; Jiang m.fl., 2001; Vaccarino, Kasl, Abramson, & Krumholz, 
2001; Faris, Purcell, Heninen, & Coats, 2002; Rumsfeld m.fl., 2003). 
Förekomsten av depression bland patienter med hjärtsvikt som vårdas på 
sjukhus har rapporterats vara 35-58 % (Koenig, 1998; Jiang m.fl., 2001; 
Freedland m.fl., 2003) och i primärvården 11-48 % (Turvey, Schultz, Arndt, 
Wallace, & Herzog, 2002; Rumsfeld m.fl., 2003; Gottlieb m.fl., 2004). 
Skillnaderna i prevalensen mellan olika studier kan delvis förklaras av 
metodologiska olikheter. 
 
Att det finns ett samband mellan depression och kroniska medicinska sjukdomar 
är väl beskrivet (Pennix m.fl., 1996; Mills, 2001; Hitchcock Noel m.fl., 2004). 
Katon (2003) konstaterar i en litteraturöversikt att såväl incidens som prevalens 
av djup depression är högre bland personer som har en kronisk medicinsk 
sjukdom än bland dem som inte har det. Depression har samband med ökad 
symtombörda, ökad funktionsnedsättning och ökade medicinska kostnader, och 
har dessutom en negativ inverkan på egenvårdsåtgärder och livskvalitet (Katon, 
2003). Funktionsnedsättning och sämre självskattad hälsa har visat sig ha större 
betydelse för förekomst av depression än kronisk sjukdom som sådan (Hybels, 
Blazer, & Pieper, 2001; Dent m.fl., 1999; Katon, 2003). Hos äldre personer 
medför depression i sig ökad risk för nedsatt funktionsförmåga, även efter 
kontroll av fysisk sjukdom och tidigare funktionsnedsättning (Kivelä & Pahkala, 
2001). Den ömsesidiga påverkan mellan nedsatt funktionsförmåga och 
depressiva symtom hos äldre har studerats av Ormel, Rijsdijk, Sullivan, van 
Sonderen och Kempen (2002), som konstaterar att dessa tillstånd förstärker 
varandra över tid. Schnittker (2005) fann att kronisk sjukdom och 
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funktionsnedsättning hade mindre betydelse för att utveckla depression om 
dessa tillstånd debuterade i högre ålder. 
 
Samband mellan depression och fysisk funktionsnedsättning har även 
konstaterats i grupper av medelålders patienter med svår hjärtsvikt (Sullivan, 
Levy, Russo, & Spertus, 2004; Dracup m.fl., 2003) och bland äldre män med 
hjärtsvikt som vårdas i öppenvård (Murberg & Bru, 1998; Mårtensson, Dracup, 
Canary, & Fridlund, 2003), men inte bland kvinnorna i Murberg och Brus studie 
(1998). I en grupp äldre, sjukhusvårdade patienter med måttlig till svår hjärtsvikt 
var depressiva symtom däremot vanligare hos kvinnor, och bland patienter som 
även hade kroniskt obstruktiv lungsjukdom, sömnsvårigheter och aptitlöshet 
(Lesman-Leegte, Jaarsma, Sanderman, Linssen, & van Veldhuisen, 2006). 
Friedman och Griffin (2001) fann bland patienter med hjärtsvikt att depression 
var starkare associerat till fysiska symtom än till fysisk funktionsnedsättning. 
Upplevelsen att ha kontroll över sitt liv och sin hälsa medförde lägre grad av 
depression och ångest bland medelålders patienter med svår hjärtsvikt (Dracup 
m.fl., 2003). Brist på socialt stöd och hög grad av fatigue var faktorer som hade 
störst betydelse för depression i en grupp äldre patienter med hjärtsvikt 
inneliggande på sjukhus i Hong Kong (Yu, Lee, Woo, & Thompson, 2004).  
 
 
Socialt stöd och social integrering 
 
Cutrona och Russel (1987) har jämfört ett flertal teoretiska modeller som har 
presenterats för att beskriva begreppet socialt stöd, och har valt att använda en 
modell utarbetad av Weiss (1974). Weiss’ modell innehåller sex olika sociala 
funktioner eller ”provisions”, som innefattar möjlighet att få praktisk hjälp och 
råd eller information, att känna sig värdefull för andra, att vara behövd av andra, 
känslomässig närhet och social integrering (Weiss, 1974). Dessa funktioner 
stämmer överens med många andra teorier om socialt stöd, med tillägg av ”att 
vara behövd av andra” (Cutrona & Russel, 1987). I en nyligen publicerad 
översikt av 17 artiklar angående betydelsen av socialt stöd för patienter med 
hjärtsvikt presenterad av Luttik, Jaarsma, Moser, Sanderman och van 
Veldhuisen (2005) dras slutsatsen att det finns ett klart samband mellan brist på 
socialt stöd och återintagning på sjukhus samt dödlighet. Däremot var 
sambandet mellan socialt stöd och livskvalitet eller depression mindre tydligt. 
Det bör dock påpekas att det fortfarande finns mycket få studier som fokuserar 
på betydelsen av socialt stöd bland personer med hjärtsvikt (Profant & 
Dimsdale, 2000; Luttik m.fl., 2005). Murberg och Bru (1998) fann bland 
patienter med hjärtsvikt att brist på stöd från make/maka var en viktigare faktor 
för förekomst av depression än brist på stöd från andra. Bland friska män och 
kvinnor över 65 år har bristande socialt stöd visats vara direkt och indirekt 
relaterat till depression vid ett års uppföljning, speciellt viktig tycktes 
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upplevelsen av att få praktisk hjälp och bekräftelse av personligt värde vara 
(Russel & Cutrona, 1991). Positiva hälsoeffekter av socialt stöd förklaras enligt 
Cohen (1988) ha både fysiologiska och beteendemässiga orsaker. Socialt stöd 
och social integrering antas ha effekter på den neurohormonella balansen som 
kan utgöra ett skydd mot negativa fysiologiska effekter av stress. Dessutom 
antas att socialt stöd har en positiv inverkan på individens förmåga att anamma 
ett hälsobefrämjande beteende.  
 
 
Resiliens 
 
Resiliens har beskrivits som en personlig resurs, som har betydelse för förmågan 
att återhämta sig och återfå balans efter negativa upplevelser (Dyer & 
McGuinness, 1996). I en analys av begreppet resiliens beskriver Dyer och 
McGuinness (1996) fyra utmärkande drag för personer med hög grad av 
resiliens: smidighet och anpassningsförmåga, hög självaktning och ett balanserat 
perspektiv på livet, en medvetenhet om att livet medför svårigheter som man 
måste hantera, och en vänskaplig attityd till andra. Hög grad av resiliens har 
samband med livstillfredsställelse, bättre fysisk hälsa och lägre grad av 
depression (Wagnild & Young, 1993). Bland personer i åldern 85 år och äldre 
har graden av resiliens visats vara lika hög eller högre jämfört med yngre 
(Nygren, 2006). Samma studie visade att resiliens bland de allra äldsta hade 
samband med självtranscendens, känsla av sammanhang och livsmening. För 
kvinnorna i Nygrens studie hade de nämnda faktorerna samband med psykisk 
hälsa, vilket inte var fallet för männen. Ingen studie har hittats där man studerat 
resiliens i samband med hjärtsvikt. 
 
 
Självtranscendens 
 
Självtranscendens kan ses som en del av människans existentiella dimension 
(Haase, Britt, Coward, Leidy & Penn, 1992), och som en aspekt av personlig 
mognad (Reed, 1991; Bickerstaff, Grasser & McCabe, 2003). I en 
begreppsanalys har Haase och medarbetare (1992) dragit slutsatsen att 
självtranscendens omfattar följande sex karaktäristika: en känsla av 
välbefinnande, ökad känsla av eget värde, ökad samhörighet med andra, naturen 
och Gud, personlig växt, finna mening i livet, och en känsla av att vara helad. 
Reed (1991) har utvecklat en omvårdnadsteori där självtranscendens definieras 
som att överskrida sina gränser inåt genom konstruktiv introspektion, utåt 
genom att bry sig om andra, och tidsmässigt så att uppfattningar om det förflutna 
och framtiden förhöjer nuet. Enligt teorin är självtranscendens ett framträdande 
mönster, som har samband med välbefinnande bland personer som har en ökad 
medvetenhet om sin egen dödlighet, exempelvis vid svår sjukdom eller hög 
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ålder (Reed, 1991). I en grupp patienter som genomgått levertransplantation 
hade de med hög grad av självtranscendens en lägre grad av fatigue (Wright, 
2003). Studier har visat ett negativt samband mellan depression och hög grad av 
självtranscendens bland äldre (Klaas, 1998) och medelålders vuxna (Ellermann 
& Reed, 2001). Vidare har självtranscendens visats ha samband med förmåga att 
utföra aktiviteter i det dagliga livet hos äldre (Upchurch, 1999). De samband 
mellan självtranscendens och fatigue respektive depression som framkommit, 
tyder på behov av ökade kunskaper om betydelsen av självtranscendens för 
fatigue bland patienter med hjärtsvikt. 
 
 
 
MOTIV FÖR STUDIEN 
 
Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär att besväras av ett flertal 
sjukdomssymtom i varierande grad, och att anpassa sig till ett liv med nedsatt 
fysisk förmåga och livslång medicinering. För att trots detta uppnå bästa möjliga 
välbefinnande krävs god förmåga till egenvård. Vårdpersonalens roll är att 
stödja patientens möjligheter att själv eller med hjälp av närstående ta ansvar för 
medicinering, regelbundna kontroller av hälsostatus och eventuella 
livsstilsförändringar. För att stödet till patienten ska fungera optimalt måste 
vårdplaneringen utgå från den enskilde patientens förutsättningar, och därför är 
fördjupade kunskaper om faktorer som utgör såväl resurser som hinder 
nödvändiga. Framför allt är kunskapen om trötthet bland personer med hjärtsvikt 
bristfällig, trots att trötthet är ett av de vanligaste problemen vid detta tillstånd. I 
litteraturen som rör äldre och kroniskt sjuka fokuseras oftast på förluster och 
bristande förmågor. Mycket sällan studeras individens egna inre resurser, 
exempelvis resiliens och självtranscendens, som har vistats ha betydelse för 
hälsa och välbefinnande och tycks utgöra ett skydd mot depression. Vi har inte 
funnit några studier som belyser betydelsen av resiliens eller självtranscendens 
hos patienter med hjärtsvikt.  
 
Merparten av tidigare genomförda studier bland patienter med hjärtsvikt har 
omfattat personer i åldrar upp till 65 år, mestadels män i samband med 
sjukhusvård. Patienter med diastolisk hjärtsvikt har ofta uteslutits, liksom 
patienter med andra samtidigt förekommande kroniska sjukdomar eller 
behandling med psykofarmaka. Den genomsnittlige patienten med hjärtsvikt 
boende i Sverige är omkring 75 år, har ofta andra sjukdomar och vårdas i 
primärvården. I de äldsta åldersgrupperna är andelen kvinnor högre, och 
dessutom är diastolisk hjärtsvikt vanligare bland äldre och bland kvinnor. 
Studier behövs som inkluderar alla subgrupper av patienter med hjärtsvikt som 
vårdas i primärvården, för att få en rättvisande bild av vad det innebär att leva  
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med detta sjukdomstillstånd. Den höga andelen av patienter som har en felaktig 
diagnos är ett faktum som medför problem både inom klinisk verksamhet och 
för tolkning av forskningsresultat. Risken för felbehandling och felaktig 
rådgivning är uppenbar om patienten inte har en korrekt diagnos. Dessutom 
måste den kunskapsbas som ligger till grund för rekommenderade åtgärder 
ifrågasättas om patienter som inte har säkerställd hjärtsvikt ingår i flera studier. 
Ingen tidigare studie har hittats där man efter noggrann diagnostisering jämfört 
patienter med hjärtsvikt med dem som har liknande symptom och besvär. Därför 
är kunskapen om eventuella skillnader eller likheter mellan dessa grupper 
otillräcklig. 
 
