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Kronisk hjärtsvikt är ett komplext tillstånd som enklast kan förklaras med hjärtats oförmåga 

att pumpa blod i den utsträckning som kroppen behöver för att fungera så optimalt som 

möjligt. Hjärtsvikt uppkommer som en följd av andra sjukdomar, där hjärtinfarkt och högt 

blodtryck är de vanligaste orsakerna. De dominerande symptomen vid hjärtsvikt är 

andfåddhet, trötthet och svullna ben. Diagnosen hjärtsvikt ställs utifrån symtombild och 

objektiva tecken på en nedsatt hjärtfunktion, idag företrädesvis med ultraljudsundersökning 

(ekokardiografi). Som en följd av ökat antal äldre i samhället samt en förbättrad överlevnad 

vid kranskärlssjukdom har förekomsten av hjärtsvikt ökat de senaste decennierna. Totalt 

beräknas 150 000-200 000 personer av befolkningen ha hjärtsvikt, men förekomsten stiger 

med ålder och uppskattas till ca 10 % hos de över 65 år. Vård av patienter med hjärtsvikt är 

kostsamt och hälsoekonomiska beräkningar pekar på kostnader mellan 3-6 miljarder kr per år. 

För den drabbade och dess familj leder hjärtsvikten ofta till svårigheter att klara vardagliga 

sysslor, sociala begräsningar, psykisk belastning och en försämrad livskvalitet. Diagnosen 

innebär även en prognos som är sämre eller jämförbar med vanliga cancer sjukdomar. Då det 

inte finns någon bot är målet med behandlingen av hjärtsvikt; (1) förebygga hjärtsvikt; (2) 

förebygga försämring av hjärtsvikt; (3) förlänga livet ,(4) bevara eller förbättra patientens 

livskvalitet;. Den farmakologiska behandlingen består i första hand av ACE-hämmare, beta-

blockerare och diuretika. Icke-farmakologisk behandling syftar bla till att ge utbildning, råd 

och stöd angående nödvändiga livsstilsförändringar och egenvårds åtgärder. I Sverige har 

behandlingen allt mer kommit att bedrivas på speciella hjärtsviktsmottagningar av 

hjärtsviktssjuksköterskor i med stöd av läkare. Detta koncept har visats minska behovet av 

sjukhusvård och även minska dödligheten. 
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          Intresset för hälsorelaterad livskvalitet inom sjuk och hälsovården har ökat då 

livskvalitet är ett viktigt mål vid vård och omvårdnad, speciellt vid kronisk sjukdom. 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett mångfacetterat begrepp, men kan på ett enkelt sätt beskrivas 

som hur hjärtsvikten påverkar individens fysiska, sociala och psykiska välbefinnande. I den 

kliniska vardagen är bedömningen av patientens hälsorelaterade livskvalitet dock ovanlig. En 

orsak till detta är att självskattnings instrument som avser att mäta hälsorelaterad livskvalitet 

anses för komplexa och tidskrävande. Enklare metoder att skatta hälsorelaterade livskvalitet 

för bruk i ett kliniskt sammanhang har därför efterfrågats. En metod är att låta patienten skatta 

sin egen hälsa genom en enkel fråga. Denna hälsofråga har även visats kunna förutsäga 

dödlighet. Hos äldre personer med hjärtsvikt är det dåligt undersökt om hälsofrågan är 

relaterad till hälsorelaterad livskvalitet och dödlighet.  

          Hos äldre såväl som hos personer med hjärtsvikt är besvär i form av störd sömn samt 

depressioner vanligt förekommande. Störd sömn kan ibland vara orsakat av en sjukdom som 

hjärtsvikt eller sömnapné. Sömnapné innebär att personen under sömnen har ofrivilliga 

andningsuppehåll och beroende på antalet andningsuppehåll kan sömnapné också ha olika 

svårighetsgrader. Sömnapné har hos personer med och utan hjärtsvikt visats vara relaterat till 

dagtrötthet, en försämrad hälsorelaterad livskvalitet samt ökad dödlighet. Depressioner har 

också kunnat relateras till, nedsatt hälsorelaterad livskvalitet samt ökad dödlighet hos 

personer med och utan hjärtsvikt. Studierna som fokuserar på störd sömn, sömnapné och 

depressioner hos de med hjärtsvikt har företrädesvis genomförts på yngre personer vilka oftast 

också har rekryterats på sjukhus och därmed i en instabil fas av sitt sjukdomstillstånd. Dessa 

resultat är därför svåra att generalisera till äldre personer med stabil hjärtsvikt. En annan fråga 

är om, sömnapné och depressioner är relaterat till ålderdom eller hjärtsvikt? 

          Det övergripande syftet med denna avhandling var därför att hos äldre personer boende 

i samhället med fokus på de med nedsatt hjärtfunktion/hjärtsvikt beskriva förekomsten av 

depressioner, sömnapné och självskattade sömnproblem, samt att undersöka det prognostiska 

värdet av hälsorelaterad livskvalitet och depression. 

