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Ágrip 

Bakgrunnur: Hjartabilun er algengur langvinnur sjúkdómur. Mikilvægt er fyrir sjúklinga og fagfólk að 

þekkja einkenni og merki hjartabilunar. Þau geta verið mæði, hósti, bjúgur, magnleysi, lystarleysi, 

skerðing á hugrænni starfsemi og aukin hjartsláttartíðni. Einkennin geta hamlað einstaklingum 

umtalsvert í daglegu lífi og skerðast lífsgæði þeirra verulega í kjölfar þess.  

Tilgangur: Að samþætta rannsóknarniðurstöður sem fjalla um einkenni og lífsgæði sjúklinga með 

hjartabilun.  

Markmið: Að auka skilning og þekkingu hjúkrunarfræðinga á einkennum og lífsgæðum sjúklinga með 

hjartabilun. Auk þess að skoða hvaða innri og ytri þættir tengjast lífsgæðum og framgangi sjúkdómsins.  

Aðferð: Fræðileg samantekt um einkenni hjartabilunar og áhrif þeirra á lífsgæði fólks með hjartabilun. 

Heimildir voru sóttar í gagnasöfn PubMed, EBSCO host og SAGE frá október 2014 til maí 2015. Tíu 

heimildir voru greindar.  

Niðurstöður: Greindar voru tíu rannsóknir sem notast við spurningalistann Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire sem matstæki fyrir lífsgæði. Hjartabilun skerðir lífsgæði sjúklinga mismikið en 

líkamlegir, andlegir og félagslegir þættir hafa þar talsverð áhrif. Þeir þættir sem tengjast skerðingu á 

lífsgæðum eru alvarlegt þunglyndi og kvíði, aðgætin aðlögun (e.vigilant coping), aldur fólks1, skortur á 

sjálfsöryggi, slæm efnahagsleg staða, samfylgjandi sjúkdómar (e. comorbidities), skortur á  skynjuðum 

stuðningi, lítil líkamleg virkni, mikil líkamleg einkenni hjartabilunar og skortur á  félagslegum stuðningi.  

Umræður/ályktun: Skerðing á lífsgæðum sjúklinga með hjartabilun er talsverð. Tengsl eru á milli 

þunglyndis, kvíða, félagslegrar einangrunar og lífsgæða sjúklinga með hjartabilun. Höfundar draga þá 

ályktun að ekki megi einblína einungis á líkamleg einkenni því andleg og félagsleg einkenni eru ekki 

síður mikilvæg til að hindra framgang sjúkdómsins og auka lífsgæði.  

 

Lykilorð: Hjartabilun (e. heart failure), lífsgæði (e. quality of life), Minnesota living with heart failure 

questionnaire og einkenni hjartabilunar (e. symptoms of heart failure). 

 

 

                                                           
1 Yngra fólki með hjartabilun er hættara við þunglyndi og kvíða en þeim sem eldri eru. 
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Abstract 

Background: Heart failure is a common chronic condition. It is important for patients and healthcare 

professionals to be familiar with symptoms and signs of heart failure. They may include shortness of 

breath, coughing, edema, fatigue, lack of appetite, cognitive impairment and increased heart rate. The 

symptoms can be highly impairing for the individual in their daily life, and their quality of life is severly 

reduced as a consequence. 

Purpose: Integration of results from studies on  symptoms and quality of life among patients with heart 

failure. 

Objective: Increasing nurses' knowledge and understanding of heart failure patients' symptoms and 

quality of life. Also examining the internal and external factors related to quality of life and disease 

progression. 

Method: A literature review of heart failure symptoms and their effects on patient quality of life. Sources 

were gathered from databases at PubMed, Google Scholar, EBSCO host and SAGE from October 2014 

to May 2015. Ten sources were analyzed.  

Results: Ten studies that used the Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire as assessment 

tool for quality of life were analyzed. Heart failure impairs heart failure patients‘ quality of life to varying 

degrees. Physical, mental and psychosocial aspects are the biggest contributing factors. Severe 

depression and anxiety, vigilant coping, patient age2, lack of confidence, poor economic status, 

comorbidities, lack of perceived support, low physical activity, severe physical symptoms of heart failure 

and lack of social support. 