 
 
ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH DELSYFTEN  
 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att få ökad kunskap om 
patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt när man bor i eget boende och 
vårdas i primärvården. Avhandlingens fyra delstudier har följande syften: 
 
Delstudie I Att jämföra fatigue och hälsorelaterad livskvalitet med kontroll 

för ålder, kön och socialt stöd, bland patienter med verifierad 
hjärtsvikt med en grupp patienter med hjärtsviktsliknande 
symtom men utan diagnosen hjärtsvikt, samt med en ålders- och 
könsmatchad referensgrupp. 

 
Delstudie II Att beskriva förekomst och skillnader i graden av depression 

mellan patienter med hjärtsvikt som vårdas i primärvården med 
patienter med hjärtsviktsliknande symtom, samt en 
referensgrupp, med kontroll för bakgrundskarakteristika och 
fatigue. 

 
Delstudie III Att bland äldre patienter med hjärtsvikt undersöka samband 

mellan fatigue och fysiska, mentala, sociala och demografiska 
faktorer, med speciell hänsyn till kön. 

 
Delstudie IV Att belysa den levda erfarenheten av trötthet hos äldre kvinnor 

med hjärtsvikt. 
 
 

•



 

 

 

19

METOD 
 
I föreliggande avhandlingsarbete användes flera designer. Delstudie I och II var 
fall-referensstudier som inkluderade tre grupper, varav deltagarna i en grupp 
hade verifierad hjärtsvikt, en grupp hade hjärtsviktsliknande besvär och en 
referensgrupp var matchad mot gruppen av patienter med hjärtsvikt. Delstudie 
III var en tvärsnittsstudie som endast inkluderade patienter men verifierad 
hjärtsvikt. Delstudie IV hade en kvalitativ design där tio kvinnor med hjärtsvikt 
intervjuades. 
 
 
Deltagare och procedur 
 
Delstudie I-III 
 
Deltagare till delstudie I-III rekryterades från en vårdcentral i en mindre stad i 
norra Sverige. Under tiden från januari 1999 till februari 2003 undersöktes alla 
patienter med känd eller misstänkt hjärtsvikt. Distriktsläkaren genomförde en 
första undersökning enligt ett speciellt protokoll, därefter undersöktes alla med 
ekokardiografi och bedömning gjordes av en hjärtspecialist. Diagnosen 
hjärtsvikt ställdes enligt kriterier från The European Society of Cardiology 
(Swedberg m.fl. 2005). Av de 170 undersökta patienterna befanns 77 patienter 
(45 %) ha säkerställd hjärtsvikt genom att de förutom symtom även hade 
ekokardiografiska tecken på systolisk och/eller diastolisk dysfunktion, medan 
övriga 93 patienter (55 %) inte fick den diagnosen (Olofsson, Edebro, & Boman, 
2006). I föreliggande arbete betecknas gruppen med hjärtsvikt som (HS) och 
gruppen patienter med hjärtsviktsliknande besvär som ”icke hjärtsvikt” (IHS). 
Deltagare till delstudie I-III rekryterades år 2003 från registret över de 170 
undersökta patienterna. I gruppen HS var då 11 patienter avlidna och en 
utflyttad, varför 65 patienter inviterades. I gruppen IHS var fyra avlidna och 89 
patienter inviterades. Samtliga inviterades via brev och tillfrågades därefter om 
att delta i studien via telefonsamtal. Av de inviterade avböjde 46 patienter, 16 i 
HS och 30 i IHS, deltagande. Trötthet, kognitiva störningar eller 
kommunikationsproblem var de vanligaste skälen till att avstå. Personer med 
bristande förmåga att kommunicera eller med bristande kognitiv funktion 
uteslöts i alla grupper. I delstudie I-III ingår 49 patienter i gruppen HS (21 män 
och 28 kvinnor) och i delstudie I-II ingår 59 patienter i gruppen IHS (14 män 
och 45 kvinnor) (Figur 1). En referensgrupp rekryterades via register från 
Riksskatteverket matchade mot HS gruppen med avseende på ålder, kön och 
bostadsort (delstudie I-II). Samma procedur med brev och telefonkontakt 
genomfördes som för grupperna HS och IHS. Personer exkluderades från 
referensgruppen om de hade självrapporterade sjukdomar i hjärta eller lungor, 
pågående eller tidigare behandling för högt blodtryck. En grupp av 107 personer 
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blev tillfrågade om att medverka i studien, varav 50 personer avböjde och 17 var 
inte anträffbara via telefon. Slutligen deltog 40 personer (20 män och 20 
kvinnor) i referensgruppen.  
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Figur 1. Flödesschema över deltagare i grupperna HS och IHS.  
 
 
 
 
Datainsamling för delstudie I-III genomfördes med hjälp av frågeformulär. De 
fem personer som yrkesarbetade valde att besvara formulären brevledes. Övrig 
datainsamling genomfördes med hjälp av strukturerade intervjuer som 
genomfördes enskilt, mestadels i intervjupersonens hem, medan några kom till 
intervjuarens arbetsplats. Vid de flesta intervjuerna lästes frågan högt av 
intervjuaren och den intervjuade hade ett blad med de förstorade 
svarsalternativen för respektive skala framför sig, och angav sitt svar som 
noterades av intervjuaren. Några få personer fyllde i formulären själva medan 
intervjuaren fanns tillhands för att om så behövdes förtydliga instruktionerna. 
Patienterna i HS gruppen besvarade frågorna i skalan om socialt stöd (SPS) via 
telefonintervjuer, eftersom beslut om att använda den skalan togs efter insamling 
av övriga data.  
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Delstudie IV 
 
Under 2005 samlades data in till delstudie IV. Kvinnor i åldern 70 år eller äldre 
med verifierad hjärtsvikt inkluderades i studien. Av de 28 kvinnor med 
hjärtsvikt som deltog i delstudierna I-III var 13 kvinnor tillgängliga att tillfråga 
om medverkan i delstudie IV. Av dessa 13 kvinnor avböjde 7 att medverka. Ett 
antal av 10 deltagare bedömdes som tillräckligt för att erhålla variation i 
erfarenheter av trötthet. För att uppnå ett antal av 10 deltagare tillfrågades 
ytterligare sex kvinnor, som rekryterades via konsekutivt urval från ett register 
på sjukhusets medicinmottagning. Två av dessa kvinnor avböjde. Orsaker som 
angavs för att inte delta i studien var sjukdom, sjuk make, tidigare medverkan i 
andra studier, bristande intresse eller att inte uppleva trötthet. Datainsamlingen 
genomfördes med hjälp av öppna intervjuer enskilt i intervjupersonernas hem. 
 
Åldern bland deltagarna i delstudie IV varierade mellan 75 och 89 år. En kvinna 
levde tillsammans med sin make, de övriga var änkor och levde ensamma. Alla 
bodde i lägenhet. Förutom hjärtsvikt och bakomliggande hjärt- kärlsjukdomar 
hade kvinnorna enligt medicinska journaler följande sjukdomar: 
muskuloskeletala sjukdomar (n=7), sjukdom i mag- tarmkanalen (n=3), tidigare 
hjärninfarkt (n=3), neurologisk sjukdom (n=1) och njursjukdom (n=1). Den 
medicinska behandlingen för hjärtsvikten bestod av ACE-hämmare och 
betareceptorblockerare (n=8), enbart ACE-hämmare (n=1), enbart 
betareceptorblockerare (n=1) och diuretika (n=4). Tre kvinnor var ordinerade 
anti-depressiva läkemedel och fyra hade neuroleptika. Kvinnornas fysiska 
funktion bedömdes enligt NYHA klassifikation till klass III-IV. 
 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen i föreliggande avhandling genomfördes med hjälp av olika 
frågeinstrument i delstudie I, II och III, och med hjälp av öppna intervjuer i 
delstudie IV. För deltagare i HS-gruppen, IHS-gruppen samt deltagare i 
delstudie IV har uppgifter om diagnoser hämtats från medicinska journaler.  
 
Delstudie I-III 
 
Deltagarna i de tre första delstudierna besvarade frågor om hälsorelaterad 
livskvalitet, trötthet, depression, socialt stöd/social integrering, olika former av 
inre styrka samt bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, civilstånd och 
boendeförhållanden. Deltagarna fick även rapportera om andra 
sjukdomstillstånd samt medicinering. En öppen fråga ställdes också om 
betydelsen av livskvalitet.  
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SF-36 Hälsoenkät har utformats i USA (Ware & Sherbourne, 1992) och använts 
i många länder för att mäta hälsorelaterad livskvalitet (WHOQOL group, 1999). 
Instrumentet består av 36 frågor som grupperas i åtta delskalor och två 
summaskalor. Summaskalan för fysiska komponenter (PCS) består av 
delskalorna fysisk funktion, rollfunktion av fysiska orsaker, smärta och allmän 
hälsa. Summaskalan för mentala komponenter (MCS) består av delskalorna 
vitatlitet, social funktion, rollfunktion av emotionella orsaker och mental hälsa. 
Frågorna besvaras enligt Likertskalor, som transformeras så alla delskalorna 
graderas från 0 till 100. För samtliga delskalor representerar ett högt värde en 
bättre hälsorelaterad livskvalitet. SF-36 har översatts till svenska och använts i 
Sverige med god reliabilitet, Cronbach’s alfa koefficienter har angivits mellan 
0,79 och 0,93 (Sullivan, Karlsson, & Ware, 1995). 
 
The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) består av 20 frågor och har 
utformats för att mäta fem dimensioner av fatigue (Smets, Garssen, Bonke, & de 
Haes, 1995). Fem delskalor motsvarar dimensionerna generell fatigue, fysisk 
fatigue, minskad aktivitet, minskad motivation och mental fatigue. Varje 
delskala består av fyra påståenden som graderas på en fem-gradig skala, från 
ytterligheterna ’ja, det stämmer’ (1) och ’nej, det stämmer inte’ (5), vilket ger ett 
möjligt värde mellan 4 och 20. Ett högre värde på skalan anger högre grad av 
fatigue. I enlighet med rekommendation från skalans konstruktörer presenteras 
varje delskala separat i delstudie I och II.  Där endast ett värde för fatigue 
önskas, rekommenderas delskalan generell fatigue vilken användes i delstudie 
III. MFI-20 har översatts till svenska och testats för reliabilitet med Cronbach’s 
alfa koefficient mellan 0,75 och 0,94 (Fürst & Åhsberg, 2001). Den svenska 
versionen av skalan har använts bland patienter med cancer (Fürst & Åhsberg, 
2001) och patienter med hjärtsvikt (Falk m.fl., 2006).  
 
Geriatric Depression Scale (GDS-15) (Yesavage m.fl.,1983), är väl validerad 
och rekommenderad för screening av depression bland äldre och fysiskt sjuka 
eller handikappade inom öppenvården (Watson & Pignone, 2003; Friedman, 
Heisel, & Delavan, 2005). Den ursprungliga skalan omfattade 30 frågor, i 
föreliggande studie användes en kortare version med 15 frågor (Sheikh & 
Yesavage, 1986). Frågorna besvaras med ja eller nej, vilket ger en möjlig 
totalsumma mellan 0 och 15. Värden mellan 0 och 4 klassificerades som ingen 
depression, mellan 5 och 9 som mild depression och mellan 10 och 15 som djup 
depression i enlighet med Alden, Austin, & Sturgeon, (1989).   
 