          Alla delstudierna i denna avhandling genomfördes på äldre personer (65-82 år) boende i 

Kinda kommun. Datainsamlingen genomfördes vid två tidpunkter 1995-1996 (delstudierna I, 

II och III) samt 2003-2005 (delstudie IV). Deltagarna i den första datainsamlingen bestod av 

individer som hade sökt vårdcentralen för symtom och tecken associerade med hjärtsvikt. De 

personer där hjärtsvikt inte kunde uteslutas kontaktades och erbjöds att träffa en hjärtspecialist 

för att genomgå en hjärtsviktsutredning. Totalt accepterade 510 av 548 att delta. Vid den 

andra datainsamlingen tillfrågades personer som hade undersökts i en tidigare prevalens 



studie. Personerna erbjöds att igen träffa en hjärtspecialist och genomgå en klinisk såväl som 

ekokardiografisk utredning. De blev också tillfrågade att delta i en studie där andningen under 

sömnen under en natt i hemmet registrerades. Den andra datainsamlingen omfattade totalt 675 

personer och av dessa accepterade 346 personer även att få andningen under sömnen 

undersökt.  

          Syftet med delstudie I var att undersöka om en fråga angående självskattad hälsa kan 

användas för att bedöma hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt. I denna 

studie skattade deltagarna sin hälsorelaterade livskvalitet i en enkät innehållande 36 frågor. På 

en fråga skattade de också sin hälsa som antingen mycket bra, bra eller dålig. Data från 412 

personer ingick i analysen. Resultatet visade att hälsofrågan hade samband med hälsorelaterad 

livskvalitet, framförallt den fysiska aspekten. Personerna som skattade sin hälsa som dålig 

hade sämre fysisk, social och psykisk hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de som skattade 

sig bra. Resultatet pekar på att en fråga för självskattad hälsa kan vara ett enkelt och snabbt 

sätt för hälso- och sjukvårdpersonal att bedöma hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer 

med hjärtsvikt.  

          Syftet med delstudie II var att undersöka om hälsofrågan kunde förutsäga prognosen för 

äldre personer med hjärtsvikt. Resultatet baserades på de 464 deltagare som hade besvarat 

hälsofrågan. Efter tio år följdes personerna upp via befolkningsregistret. Resultatet visade att 

hälsofrågan var relaterad till överlevnad. De som skattade sin hälsa som dålig hade fyra 

gånger ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom i jämförelse med dem som skattade sin hälsa som 

mycket bra. Förutom att hälsofrågan ger en övergripande bild av personens hälsorelaterade 

livskvalitet har den således också ett prognostiskt värde. Denna enkla hälsofråga skulle därför 

kunna användas för att identifiera personer i behov av noggrannare undersökning samt 

intensifierad behandling. 

          Syftet med delstudie III var att undersöka om depressioner hos äldre personer i 

primärvården med symptom på hjärtsvikt leder till en ökad dödlighet. Vid den 

ekokardiografiska undersökningen besvarade deltagarna även en enkät angående depression. 

Efter sex år följdes alla deltagarna upp via befolkningsregistret. Data från 437 personer ingick 

i analysen. Totalt 20 % av de undersökta hade depression. Jämfört med dem som inte hade 

depression uppvisade gruppen med depression tre gånger ökad risk att dö till följd av hjärt-

kärl-sjukdom. Undersökningen visade vidare att 24 % hade hjärtsvikt och depression. Dessa 

hade också den sämsta överlevnaden. Personerna med hjärtsvikt och depression hade mer än 

fyra gånger ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom i jämförelse med personer med hjärtsvikt utan 

depression. Resultatet tyder på att depressioner leder till ökad dödlighet hos de med hjärtsvikt. 



          Syftet med delstudie IV var att beskriva förekomsten av sömnapné hos äldre personer 

samt att undersöka om sömnapné var relaterat till personens hjärtfunktion, självskattade 

sömnproblem och dagtrötthet. Analysen baserades på 331 personer som genomgått både 

ekokardiografisk undersökning och en nattlig registrering av andningen under sömnen. 

Resultatet visade att 23 % av de undersökta hade en måttlig till svår sömnapné. Jämfört med 

individer som hade normal hjärtfunktion var antalet andningsuppehåll under sömnen två 

gånger vanligare hos de med nedsatt hjärtfunktion/hjärtsvikt. I denna grupp hade 36 % måttlig 

till svår sömnapné. Sömnapné var inte relaterat till självskattade besvär som avbruten sömn, 

tidiga morgonuppvaknanden, inte känna sig utvilad vid uppvaknandet, eller dagtrötthet. Dock 

var insomningsproblem vanligare hos de med måttlig till svår sömnapné. Resultatet tyder på 

att sömnapné är vanligare hos de med hjärtsvikt. Trots att sömnapné är vanligt förekommande 

hos äldre personer verkar den inte ha någon omfattande påverkan på deras självskattade 

sömnproblem och dagtrötthet. 

          Sammanfattningsvis visar denna avhandling att en fråga angående patientens hälsa kan 

vara ett enkelt och snabbt sätt att både skapa en övergripande beskrivning av patientens 

hälsorelaterade livskvalitet samt kunna identifiera de med en allvalig prognos. Hos de äldre 

personer med hjärtsvikt har vi visat att depressioner till en ökad risk att dö i hjärt-

kärlsjukdom. Hos äldre och framförallt hos de  med hjärtsvikt har vi visat är sömnapné 

vanligt, men verkar inte ha större negativa effekter på patientens självskattade sömnproblem.  
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