The Social Provisions Scale (SPS) utarbetades av Cutrona och Russel (1987) för 
att mäta sex ‘relational provisions’ eller sociala funktioner, identifierade av 
Weiss (1974): ‘attachment’, det vill säga känslomässig närhet som ger en känsla 
av trygghet, ’social integration’, som innebär att tillhöra en grupp som delar 
intressen, angelägenheter och fritidsaktiviteter, ’reassurence of worth’, att känna 
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uppskattning av ens kompetens och att känna sig värdefull för andra, 
’opportunity for nurturance’, att känna att någon annan är beroende av en själv 
för sitt välbefinnande, ’reliable alliance’, om att lita på att det finns någon som 
kan erbjuda praktisk hjälp och ’guidance’, att få information och råd. I delstudie 
I och III användes en reviderad version där de två sistnämnda funktionerna 
uteslutits. Deltagarna fick ta ställning till 16 påståenden som besvarades på en 
fyrgradig Likert-skala från”stämmer helt” (1) och ”stämmer inte alls”(4). Efter 
summering av samtliga påståenden erhölls värden från 16 till 64, ett högre värde 
anger högre grad av socialt stöd/social integrering. Den reviderade versionen av 
SPS har använts av Drageset (2002) som genomförde en faktoranalys som 
bekräftade de fyra delskalorna, och rapporterade Cronbach’s alfa koefficienter 
för de separata delskalorna mellan 0,85 och 0,95. Översättning till svenska har 
gjorts av Lars Andersson, 1989 (referens ej funnen). 
 
Resiliens-skalan (RS) har utvecklats av Wagnild och Young (1993) i syfte att 
identifiera ”grad av individuell resiliens, som antas vara ett positivt personligt 
karaktärsdrag som underlättar personlig anpassning” (sid. 167, min 
översättning). Skalan bygger på intervjuer med äldre kvinnor (Wagnild & 
Young, 1990). Skalan består av 25 påståenden med en Likert-skala från 1 som 
motsvarar ”tar helt avstånd från” till 7 ” instämmer helt”. Efter summering av 
samtliga frågor i skalan kan värden mellan 25 och 175 erhållas, ett högre värde 
motsvarar högre grad av resiliens. Cronbach’s alfa koefficienter har rapporterats 
mellan 0,76 och 0,91 (Wagnild & Young, 1993). Skalan har översatts till 
svenska och testats för validitet och reliabilitet bland svenska försökspersoner i 
åldrarna 19-85 år. Cronbach’s alfa koefficienter för den svenska versionen låg 
mellan 0,83 och 0,90 (Nygren, Aléx, Jonsén, & Gustafson, 2005a; Nygren, 
Björkman Randström, Lejonklou, & Lundman, 2005b). 
 
Självtranscendens Skalan (STS) har utformats utifrån ett utvecklingsteoretiskt 
synsätt på åldrande och mental hälsa, där självtranscendens ses som en personlig 
resurs (Reed, 1989). Skalan består av 15 påståenden med svarsalternativ från 
”inte alls” (1) till ”väldigt mycket” (4), vilket efter summering av samtliga 
frågor ger värden mellan 15 och 60, ett högre värde motsvarar högre grad av 
självtranscendens. Cronbach’s alfa har rapporterats från 0,52 till 0,86 (Coward, 
1996; Ellermann & Reed, 2001). Skalan har översatts till svenska och testats för 
validitet och reliabilitet under svenska förhållanden av samma personer som 
översatt RS, med Cronbach’s alfa för STS mellan 0,70 och 0,85. Dessa resultat 
är redovisade i en magisteruppsats vid Umeå Universitet (opublicerade data).
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Delstudie IV 
 
I delstudie IV genomfördes datainsamlingen med hjälp av öppna intervjuer som 
hade formen av ett samtal. Inledande frågor var ”kan du berätta för mig hur det 
är att leva med hjärtsvikt?” och ”kan du berätta hur du upplever trötthet?” 
Uppföljande frågor ställdes för att förtydliga eller följa upp det som berättades, 
eller för att leda samtalet framåt. Exempel på uppföljande frågor är ”hur gör du 
då?”, ”hur tänkte du då?”eller ”hur ser sommaren ut för dig?”. Intervjuerna som 
varade omkring en timma spelades in på band och skrevs ut ordagrant till en 
text. I de utskrivna intervjuerna noterades pauser, suckar, skratt och gråt. 
Deltagarna tillfrågades även om aktuell medicinering.  
 
 
Analyser  
 
Delstudie I och II 
 
Delstudierna I och II genomfördes med hjälp av olika statistiska metoder. 
Utfallsvariabel i dessa två delstudier var grupptillhörighet, det vill säga HS, IHS 
och referensgrupp. Som oberoende variabler ingick i delstudie I demografiska 
variabler, MFI-20, SF-36 och SPS. I delstudie II ingick demografiska variabler, 
GDS-15 och MFI-20. Inför analyserna ersattes uteblivna svar med typvärdet för 
respektive delskala. Antalet ersatta värden per individ var högst två. För test av 
samband mellan kategoriska variabler användes Chi-två test. För jämförelser av 
medelvärden mellan grupper användes ANOVA (analysis of variance) med 
Bonferronis post hoc test samt Kruskal-Wallis test. Stegvis multipla logistiska 
regressionsanalyser användes för att beskriva sambandet mellan beroende och 
oberoende variabler när man samtidigt justerade för potentiella confounders. Tre 
separata multipla logistiska regressionsanalyser genomfördes i vardera 
delstudien, där grupperna jämfördes två och två, HS-IHS, HS-referens och IHS-
referens. I resultaten presenteras odds ratio (OR) med 95% konfidensintervall. I 
de multipla logistiska regressionsanalyserna inkluderades variabler som i de 
univariata analyserna var signifikant relaterade till utfallsvariabeln (i delstudie I 
användes ANOVA p ≤ 0,05, och i delstudie II användes univariat logistisk 
regressionsanalys p ≤ 0,1). Dessutom inkluderades kön och ålder som potentiella 
confounders. Multicolinaritet testades med hjälp av Pearson produktmoment 
korrelations koefficient. I delstudie I uteslöts variablerna fysisk fatigue och 
minskad aktivitet på grund av hög korrelation med PCS i SF-36 (r = 0,793, 
respektive 0,636). Analyserna genomfördes med hjälp av ”the Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows” version 11.0. 
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Delstudie III 
 
Delstudie III genomfördes också med hjälp av olika statistiska metoder men 
utfallsvariabeln var fatigue mätt med delskalan generell fatigue i MFI-20. I 
analysen ingick förutom demografiska variabler följande oberoende variabler: 
SF-36 (med undantag av delskalan vitalitet), GDS-15, STS, RS, SPS. Generell 
fatigue bedömdes vara normalfördelad med hjälp av skewness statistik och p-
plot (normality plot). Skillnader mellan män och kvinnor analyserades med hjälp 
av T-test och Chi-två test. Faktorer relaterade till generell fatigue analyserades 
med hjälp av multipel linjär regressionsanalys, som genomfördes i tre delar. 
Efter en första univariat analys grupperades variabler som hade ett signifikant 
samband med generell fatigue (p ≤ 0,1) i följande fyra grupper: A. fysiska, B. 
mentala, C. demografiska och D. sociala variabler. Multipla linjära 
regressionsanalyser genomfördes inom varje grupp. Därefter inkluderades de 
variabler från respektive grupp som var signifikanta (p ≤ 0,1) i en sista analys. I 
de slutliga analyserna användes signifikansnivån p ≤ 0,05. Multicolinaritet 
testades med hjälp av Pearson produktmoment korrelations koefficient. 
Analyserna genomfördes med hjälp av ”the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) for Windows” version 13.0. 
 
Delstudie IV 
 
De utskrivna intervjuerna i delstudie IV analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden karaktäriseras av att 
fokusera på subjektet och det kontext varifrån data hämtas, och att likheter och 
skillnader i olika delar av texten analyseras. Det första steget i analysprocessen 
var att identifiera meningsenheter, det vill säga några ord, en mening eller ett 
stycke som uttrycker en central mening. Varje meningsenhet kondenserades till 
en textnära beskrivning och benämndes med en kod. Därefter sorterades koderna 
i fyra preliminära kategorier utifrån innehållet; beskrivningar av trötthet, 
konsekvenser av trötthet i dagligt liv, sociala konsekvenser av trötthet och 
strategier för att hantera minskad förmåga. Kategorierna analyserades utifrån 
den underliggande meningen, det vill säga en tolkning av vad texten talar om. 
Trådar av mening som kunde återfinnas i flera kategorier sammanfördes till 
subteman och teman. I tabell 1 presenteras exempel på analysen utifrån en 
meningsenhet. Resultatet i studien presenteras utifrån dessa teman och 
subteman, och illustreras med citat från intervjuerna. Delar av texten som inte 
svarade mot forskningsfrågan uteslöts ur analysen. Det var delar av samtalet 
som kunde handla om vädret, aktuella händelser, historiska händelser eller 
berättelser om andra personers liv.  
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenseringar, koder, subteman och 
teman. 
 
meningsenhet kondensering kod subtema tema 
Patient: jag 
orkar inte, 
armarna blir 
som domnade 
på mig, jag 
orkar helt 
enkelt inte 
Intervjuaren: 
Jaha, det (att 
vara trött) 
känns som i 
armarna? 
Patient: ja i 
armarna och 
även i 
axlarna 

Orkar inte, 
armarna och 
axlarna 
domnar 
 

Ingen ork 
 
domningskänsla

Erfara en påtaglig 
känsla av 
orkeslöshet och 
ovanliga 
kroppsförnimmelser 

att leva 
med 
bristande 
fysisk 
energi 

 
 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Att delta i intervjustudier med fokus på hur den fysiska och psykiska hälsan 
påverkar ens livssituation kan beröra frågor som orsakar obehag eller som känns 
mycket privata. I intervjuerna utifrån frågeformulär i delstudie I-III, påpekades 
före och ibland under intervjun att besvarandet av frågorna var frivillig. Vid 
intervjuerna i delstudie IV användes breda, öppna frågor som medför en frihet 
för den intervjuade att styra samtalets innehåll. Att besvara en stor mängd frågor 
kräver koncentration och kan vara tröttande, framför allt för sjuka och trötta 
personer. Likaså intervjuer där intervjupersonen ombeds berätta och intervjuaren 
förhåller sig mer passiv i samtalet kan vara tröttande, inte minst för den som 
besväras av andfåddhet som är vanligt vid hjärtsvikt. För att minska 
ansträngning och obehag för intervjupersonerna genomfördes intervjuerna i 
enskildhet, på tid och plats som valts av dem. Intervjuaren försökte vara lyhörd 
för hur situationen upplevdes, och ibland togs en eller flera pauser i intervjun. 
Någon enstaka intervju utifrån frågeformulär delades upp på två tillfällen. Efter 
datainsamlingen gavs varje intervju ett kodnummer och namnlistorna låstes in 
på säker plats. Eventuella namn eller andra personuppgifter i de kvalitativa 
intervjuerna avidentifierades i utskrifterna. Forskningsprojektet har godkänts ur 
etisk synpunkt av Forskningsetikkommittén, Medicinsk-odontologiska 
fakulteten, Umeå Universitet, § 396/02, dnr 02-363 och dnr 05-043 M. 
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RESULTAT 
 
Beskrivning av bakgrundskarakteristika för delstudie I-III 
 
Patienterna i gruppen som hade diagnosen hjärtsvikt (HS-gruppen), var i åldern 
41-91 år, varav 2 var under 65 år och genomsnittsåldern var 77 år. Kvinnorna i 
HS-gruppen var i genomsnitt äldre och levde oftare ensamma, jämfört med 
männen (Tabell 2). Nitton patienter (9 kvinnor och 10 män) hade systolisk 
hjärtsvikt, 18 patienter (13 kvinnor och 5 män) hade diastolisk hjärtsvikt och 12 
patienter (6 kvinnor och 6 män) hade både systolisk och diastolisk hjärtsvikt. 
Förutom hjärtsvikt var de vanligaste kardiovaskulära diagnoserna som framkom 
i medicinska journaler högt blodtryck och ischemisk hjärtsjukdom. Av 
självrapporterade sjukdomar var besvär från rörelseapparaten vanligast (Tab. 3).  
 
Patienterna i gruppen som hade hjärtsviktsliknande symtom men inte hade 
diagnosen hjärtsvikt (icke hjärtsvikt, IHS-gruppen), var i åldern 61-90 år, varav 
5 var under 65 år och genomsnittsåldern var 77 år (Tabell 2). Högt blodtryck 
och ischemisk hjärtsjukdom var de vanligaste kardiovaskulära diagnoserna som 
rapporterades i medicinska journaler. Av självrapporterade sjukdomar var 
besvär från rörelseapparaten vanligast (Tabell 3).  
 
Deltagarna i referensgruppen var i åldern 42-91 år, varav 2 var yngre än 65 år 
och genomsnittsåldern var 77 år (Tabell 2). Även i referensgruppen var 
självrapporterade besvär i rörelseorganen vanligare än andra sjukdomar och 
besvär (Tabell 3). Sjukdomar som angavs från cirkulationsorganen var lågt 
blodtryck, störningar i hjärtrytmen eller nedsatt perifer cirkulation. Diagnoser 
från medicinska journaler har ej granskats för referensgruppen.  
 
 

Tabell 2. Bakgrundsvariabler för patienter i grupperna hjärtsvikt, HS, och icke 
hjärtsvikt, IHS, samt referensgruppen. 
 

 HS 
n = 49 

IHS 
n = 59 

Referens 
n = 40 

Män, n (%)  21 (43) 14 (24) 20 (50) 
Kvinnor, n (%) 28 (57) 45 (7,6) 20 (50) 
Ålder, m (SD) 77,7 (8,7) 77,6 (7,9) 77,5 (8,7) 
Ålder, män, m (SD) 75 (10,8) 75,1 (7,4) 75,1 (10,3) 
Ålder, kvinnor, m (SD) 79,8 (6,1)* 78,4 (8) 79,8 (6,1) 
Ensamboende, n (%) 22 (45) 38 (64) 22 (55) 
Ensamboende, män, n (%) 2 (10) 6 (43) 6 (30) 
Ensamboende, kvinnor, n (%) 20 (71)** 32 (71) 16 (80) 
 
* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,001. Signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i ålder och 
boendeform inom respektive grupp återfanns endast inom gruppen hjärtsvikt. 
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Tabell 3. Sjukdomar och läkemedelsbehandling för patienter i grupperna 
hjärtsvikt, HS, och icke hjärtsvikt, IHS, samt referensgruppen. 
 
 
 HS   

n = 49 
IHS   
n = 59 

Referens  
n = 40        

Sjukdomar i andnings- och 
cirkulationsorgan, diagnoser 
från journaler, n (%)1 

   

Hypertoni 23    (47) 19    (32)  
Ischemisk hjärtsjukdom 46    (94) 30    (51)  
Stroke 10    (20) 8      (14)  
Lungsjukdom 3      (6) 3      (5)  
Självrapporterade övriga 
sjukdomar och besvär, 2 n (%)1 

   

Andningsorganen 5     (10) 18   (31) - 
Muskuloskeletala  30   (61) 31   (53) 22    (55) 
Hormonella /varav diabetes 9/5  (18/10) 14/7 (24/12) 2      (5) 
Magtarmkanalen 5     (10) 11   (19) 2      (5) 
Neurologiska 4     (8) 9     (15) 4      (10) 
Urinvägar och sexualorganen 3     (6) 6     (10) 8      (20) 
Syn och hörselorganen 8     (16) 6     (10) 6      (15) 
Maligna tumörer 5     (10) 6     (10)  2      (5) 
Andra circulatoriska 3, n 6     (12) 5     (8) 8      (20) 
Självrapporterad 
läkemedelsbehandling, n (%)1 

   

ACE-hämmare 42   (86) 15   (25) 1      (2) 
Betareceptorblockerare 34   (69) 20   (34) 1      (2) 
Diuretika 26   (57) 26   (44) - 
Neuroleptika 8     (16) 7     (12) 2      (5) 
Antidepressiva 4     (8) 4     (7) - 
mot Demenssymtom 2     (4) - - 
Övrigt 46   (94)  58   (98) 18     (45) 
 

1 antal personer och andel av personer inom respektive grupp 
2 grupperade enligt ICD 10 klassifikationssystem   
3 lågt blodtryck, rytm rubbningar eller perifer kärlsjukdom 
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Hälsorelaterad livskvalitet, fatigue, depression och socialt stöd. Jämförelser 
mellan grupperna HS och IHS, delstudie I och II. 
 
Av tabell 4 framgår att patienterna i HS-gruppen skattade sin allmänna hälsa i 
SF-36 skalan signifikant lägre (p ≤ 0,05) jämfört med IHS-gruppen. Däremot 
fanns inte några signifikanta skillnader i de övriga delarna av SF-36 skalan, 
fatigue, depression eller socialt stöd mellan grupperna. I de fortsatta univariata 
analyserna (ANOVA) i delstudie I framkom att fysisk livskvalitet (PCS) i SF-36 
skalan, samt kön och boendeform skiljde sig signifikant mellan grupperna (p ≤ 
0,05), varför dessa variabler inkluderades i den multipla logistiska 
regressionsanalysen i delstudie I. Oddsen för att tillhöra gruppen HS var lägre 
för dem som levde ensamma (OR 0,37) och hade hög grad av fysisk livskvalitet 
(PCS) i SF-36 (OR 0.95). Modellen förklarade 16,3 % av variansen (Tabell 5). I 
de univariata logistiska regressionsanalyserna i delstudie II framkom att fysisk 
fatigue, kön och boendeform var signifikant relaterat (p ≤ 0,1) till 
grupptillhörighet (HS- eller IHS-gruppen). Dessa tre variabler inkluderades 
därför i den fortsatta multipla logistiska regressionsanalysen i delstudie II. 
Endast fysisk fatigue kvarstod som signifikant vilket innebär att fler patienter 
med hög grad av fysisk fatigue tillhörde gruppen HS (OR 1,15). Modellen 
förklarade 15,7 % av variansen mellan HS och IHS (Tabell 6).  
 
 
Hälsorelaterad livskvalitet, fatigue, depression och socialt stöd. Jämförelser 
mellan gruppen HS och referensgruppen, delstudie I och II 
 

Patienterna i HS gruppen skattade sin hälsorelaterade livskvalitet sämre jämfört 
med referensgruppen i alla delskalor av SF-36. Skillnaden i medelvärden var 
signifikant i de fyra delskalorna som omfattar fysiska komponenter (PCS), samt 
för vitalitet och social funktion. Patienterna i gruppen HS hade signifikant högre 
grad av fatigue i MFI-skalans delskalor generell fatigue, fysisk fatigue och 
minskad aktivitet. Det fanns ingen signifikant skillnad i socialt stöd mellan 
grupperna (Tabell 4). Enligt GDS-15 var andelen patienter med måttlig grad av 
depression 25 % i HS gruppen (12/47) och 12 % i referensgruppen (5/40), 
skillnaden var signifikant (p = 0,01). I delstudie I var skillnaden mellan HS 
gruppen och referensgruppen signifikant (p ≤ 0,05) enligt ANOVA för följande 
variabler: boendeform, PCS i SF-36 och generell fatigue, som inkluderades i den 
multipla logistiska regressionsanalysen. Oddsen för att tillhöra gruppen HS var 
lägre för dem som levde ensam (OR 0,18) och för dem med hög grad av fysisk 
livskvalitet, PCS i SF-36 (OR 0,93). Individer med hög grad av generell fatigue 
tillhörde med större sannolikhet gruppen HS (OR 1,16). Modellen förklarade 
43,3 % av variansen mellan HS och referensgrupp (Tabell 5). I delstudie II 
ingick i den multipla logistiska regressionsanalysen följande variabler som i den 
univariata logistiska analysen var signifikant (p ≤ 0,1) relaterade till 
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grupptillhörighet: fysisk fatigue, minskad motivation och depression (GDS). 
Oddsen att tillhöra gruppen HS var högre för dem med hög grad av fysisk 
fatigue (OR 1,31). Modellen förklarade 36,1 % av variansen (Tabell 6). 
 
 
Hälsorelaterad livskvalitet, fatigue, depression och socialt stöd. Jämförelser 
mellan gruppen IHS och referensgruppen, delstudie I och II 
 
Även patienterna i IHS gruppen skattade sin hälsorelaterade livskvalitet sämre 
jämfört med referensgruppen i alla delskalor av SF-36. Skillnaden i 
medelvärden var signifikant i de fyra delskalor som omfattar fysiska 
komponenter, PCS, samt i delskalan rollfunktion av emotionella orsaker. 
Patienter i gruppen IHS hade signifikant högre grad av fatigue i MFI-skalans 
delskalor generell fatigue, fysisk fatigue och minskad aktivitet. (Tabell 4). I IHS 
gruppen hade 25 % (15/59) måttlig grad av depression enligt GDS-15 och 3,4 % 
(2/59) hade djup depression. I referensgruppen hade 12 % (5/40) måttlig grad av 
depression. Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p = 0,02). I den 
multipla logistiska regressionsanalysen i delstudie I ingick PCS i SF-36 och 
generell fatigue (p ≤ 0,05 i ANOVA). Av analysen framgick att oddsen för att 
tillhöra gruppen IHS var lägre för dem som hade hög grad av fysisk livskvalitet 
(PCS) i SF-36 (OR 0,95). Vidare framkom att sannolikheten att tillhöra gruppen 
IHS var högre för dem med hög grad av generell fatigue (OR 1,17). Modellen 
förklarade 27,7 % av variansen mellan grupperna (Tabell 5). I delstudie II ingick 
i den multipla logistiska regressionsanalysen de från den univariata logistiska 
regressionsanalysen signifikanta (p ≤ 0,1) variablerna kön, fysisk fatigue och 
depression. Oddsen att tillhöra gruppen IHS var signifikant högre för kvinnor 
(OR 2,68) och för dem med hög grad av fysisk fatigue (OR 1,14). Modellen 
förklarade 24,8 % av variansen (Tabell 6).   
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Tabell 4. Medelvärden (m) och standard deviation (SD) för MFI-20, SF-36, 
GDS-15 och SPS för HS-gruppen (n=49), IHS-gruppen (n=59) och 
referensgruppen (n=40). 
 
 

 HS 
m (SD) 

IHS 
m (SD) 

Referens 
m (SD) 

ANOVA
p 

MFI-20    
 Generell Fatigue 14,6 (3,9)1 14,0 (4,1)1 9,9 (5,2) < ,001

 Fysisk Fatigue 15,5 (3,9)1 13,9 (4,5)1 10,0 (4,9) < ,001

 Minskad aktivitet 14,6 (3,8)1 14,1 (4,3)1 11,4 (4,8) ,002

 Minskad motivation 9,9 (3,1) 9,3 (3,9) 8,4 (2,9) ns

 Mental Fatigue 10,1 (3,4) 9,9 (3,0) 9,6 (3,7) ns

SF-36   
 Fysisk funktion 44,9 (26,1)1 47,6 (26,6)1 70,6 (29,5) < ,001

 Rollfunktion fysisk 32,3 (36,1)1 45,6 (42,2)1 70,4 (39,1) < ,001

 Smärta 57,1 (25,7)1 57,7 (29,1)1 76,2 (24,5) ,001

 Allmän hälsa 48,3 (18,8)1,2 57,3 (20,7)1,2 73,0 (17,2) < ,001

 Vitalitet 44,1 (20,7)1 47,9 (26,3)1 66,9 (24,1) < ,001

 Social funktion 70,4 (23,6)1 74,8 (30,7) 85,3 (23,5) ,031

 Rollfunktion Emotionell 69,4 (38,4) 59,3 (44,7)1 82,5 (33,7) ,020

 Mental Hälsa 74,5 (16,3) 74,7 (22,6) 83,7 (14,9) ,037

 Total fysisk hälsa (PCS) 31,4 (11,6)1 35,2 (12,0)1 44,6 (11,6) < ,001

 Total mental hälsa (MCS) 48,8 (9,6) 47,4 (13,6)1 52,1 (9,7) ns

   

GDS-15, Depression 3,49 (2,22)1 3,34 (2,92)1 1,93 (1,91) ,006

SPS, Socialt stöd 55,0 (5,7) 55,3 (6,4) 53,8 (7,7) ns
 

1  Skillnaden var signifikant jämfört med referensgruppen, i Bonferronis Post Hoc test   
2  Skillnaden var signifikant mellan HS och IHS grupperna, i Bonferronis Post Hoc test 
ns = icke signifikant 
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Tabell 5. Kontrollerade Odds ratio (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för 
HS-gruppen (n=49), IHS-gruppen (n=59) och referensgruppen (n=40). Delstudie 
I. 
 
  

HS – IHS1 

OR4 (95% CI) 

 
HS – Referens2  
OR4 (95% CI)    

 
IHS – Referens3  
OR4 (95% CI) 

Ensamboende 0,37 (0,14-0,98) 0,18 (0,05-0,64) - 5  
PCS 0,95 (0,91-0,99) 0,93 (0,87-0,98) 0,96 (0,91-1,00)
Generell fatigue - 5  1,16 (1,01-1,34) 1,17 (1,04-1,31)
 

1 1=HS och 0=IHS, 2 1=HS och 0=Refrensgruppen, 3 1=IHS och 0= Refrensgruppen, 4 
Kontrollerad för ålder och kön, 5 Variabeln ingick ej i analysen.  Signifikanta värden (p ≤ 
0,05) är markerade med fet stil.   
 
 
 
 
Tabell 6. Kontrollerade Odds ratio (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för 
HS-gruppen (n=49), IHS-gruppen (n=59) och referensgruppen (n=40). Delstudie 
II. 
 
 HS – IHS1 

OR (95% CI) 
HS – Referens2 
OR (95% CI) 

IHS – Referens3 
OR (95% CI) 

Kvinna 0,47 (0,18-1,23) - 4  2,68 (1,05-6,85) 
Ensamboende 0,43 (0,17-1,1) - 4  - 4  
Depression - 4  1,08 (0,79-1,48) 1,11 (0,88-1,41) 
Minskad motivation - 4  0,90 (0,73-1,11) - 4  
Fysisk fatigue 1,15 (1,03-1,28) 1,31 (1,13-1,53) 1,14 (1,02-1,28) 
 

1 1=HS och 0=IHS,  2 1=HS och 0=Referensgruppen,  3 1=IHS och 0= Refrensgruppen,  
4 Variabeln ingick ej i analysen. Signifikanta värden (p ≤ 0,05) är markerade med fet stil.   
 
 
Faktorer relaterade till fatigue bland patienter med hjärtsvikt, delstudie III 
 
I delstudie III studerades endast patienter med hjärtsvikt, det vill säga gruppen 
HS i delstudie I och II. För utfallsvariabeln i delstudie III, generell fatigue i 
MFI-20, var medelvärdet för gruppen 14,6 (SD 3,9). Kvinnorna hade signifikant 
högre grad av fatigue jämfört med männen (15,8 SD 3,1, respektive 13,0 SD 4,3, 
p = 0,012). Kvinnorna hade även sämre fysisk funktion (p = 0,001), sämre 
rollfunktion av emotionella orsaker (p = 0,036) och högre grad av kroppslig 
smärta (p = 0,016) än männen. Enligt GDS-15 hade kvinnorna högre grad av
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depression (p = 0,034) än männen. I tabell 7 framgår att i de univariata 
analyserna var kön och boendeform signifikant relaterat till graden av fatigue. 
Vidare framkom att alla de studerade fysiska variablerna (fysisk funktion, fysisk 
rollfunktion, smärta och allmän hälsa) och de mentala variablerna emotionell 
rollfunktion och depression var signifikant relaterade till fatigue. Det fanns även 
ett signifikant samband mellan social funktion i SF-36 och fatigue. I den slutliga 
multipla linjära regressionsmodellen ingick följande oberoende variabler: kön, 
fysisk funktion i SF-36, rollfunktion av fysiska orsaker i SF-36, depression och 
social funktion i SF-36. Kön och rollfunktion av fysiska orsaker kvarstod som 
signifikanta och förklarade 36 % av variansen i generell fatigue, vilket innebär 
att kvinnor och de som skattade lägre grad av rollfunktion av fysiska orsaker 
hade mer fatigue (Tabell 7).  
 
 
 
Tabell 7. Univariat och multipel linjär regressionsanalys av fatigue hos patienter 
med hjärtsvikt. Delstudie III. 
 
 
 Univariat 

Analys 
Multivariat 

Inom Gruppen 
A-D 

Multivariat 
Sista modellen

 

n=49 

Beta p Beta1 p Beta1 p

A.Demografiska variabler    
Kön, kvinnor, n (%) 28 (57) ,359 ,012 ,359 ,012 ,280 ,033
Ålder, m (SD) 77,7 (9) ,062 ,676   
Ensamboende, n (%) 22 (45) ,342 ,018 ,195 ,265  

B. Fysiska variabler    
Fysisk funktion2 m (SD) 44,9 (26) -,537 <,001 -,334 ,024 -,211 ,200
Rollfunk. fysisk2  m (SD) 32,3 (36) -,548 <,001 -,359 ,016 -,458 ,001
Smärta2 m (SD) 57,1 (26) ,362 ,011 ,011 ,939  
Allmän hälsa2  m (SD) 48,3 (19) -,468 ,001 -,204 ,144  

C. Mentala variabler    
Rollfunk. emotion.2 m (SD) 69,4 (38) -,327 ,023 -,222 ,146  
Mental hälsa2 m (SD) 74,5 (16) -,263 ,071   
Depression, m (SD) 3,49 (2,22) ,424 ,003 ,424 ,003 ,187 ,177
Självtranscendens, m (SD) 45,7 (4,3) -,010 ,945   
Resiliens, m (SD) 137,1 (14,1) ,110 ,477   

D. Social variables    
Social funktion2 m (SD) 70,4 (23,6) -,416 ,003 -,416 ,003 -,128 ,382
Socialt stöd, m (SD) 55,0 (5,7) -,072 ,639   
 
1Betavärden är angivna från det sista steget i respektive regressionsanalys. Signifikanta 
värden (p ≤ 0,05) är markerade med fet stil.   
2 En subskala i SF-36.  
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Upplevelser av trötthet hos äldre kvinnor med hjärtsvikt, delstudie IV 
 
Upplevelsen av trötthet, som den berättades av äldre kvinnor med kronisk 
hjärtsvikt, formulerades i två teman och fem subteman. Temat ’att leva med 
bristande fysisk energi’ innefattade en påtaglig känsla av orkeslöshet som 
påverkade hela kroppen på ett annorlunda sätt än vid tidigare erfarenheter av 
trötthet. Tröttheten kunde kännas som domningar i kroppen, ”Jag domnar bort 
hela jag” och förknippades ofta med andfåddhet. Intensiteten i tröttheten 
varierade och förändringen var inte alltid förutsägbar. En överväldigande känsla 
av trötthet kunde komma plötsligt. Bristen på fysisk energi och de oförutsägbara 
svängningarna i fysisk förmåga innebar en sårbar situation och behov av hjälp 
från andra i det dagliga livet. Det andra temat ’att sträva efter oberoende och 
samtidigt vara medveten om att hälsan försämras’ beskriver hur kvinnorna 
hanterar sin livssituation. I intervjuerna framkom en stark vilja att klara sig själv 
i det dagliga livet så lång det var möjligt. Kvinnorna uttryckte glädje och 
uppskattning över de förmågor de hade och poängterade vikten av att 
upprätthålla dessa för att undvika, eller åtminstone skjuta upp, ett ökat beroende 
av andra.  Denna strävan innebar ofta en kamp mot tröttheten, ”Man måste 
kämpa, annars går det inte” men också mot sina egna ambitioner. Det var 
nödvändigt att anpassa sitt tempo och sina aktiviteter efter den fysiska förmågan. 
”Det kostar på att anpassa sig.” 
 
 
 
DISKUSSION  
 
Reflektion över likheter och skillnader mellan personer med och utan 
hjärtsvikt 
 
Huvudfynden i delstudie I och II visade att patienter med verifierad hjärtsvikt 
(HS) och patienter utan hjärtsvikt, men med hjärtsviktsliknande symtom (IHS), 
hade högre grad av fatigue, högre grad av depression och sämre fysisk 
livskvalitet jämfört med personer i referensgruppen utan känd sjukdom i 
cirkulationsorgan eller lungor. Det bör påpekas att skillnaderna var störst för de 
fysiska dimensionerna. Den relativt låga förklaringsgraden i analyserna av 
skillnader mellan grupperna HS och IHS (15 – 16 %) tyder på stora likheter 
mellan grupperna i de studerade faktorerna. Trots likheterna framkom att 
situationen för patienter med verifierad hjärtsvikt var sämre än för patienter med 
hjärtsviktsliknande symtom.  
 
Likheterna mellan grupperna HS och IHS kan inte anses förvånande eftersom 
patienterna i båda grupper rekryterades från en studie för validering av 
diagnosen hjärtsvikt (Olofsson m.fl., 2006). I valideringsstudien inkluderades 
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patienter som hade diagnosen hjärtsvikt eller symtom som av behandlande 
läkare bedömdes som mest sannolikt bero på hjärtsvikt. Likheterna mellan HS 
och IHS grupperna kan jämföras med tidigare studier där man funnit att 
livskvalitet inte varit relaterat till LVEF vid hjärtsvikt (Dracup m.fl., 1992; Cline 
m.fl., 1999; Juenger m.fl., 2002). Ett viktigt fynd i delstudie I och II var dock att 
nedsättningen i hjärtfunktion hos patienterna med hjärtsvikt medförde än högre 
grad av fysisk fatigue och nedsatt fysisk livskvalitet, vilket visar en inte 
oväsentlig gradskillnad mellan grupperna gällande de fysiska komponenterna av 
livskvalitet. Att finna åtgärder som kan förbättra det fysiska välbefinnandet 
bland patienter med hjärtsvikt är därför högst angeläget. Eftersom ingen tidigare 
studie har hittats som jämfört patienter med verifierad hjärtsvikt med patienter 
som haft misstänkt eller felaktig diagnos av hjärtsvikt, får våra fynd betraktas 
som unika. Den större andelen kvinnor i IHS gruppen tyder på att hjärtsvikt är 
mer svårdiagnostiserad hos kvinnor (Swedberg m.fl., 2005).Vid jämförelser med 
personer i samma åldersgrupp men utan kända sjukdomar i hjärta eller lungor 
var skillnaderna däremot tydliga. Skillnaden i hälsorelaterad livskvalitet mellan 
å ena sidan HS och IHS och å andra sidan referensgruppen, stämmer väl överens 
med tidigare studier (Ekman m.fl., 2002; Jaarsma m.fl., 1999; Cline m.fl., 1999; 
Friedman, 2003). Skillnaderna i fatigue mellan patientgrupperna och 
referensgruppen tyder på att sjukdomssymtom hade större betydelse än ålder för 
graden av fatigue.  
 
Patientgrupperna angav även att de i högre grad än referensgruppen hade 
minskat sin aktivitet, vilket kan förstås utifrån det sämre fysiska hälsotillståndet, 
men också av olikheter i mental hälsa. Skillnader mellan patientgrupperna och 
referensgruppen avseende mentala aspekter framkom i delstudie I i delskalan 
’mental häsa’ men inte för de samlade mentala komponenterna (MCS i SF-36). I 
delstudie II visades att en större andel av patienterna i HS och IHS grupperna 
kunde klassificeras som deprimerade enlig GDS-15 jämfört med 
referensgruppen. Dessa fynd styrker tidigare rapporter som har rapporterat om 
hög förekomst av depression bland patienter med hjärtsvikt (Gottlieb m.fl., 
2004) men också bland äldre med annan hjärtsjukdom (Ahto m.fl., 1997) eller 
kronisk sjukdom (Schnittker, 2005).  
 
Eftersom fatigue/trötthet är ett vanligt symtom både vid hjärtsvikt och vid 
depression, finns en risk för felbedömning som kan medföra att depression hos 
patienter med hjärtsvikt inte diagnostiseras och behandlas (van der Wal, van 
Voorst, & Jaarsma, 2005). Dessutom kan depression hos äldre yttra sig i form av 
olika kroppsliga symptom, som också kan leda till underbehandling av 
depressioner (Norris m.fl., 2004). Så skulle kunna vara fallet bland patienterna i 
IHS gruppen, där de enda personerna med tecken på svår depression återfanns. 
För att kunna dra några sådana slutsatser krävs dock ett större antal 
försökspersoner och andra metoder för säkerställande av diagnosen depression.
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I klinisk verksamhet torde också det omvända förhållandet förekomma, det vill 
säga att långvarig trötthet felaktigt tolkas som tecken på depression. För att 
minska risken för felbedömning av patientens problem är det viktigt att noggrant 
undersöka karaktären av den upplevda tröttheten. Som ett komplement till 
patientintervjuer kan lämpliga frågeinstrument vara användbara. I vår studie 
framkom ingen skillnad i mental fatigue och minskad motivation mellan 
patientgrupperna och referensgruppen, medan skillnaderna var tydliga för 
generell och fysisk fatigue. Eftersom minskad motivation är ett tecken på 
depression kunde man förvänta sig ett starkt samband mellan dessa två variabler. 
Det var dock bara bland deltagarna i referensgruppen som sambandet mellan 
depression och minskad motivation var statistiskt signifikant. Trots att GDS-
skalan är konstruerad för att användas bland äldre och fysiskt sjuka, finns 
anledning att reflektera över vilken roll den fysiska funktionsnedsättningen och 
tröttheten kan ha haft för svaren. Frågorna besvarades med ja eller nej, men 
kommenterades ofta därutöver. Fråga nummer 2 ’har du gett upp många 
aktiviteter och intressen?’ och fråga nummer 9 ’vill du hellre stanna hemma än 
att gå ut och prova nya sysselsättningar?’ kommenterades ofta med ”ja, därför 
att jag orkar inte,” och fråga nummer 13 ’känner du dig full av energi?’  
besvarades ofta med ett skratt och svaret ”nej, knappast.” Min tolkning i den 
situationen var att många syftade på bristande fysisk ork. Som frågeformuläret 
är utformat finns ingen möjlighet för alternativa svar. Individen kan ju utöva 
andra och fysiskt mindre krävande intressen än man gjort tidigare, och vara nöjd 
med att stanna hemma och inte utsätta sig för ansträngande aktiviteter.  Eftersom 
GDS tolkas utifrån summan av alla frågor har varje fråga samma tyngd för 
resultatet. 
 
En svårighet i bedömning av depression hos patienter med hjärtsvikt är att 
många likartade symtom förekommer vid båda tillstånden, inte bara trötthet utan 
också sömnproblem, koncentrationsstörningar och aptitlöshet. I klinisk 
verksamhet krävs en bedömning av läkare med kompetens att avgöra om 
patienten lider av depression, som är en psykiatrisk diagnos. Eftersom 
depression, eller depressiva symptom, är vanligt förekommande och har 
allvarliga konsekvenser för patienter med hjärtsjukdom, efterfrågas metoder för 
bedömning som kan göras rutinmässigt av personal inom akut somatisk vård 
(van der Wal m.fl., 2005). Forskning har visat att korta frågeinstrument kan vara 
ett tillförlitligt hjälpmedel att använda inom akutsjukvården för att upptäcka 
depression (Doyle, McGee, & Conroy, 2007). Vid en grundlig översyn av 
metoder som har använts i forskning för att bedöma depression bland patienter 
med hjärtsjukdom, konstaterades dock behov av mer kunskap för bedömning av 
depression hos äldre med fysiska sjukdomar (Davidson m.fl., 2006). Adams 
(2001) varnar för överidentifiering av depression vid användning av GDS, och 
föreslår en delskala som hon kallar ’Withdrawal, Apathy and lack of Vigor’, 
WAV, för just frågorna 2, 9 och 13 i GDS-15. Dessa frågor, menar Adams, kan 
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vara tecken på “a depletion syndrome,” det vill säga ett tillstånd av uttömning, 
eller åderlåtning, som kan relateras till hög ålder och funktionsnedsättning. I ett 
senare arbete har Adams, Matto och Sanders (2004) genomfört en faktoranalys 
av data från GDS-30, och föreslår tre delskalor för att förbättra precisionen i 
tolkningen av skalan, som också kan appliceras på GDS-15. De föreslagna 
delskalorna skulle kallas dysfori (dysphoric mood), WAV och hopplöshet 
(hopelessness). Författarna menar att frågorna i dysfori- och hopplöshetskalan 
bäst mäter graden av depression, medan WAV hade lägre validitet för att mäta 
depression. Fynden i delstudie II och kommentarerna som många av 
intervjupersonerna gav till frågorna stöder resonemanget i Adams’ studier, och 
understryker vikten av att i klinisk verksamhet noggrant analysera vad olika 
symptom och dess konsekvenser betyder för den enskilde individen.  
 
 
Fatigue vid hjärtsvikt 
 
Eftersom graden av fatigue tydligt skiljde sig mellan grupperna valde vi att 
närmare studera fatigue i gruppen av patienter med hjärtsvikt. Resultaten i 
delstudie III visade att hög grad av generell fatigue var starkast relaterat till 
kvinnligt kön och upplevd nedsatt rollfunktion av fysiska orsaker. Nedsatt fysisk 
funktion som sådan, liksom mentala och sociala faktorer hade mindre betydelse 
för graden av fatigue. I delstudie IV intervjuades äldre kvinnor med hjärtsvikt 
om sin upplevelse av fatigue. Resultatet sammanfattades i två teman; ’att leva 
med bristande fysisk energi’ och ’att sträva efter oberoende och samtidigt vara 
medveten om att hälsan försämras’. Resultatet från intervjuerna i delstudie IV 
stämmer väl överens med resultaten i de kvantitativa studierna, det vill säga att 
fatigue upplevdes i huvudsak vara av fysisk karaktär. De intervjuade kvinnorna 
gav uttryck för en stark vilja att kämpa emot sina kroppsliga begränsningar för 
att bibehålla en så hög grad av oberoende som möjligt.  
 
I delstudie III framkom att kvinnorna rapporterade en högre grad av fatigue än 
männen, vilket stämmer överens med andra studier (Tiesinga m.fl., 1999; 
Schwarz m.fl., 2003). Kvinnorna var i genomsnitt äldre än männen, men ålder 
var inte relaterat till fatigue, vilket också överensstämmer med tidigare studier 
bland personer med kronisk sjukdom (Tiesinga m.fl., 1999). Kvinnorna hade 
även signifikant högre nivå av depression och bodde oftare ensamma jämfört 
med männen. Såväl kvinnligt kön som ensamboende visade sig vara av 
betydelse för fatigue i de univariata analyserna. Då fatigue är ett vanligt 
symptom vid depression, kunde man förvänta sig ett starkt samband mellan 
generell fatigue och depression. En hypotes var också att mentala resurser som 
resiliens och förmåga till självtranscendens kunde ha en skyddande effekt på 
upplevelse av fatigue eftersom dessa faktorer i flera studier har haft ett negativt 
samband med depression (Wagnild & Young, 1993; Klaas, 1998). Dessutom har
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en studie bland patienter som genomgått levertransplantation visat ett samband 
mellan hög grad av självtranscendens och lägre grad av fatigue (Wright, 2003). I 
vår studie hade dock varken självtranscendens eller resiliens samband med 
fatigue. Nygren och medarbetare (2005a) fann i en grupp personer som var 85 år 
och äldre att STS och resiliens var signifikant korrelerat till mentala 
komponenter, MCS i SF-36, men inte till fysiska komponenter, PCS i SF-36. I 
samma studie konstaterades att det inte fanns något samband mellan fysisk och 
mental hälsa. Eftersom fysiska faktorer var mer framträdande bland patienterna i 
delstudie III kan man förstå varför såväl resiliens som självtranscendens saknade 
betydelse för fatigue i de statistiska analyserna. Våra resultat styrker tidigare 
studier som visat att fatigue bland patienter med hjärtsvikt är huvudsakligen av 
fysisk karaktär (Ekman & Ehrenberg, 2002a; Falk m.fl., 2006).  
 
Av de fysiska faktorer som studerades i delstudie III hade rollfunktion av fysiska 
skäl störst betydelse för variationen av fatigue. Frågorna i delskalan speglar 
svårigheter och hinder att utföra arbete eller andra aktiviteter på grund av 
kroppsligt hälsotillstånd, samt om man uträttat mindre än man önskat eller 
minskat tiden som ägnats åt arbete eller andra aktiviteter. Resultatet visar att de 
upplevda följderna av nedsatt fysisk funktion var starkare relaterat till graden av 
fatigue än funktionsnedsättningen i sig, självskattad allmän hälsa eller smärta. 
Då endast två av patienterna med hjärtsvikt var i åldern under 65 år, innebar 
arbete för de allra flesta i denna studie inte yrkesarbete. Att ha förmåga att 
genomföra sysslor på ett sätt som man önskar torde ha betydelse för känslan av 
att hantera sin situation. En hög känsla av sammanhang (KASAM), varav 
hanterbarhet är en faktor, har visats vara relaterat till lägre grad av fatigue bland 
sjukhusvårdade patienter med hjärtsvikt (Falk m.fl., 2007). Betydelsen av 
patienters inställning till funktionsnedsättning framkom också i en studie av 
depression bland patienter med hjärtsvikt, där attityder angående 
funktionsnedsättning hade ett starkare samband med depression än den fysiska 
funktionsnedsättningen som sådan (Turvey m.fl., 2002). Man kan anta att 
attityder och inställning till funktionsnedsättning hos den som är drabbad 
påverkas av vilken betydelse den nedsatta funktionen har i vardagslivet, och 
möjligheter till att kompensera för bristande funktion. Att leva ensam medför 
rimligen att ensam ansvara för arbetsuppgifter och andra aktiviteter i 
vardagslivet. Att leva tillsammans med någon kan innebära delat ansvar och 
delad arbetsbörda, men situationen kan även vara den motsatta. Kvinnor har 
traditionellt haft ett större ansvar för arbete i hemmet och för att vårda andra 
familjemedlemmar, vilket har påverkat (och fortfarande påverkar) livsvillkoren 
för många av de kvinnor som idag är i pensionsåldern (Carlstedt & Forssén, 
1999). En frågeställning i delstudie III var om socialt stöd hade inverkan på 
upplevelse av fatigue. Med det frågeinstrument som användes i studien, SPS, 
visades inget samband mellan grad av fatigue och socialt stöd. En tänkbar 
förklaring till det uteblivna sambandet är att SPS inte mäter graden av praktisk
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hjälp utan mera fokuserar på känslomässigt stöd och tillhörighet. En del av 
skalan mäter också i vad mån man är behövd av någon annan, men i vår studie 
har skalan använts som en helhet och inte separerat delskalorna. Eftersom det 
fysiska hälsotillståndet hade störst betydelse för fatigue i vår studie, är det 
möjligt att frågor om praktisk hjälp hade varit mer framträdande i analyserna.   
 
I delstudie IV ombads äldre kvinnor att berätta om sina erfarenheter av att leva 
med hjärtsvikt, med fokus på hur de upplevde trötthet. Eftersom ordet fatigue 
inte används i svenskt talspråk har orden trött och trötthet använts vid 
intervjuerna, därför använder jag de orden i diskussionen av fynden i delstudie 
IV. Genomgående i berättelserna var beskrivningar av en påfallande och 
onormal kroppslig trötthet som hade inverkan på förmågan till aktiviteter i det 
dagliga livet vanliga. Kvinnornas beskrivningar stämmer väl överens med 
resultaten i delstudie III, men även med tidigare studier bland medelålders 
patienter med hjärtsvikt (Nordgren m.fl., 2007) och patienter med 
cancersjukdom (Glaus m.fl., 1996; Lindqvist, Widmark, & Rasmussen, 2004). 
Bilden av trötthet vid hjärtsvikt överensstämmer också med definitioner som 
finns för begreppet fatigue (Tiesinga m.fl., 1996) och speciellt för distinktionen 
mellan fatigue och trötthet som presenterats av Piper (1993). Vissa 
beskrivningar av tröttheten som den upplevdes av kvinnorna i delstudie IV 
skiljer sig från studier av andra tillstånd. Karakteristiskt för tröttheten hos dessa 
kvinnor med hjärtsvikt var att den beskrevs som mycket besvärande på 
morgonen och förmiddagen men oftast minskade på eftermiddagen, i motsats till 
beskrivning av trötthet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (Leidy & 
Haase, 1996). Tröttheten var också starkt relaterad till fysisk aktivitet och vissa 
kroppsrörelser, som att lyfta armarna över huvudet och att böja sig ner mot 
golvet. Detta medförde praktiska problem som exempelvis att använda 
köksskåp, både högt och lågt, eller att tvätta håret. Ett annat problem var att 
tröttheten också varierade på ett sätt som var svårt att förutsäga, vilket medförde 
osäkerhet i planeringen av aktiviteter. De snabba svängningarna i tröttheten 
skiljer sig också mot beskrivningar från patienter med KOL, som ofta redan på 
morgonen kände hur orken eller tröttheten skulle bli den dagen (Leidy & Haase, 
1999).  
 
Den minskade fysiska kapaciteten innebar behov av hjälp med praktiska 
göromål från andra personer. Samtidigt var ett genomgående tema en stark vilja 
att klara sig själv, och att så länge det går kämpa emot ett ökat beroende av 
andra. En medvetenhet om att hjärtsvikten var kronisk och att hälsotillståndet 
successivt försämrades tycktes finnas hos dessa kvinnor, men ingen gav uttryck 
för uppgivenhet eller nedstämdhet. I stället betonades vikten av att kämpa mot 
tröttheten, och att finna strategier för att hantera svårigheter i situationen. Ett sätt 
att förstå människors sätt att hantera sin aktuella situation är att betrakta 
situationen i ett historiskt och kulturellt sammanhang. I livsberättelser från 
svenska kvinnor i åldrarna 63-83 år, fann Carlstedt och Forssén (1999) angående
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upplevelser av ohälsa, att många av kvinnorna sett trötthet som ett 
normaltillstånd. Berättelserna i Carlstedt och Forsséns studie tydde på att det 
funnits normer och värderingar om att man inte skulle fästa avseende vid 
tröttheten. I samma studie beskrevs känslor av skuld och skam i samband med 
sjukdom, skuld för att sjukdom var självförvållad, och skam över att inte räcka 
till och inte duga i sina roller som kvinnor. Huruvida kvinnorna som 
intervjuades i delstudie IV delade dessa värderingar är inte känt, men de har levt 
sina liv under samma tidsperiod som kvinnorna i Carlstedts och Forsséns studie. 
I en nyligen presenterad studie om fatigue hos kvinnor med hjärtsvikt visade 
Plach, Heidrich och Jeske (2006) att medelålders kvinnor rapporterade mer 
känslomässig påverkan och svårare konsekvenser av fatigue än vad äldre 
kvinnor gjorde.    
 
Fynden i delstudie IV skiljer sig från två svenska studier om fatigue bland 
medelålders personer i fråga om beskrivning av kroppen i relation till ’självet’. I 
tolkningen av berättelser om trötthet bland medelålders personer med 
fibromyalgi (Söderberg, Lundman, & Norberg, 2002) och hjärtsvikt (Nordgren 
m.fl., 2007) beskrivs en objektifiering av kroppen och att kroppen upplevs som 
främmande. Denna känsla av alienation från kroppen sågs inte bland de äldre 
kvinnorna med hjärtsvikt i delstudie IV. För att bättre förstå människans 
upplevelse av kroppen i olika situationer föreslår Gadow (1982) fyra nivåer av 
relationen mellan kropp och själv. Gadows resonemang utgår från synen om 
kroppen och självet som oskiljaktiga, men inte identiska enheter, eftersom 
kroppen är en förutsättning för tänkande och medvetandet kan betrakta kroppen. 
Upplevelsen av främlingskap och objektifiering av kroppen som beskrevs i 
Söderbergs (2002) och Nordgrens (2007) studier kan överensstämma med 
Gadows nivå som kallas ’disrupted immediacy’ (avbruten 
omedelbarhet/aktualitet) (sid 88-90). Kroppen och självet ses som två agenter 
som kan påverka varandra, självet/viljan kan exempelvis förmå kroppen att 
uppnå nya färdigheter genom disciplin och träning, men kroppen kan också 
hindra viljan genom bristande funktion. På denna nivå beskrivs relationen 
mellan kropp och själv som en inbördes kamp. I delstudie IV beskrevs tydligt en 
kamp mot tröttheten, som förvisso var kroppslig, men uttrycken speglade inte att 
kampen riktades mot kroppen. Kvinnorna uttryckte sig istället i termer som ”jag 
orkar inte” och berättade om hur de på olika sätt försökte anpassa sina aktiviteter 
efter kroppens förmåga. Detta förhållningssätt stämmer bättre med den nivå som 
Gadow (sid 92-99) kallar ’aestetic immediacy’ (estetisk omedelbarhet/aktualitet) 
där kroppen betraktas som ett subjekt och en del av självet. Som subjekt har 
kroppen förmåga att formulera syften, mål, värde och mening. Dock kan dessa 
förefalla oklara för övriga delar av självet, på samma sätt som intellektet inte 
alltid förstår känsloupplevelser. Denna relation beskrivs som ett ömsesidigt 
förhållande där ingendera parten är överordnad den andre. Enligt Gadow präglas 
relationen också av ett ömsesidigt lärande, som kan te sig speciellt svårt vid 
sjukdom och åldrande då kroppen’talar ett främmande språk’. Kvinnorna i 
delstudie IV beskrev tröttheten i samband med hjärtsvikt som annorlunda 
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jämfört med tidigare erfarenheter av trötthet, exempelvis att kroppen kändes 
bortdomnad på ett ovanligt sätt. Olikheterna i beskrivningarna av relationen till 
den egna kroppen mellan de äldre kvinnorna i vår studie och medelålders 
kvinnor (Söderberg m.fl., 2002; Nordgren m.fl., 2007) tyder på att ålder har 
betydelse för inställningen till att leva med en kronisk sjukdom.  
 
 
Resultatens betydelse för omvårdnad 
 
Resultaten i denna avhandling visar att fysisk fatigue/trötthet är ett framträdande 
symtom bland äldre med hjärtsvikt eller hjärtsviktsliknande besvär, och att 
denna trötthet inte ska betraktas som normal för åldern. För att om möjligt kunna 
påverka patientens trötthet, och därmed livskvalitet, måste upplevelsen av 
trötthet analyseras så noggrant som möjligt utifrån dess orsaker, karaktär och 
följder (jämför förfaringssätt vid smärttillstånd). Inte minst viktigt är att skilja 
mellan fysiskt betingad trötthet och nedstämdhet eller depression. Trötthet är 
sällan ett problem som patienter självmant påtalar. I samtal med patienten måste 
vårdaren därför vara uppmärksam på små kommentarer och antydningar. 
Uttryck som ”jag har varit lat i veckan”, eller ”jag bryr mig inte om att delta i 
föreningslivet nuförtiden” kan tyda på såväl fysisk trötthet som på kognitiva 
problem eller nedstämdhet. Dessvärre blir liknande kommentarer alltför lätt 
överslätade med ett ursäktande svar som exempelvis ”så kan det väl få vara när 
man är pensionär”. Risken är då stor att ett samtal om det bakomliggande 
budskapet uteblir, och därmed också möjligheten att vidta relevanta åtgärder. 
Olika åtgärder som kan minska upplevelsen av trötthet bör systematiskt prövas 
och utvärderas. Exempelvis är utredning av eventuella sömnbesvär, 
nutritionsstatus och läkemedelsanvändning nödvändiga för vårdplaneringen. 
Fysisk aktivitet rekommenderas vid hjärtsvikt och bör stimuleras även i äldre 
åldersgrupper. Dock är behovet fortfarande stort att hitta former för fysisk 
aktivitet som är anpassade till äldres förutsättningar och önskemål. Inte minst 
problematiskt kan det vara för dem som bor i egna boenden, då många kan ha 
svårt att ta sig till gemensamma lokaler. En annan viktig faktor att diskutera är 
vilka konsekvenser tröttheten har för patienten och eventuella närstående. 
Kanske behöver sociala rollmönster förändras, och patientens begränsade energi 
besparas till aktiviteter som känns mest viktiga. En anpassning av bostaden och 
att lära sig ett energibesparande arbetssätt kan bidra till minskad trötthet. En 
annan praktisk aspekt är att undvika planerade aktiviteter på morgonen eller 
förmiddagen. 
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METODOLOGISK REFLEKTION  
 
För att få ökad kunskap om hur det är att leva med hjärtsvikt när man bor i eget 
boende och vårdas i primärvården valdes en kombination av metoder för 
datainsamling och analyser, så kallad triangulering. Resultaten från fall-
referensstudien som presenteras i delstudie I och II styrde frågeställningarna i 
delstudie III och IV, där endast patienter med hjärtsvikt ingick. Att studera 
fatigue/trötthet hos patienter med hjärtsvikt med dels en kvantitativ 
tvärsnittsstudie, och en kvalitativ intervjustudie gav en rikare förståelse av 
fenomenet än vad varje delstudie för sig kunde ge (jmf Williamson, 2005).  
  
 
Urval 
 
Våra inklusionskriterier skiljer sig från många större studier av hjärtsvikt där 
man exempelvis uteslutit patienter med diastolisk hjärtsvikt, LVEF > 40, andra 
kroniska sjukdomar eller läkemedel som påverkar stämningsläget. Vi menar att i 
studier av en patientgrupp där dessa tillstånd är vanliga bör även de 
subgrupperna av patienter ingå. Vi har inte funnit någon tidigare studie som 
jämfört patienter med väl verifierad hjärtsviktsdiagnos med dem som har 
liknande symptom. Däremot finns många studier av patienter med hjärtsvikt där 
man inte har beskrivit ett tillförlitligt tillvägagångssätt för diagnostisering 
(Johansson, Agnebrink, Dahlström, & Broström, 2004). Även studier där 
patienten själv uppgivit diagnos förekommer (Rhodes & Bowles; 2002, Turvey 
m.fl., 2002). På grund av diagnostiska svårigheter (Cleland m.fl., 2003) finns 
risk att patienter med felaktig diagnos ingår i tidigare publicerade studier.  
 
I föreliggande studie kan den undersökta gruppen patienter med hjärtsvikt 
sannolikt betraktas som representativ för de patienter med diagnosen hjärtsvikt 
som vårdas i primärvården i Sverige, beträffande ålder, könsfördelning och 
förekomsten av systolisk respektive diastolisk hjärtsvikt. Referensgruppen är 
inte helt representativ för genomsnittet av äldre i Sverige, eftersom personer 
med hjärt- kärl sjukdom, högt blodtryck och lungsjukdom uteslöts. Däremot var 
det inte ett krav att deltagarna skulle känna sig friska, vilket har varit ett 
inklutionskriterium i exempelvis en tidigare svensk studie (Ekman m.fl., 2002). I 
jämförelse med svenska normvärden för SF-36 i åldersgruppen 65 år och äldre 
(Sullivan, Karlsson, & Taft, 1997), hade referensgruppen i vår delstudie I 
likvärdiga eller något högre värden. Detta kan tolkas som att deltagarna i 
referensgruppen tyckte sig ha relativt god hälsa. Vi har inte använt test för 
kognitiv funktion eller uppgifter i journaler om eventuella kommunikations-
problem. Dessa förmågor bedömdes vid telefonkontakten eller i samband med 
intervjun som avbröts när så bedömdes rimligt. Syftet med ett sådant 
förfaringssätt var att inte utesluta personer som kunde svara på frågor eller 
berätta om sin livssituation trots vissa minnesstörningar. En anledning till att 
inte delta i studien var trötthet, som angavs av personer inviterade till alla 
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grupper. Det finns också skäl att tro att deprimerade personer i högre grad än 
icke deprimerade valde att avstå från deltagande, vilket kan innebära att 
personer med hög grad av fatigue och depression inte fanns representerade i vår 
studie. Ingen fråga ställdes angående orsak till att avstå från medverkan i 
studien. En bortfallsanalys bland personer som avböjde medverkan i 
referensgruppen visade att medelåldern för de 15 männen var 74 år och för de 34 
kvinnorna 79 år. Bland de sex män och åtta kvinnor som inte var anträffbara var 
medelåldern 71 respektive 81 år. Åldersfördelningen i bortfallet var jämförbar 
med deltagarna i referensgruppen. 
 
Urvalet av deltagare till delstudie IV motiverades av resultatet i delstudie III, att 
fatigue var relaterat till kvinnligt kön. Eftersom medelåldern bland kvinnorna 
var 79 år sattes en nedre åldersgräns för deltagande till 70 år. Ingen av 
kvinnorna från delstudie III uteslöts i delstudie IV på grund av ålder. Två 
kvinnor avböjde medverkan i studien för att de inte upplevde sig besvärade av 
trötthet, vilket kan ha medfört brist på variation i intervjuerna.  
 
 
Val av frågeinstrument 
 
Vår ambition var att spegla olika dimensioner av erfarenheter av att leva med 
hjärtsvikt (jmf Lenz m.fl., 1997). I urvalet av frågeinstrument var vi hänvisade 
till instrument som fanns tillgängliga på svenska, och som var testade för 
validitet och reliabilitet under svenska förhållanden med acceptabelt resultat. 
Till delstudie I-III valdes det generiska instrumentet SF-36 för livskvalitet, 
eftersom sjukdomsspecifika instrument inte kunde användas till 
referensgruppen. Av ett fåtal tillgängliga icke sjukdomsspecifika instrument för 
trötthet/fatigue valdes MFI-20 som speglar flera dimensioner av fatigue. Fatigue 
Interview Scale (FIS) valdes bort på grund av ett antal öppna frågor som kräver 
en annan analysmetod, och bedömdes vara svårare att kombinera med övriga 
instrument i multipla analyser. Åldern bland deltagarna motiverade valet av 
depressionsskalan GDS. Svaren från deltagarna i HS gruppen på den öppna 
frågan om livskvalitet (icke publicerade data) ledde till ett tillägg av en skala om 
socialt stöd. På grund av att endast ett fåtal personer var i arbetsför ålder, det vill 
säga under 65 år, valdes SPS. Skalor som omfattade sociala faktorer relaterade 
till yrkesarbete uteslöts. För att studera inre resurser hos äldre bedömdes STS 
och Resiliensskalan vara relevanta.  
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Val av analysmetod 
 
För delstudie I och II diskuterades ingen annan analysmetod än logistisk 
regressionsanalys, eftersom utfallsvariabeln grupptillhörighet är dikotom. I 
delstudie III var utfallsvariabeln generell fatigue, med möjliga värden på en 
skala mellan 4 och 20. Alternativet att dikotomisera skalan valdes bort, dels för 
att ingen given gräns finns mellan hög och låg grad av fatigue, och dels för att 
inte förlora information om variationen i data. Sålunda valdes linjär 
regressionanalys i delstudie III.  
 
 
Studiebegränsningar i de kvantitativa studierna 
 
Antalet deltagare i delstudie I-III var relativt litet, varför resultaten från dessa 
studier får ses som hypotesgenererande. En begränsning i delstudie I och III var 
att en reviderad version av SPS skalan användes, där subskalorna ’reliable 
alliance’ och ’guidance’ inte ingick. Dessa skalor omfattar frågor om 
möjligheter att få praktisk hjälp, information och råd som kunde ha tillfört 
värdefull information i dessa studier. Av resultatet i delstudie IV framkom 
vikten av att få hjälp med praktiska sysslor i vardagen. I delstudie II användes 
GDS-15 för att mäta förekomst och grad av depression, dock har ingen 
verifikation av diagnosen depression med hjälp av intervjuer genomförts (jmf 
Adams, 2001). 
 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
Synen på bedömning av kvalitet i kvalitativa studier varierar i litteraturen 
(Rolfe, 2006). Vissa författare förespråkar användandet av begreppen validitet 
och reliabilitet både för kvalitativa  och kvantitativa studier (Long & Johnson, 
2000; Morse, Barett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). Andra väljer begrepp som 
anses mer relaterade till kvalitativ forskning, exempelvis trovärdighet (Lincoln 
& Guba, 1985). Det finns också de som ifrågasätter värdet av  förutbestämda 
kriterier, och menar att varje studie måste bedömas individuellt utifrån en 
noggrann beskrivning av tillvägagångssätt, vilket samtidigt ställer krav på 
läsarens kompetens (Rolfe, 2006). Trovärdigheten av resultaten i delstudie IV 
grundas på följande ställningstaganden och förfaringssätt (se Graneheim & 
Lundman, 2004): Kvinnorna som intervjuades bedömdes ha tillräcklig 
erfarenhet av att leva med hjärtsvikt. Samtliga intervjuer genomfördes ostört och 
avslutades när samtalsämnet upplevdes uttömt. Enligt vår mening är intervjuaren 
också medskapare av innehållet i intervjun, eftersom den genomförs i formen av 
ett samtal. Min intention som intervjuare har varit att vara så följsam som 
möjligt till intervjupersonens tankebanor, och att hålla fokus mot syftet med 
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intervjun. Varje intervju genomfördes vid ett enstaka tillfälle, vilket kan vara en 
begränsning. Erfarenheter finns att upprepade intervjuer med samma person ger 
ett rikare innehåll, då ett samtal alltid föder nya tankar och både 
intervjupersonen och intervjuaren blir tryggare i situationen (Mishler, 2004; 
Brännström, 2007). För att öka tillförlitligheten i analysen avlyssnades banden 
av mig som genomförde intervjuerna, samtidigt som utskrifterna kontrollerades 
och korrigerades. Detta skedde innan textanalysen påbörjades. Analysprocessen 
har genomförts både enskilt och i diskussioner mellan mig och mina 
handledare/medförfattare i delstudien. En tidigare version av manuskriptet har 
också diskuterats på seminarium med andra doktorander och lektorer vid 
institutionen för omvårdnad. Härigenom har flera personers perspektiv och 
förförståelse tillförts processen. Vår uppfattning är att all analys av text innebär 
ett visst mått av tolkning. I den första indelningen av meningsenheter och 
kodning av dessa har vi försökt hålla oss så textnära som möjligt, medan i 
formuleringen av subteman och teman är abstraktionsnivån högre. Vi har 
vinnlagt oss om att inte låta vår förförståelse tillföra tolkningar som det inte 
finns grund för i texten, vilket kan vara en risk. Under hela analysprocessen har 
vi gått tillbaka till intervjutexten och pendlat mellan helheten och delarna i 
texten för att söka belägg för våra tolkningar. Målet har varit att hitta den mest 
trovärdiga av flera möjliga tolkningar. Tillförlitligheten i resultaten i kvalitativa 
studier styrks av citat ur intervjuerna. På grund av begränsat utrymme i 
vetenskapliga tidskrifter har tyvärr många belysande citat fått strykas ur 
manuskriptet. Överförbarheten av våra resultat kan främst bedömas av den 
enskilde läsaren. Vår förhoppning är att den kunskap som genererats kan öka 
förståelsen av vad trötthet/fatigue innebär för äldre kvinnor med hjärtsvikt och 
att den förståelsen kan vara användbar i andra kontext. 
  
 
Behov av fortsatta studier 
 
Resultaten i denna avhandling pekar på ett behov av fördjupade studier om 
fatigue vid hjärtsvikt, med ett större antal deltagare. Fortfarande är kunskaper 
om faktorer som ökar respektive minskar upplevelse av fatigue knapphändiga. 
Vidare finns behov av kunskap om patienters värderingar av den betydelse som 
olika symtom och funktionsnedsättningar har i deras liv. Olika åldersgrupper bör 
studeras separat då många faktorer i livssituationen skiljer sig mellan yngre och 
äldre personer. Av samma anledning bör även mäns och kvinnors erfarenheter 
studeras var för sig. Interventionsstudier bland äldre om effekter av fysisk 
aktivitet på upplevd fysisk och psykisk hälsa är nödvändiga. Likaså behövs mer 
kunskap om vilka former av fysisk aktivitet som äldre män och kvinnor föredrar 
att delta i.  
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