Discussion and conclusion: Heart failure patients' quality of life is significantly reduced. There is a 

relationship between depression, anxiety, social isolation and heart failure patients' quality of life. The 

authors draw the conclusion that physical symptoms cannot be the sole focus of healthcare 

professionals, as psychological and social symptoms are no less important for impeding the progression 

of the disease and improving quality of life. 

Keywords: 

Heart failure, quality of life, Minnesota living with heart failure questionnaire, symptoms of heart failure.  

  

                                                           
2 The risk for depression and anxiety is greater for younger heart failure patients. 
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1. Inngangur 

Áhugi höfunda á að skrifa um sjúklinga með hjartabilun kviknaði í verknámi í heimahjúkrun. Þar 

kynntumst við sjúklingahópnum í gegnum hjartabilunarverkefni og fengum að þjálfa okkur í að meta 

einstaklinga með hjartabilun. Höfundar áttuðuð sig fljótlega á því að þessi hópur býr við mjög skert 

lífsgæði og er oft mjög félagslega einangraður vegna áhrifa sjúkdómsins. Þessi reynsla kveikti áhuga 

höfunda á að skoða áhrif einkenna á lífsgæði sjúklinga með hjartabilun og þá sérstaklega áhrif 

þunglyndis, kvíða og félagslegra aðstæðna. 

 

1. 1. Tilgangur verkefnis   

  
Tilgangur þessa verkefnis er að skoða rannsóknir og fræðilegar heimildir sem lýsa andlegum og 

félagslegum einkennum hjartabilunar og áhrifum þeirra á lífsgæði sjúklinga. Þær spurningar sem leitast 

verður við að svara eru: 

 Hver eru einkenni og lífsgæði sjúklinga með hjartabilun? 

 Hver eru tengsl andlegra og félagslegra einkenna á lífsgæði fólks með hjartabilun? 

 

1. 2. Markmið   
 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar er að auka skilning og þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

einkennum og lífsgæðum sjúklinga með hjartabilun. Auk þess að skoða hvaða innri og ytri þættir tengjast 

lífsgæðum og framgangi sjúkdómsins. Með hækkandi aldri þjóðar fjölgar sjúklingum með langvinna 

sjúkdóma og því verða hjúkrunarfræðingar að búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu til að mæta þörfum 

þessara sjúklinga. Heildræn sýn á sjúklinginn og góður skilningur á mannlegum þörfum er mikilvægur 

þáttur í hjúkrun fólks með hjartabilun.  

 

1. 3. Skilgreining hugtaka 
 

1. 3. 1. Hjartabilun 
 

Hjartabilun er viðbragð við skertri starfsemi hjartans og má skilgreina sem óeðlilega byggingu eða 

starfsemi sem leiðir til ástands þar sem hjartað nær ekki að dæla nægilegu magni blóðs til að mæta 

kröfum líkamans þrátt fyrir eðlilegan fylliþrýsting. Hvers kyns ástand eða uppbygging hjartans sem truflar 

fyllitíma slegla eða tæmingu þeirra getur orsakað hjartabilun. Klíníska skilgreiningin á  hjartabilun vísar 

til þess að sjúklingar hafa dæmigerð einkenni s.s. mæði, fótabjúg, magnleysi eða ummerki eins og þan 

á hálsbláæð, lungnabrak eða tilfærslu á broddslætti. Sumir sjúklingar hafa lítið þol en ekki merki um 

vökvasöfnun en aðrir kvarta aðallega vegna bjúgs, andnauðar eða þreytu. Engin ein rannsókn er til 
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staðar til að staðfesta greiningu á hjartabilun. Hún byggir að miklu leyti á nákvæmri sögu og 

læknisskoðun  (McMurray, Adamopoulos, Anker, Auricchio, Böhm, Dickstein, 2012; Urden, Stacy og 

Lough, 2012; Yancy, Jessup, Bozkurt, Butler, Casey Jr., Drazner o.fl., 2013). 

 

1. 3. 2. Lífsgæði 
 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur sett fram skilgreiningu á lífsgæðum þar sem fram kemur að 

lífsgæði eru skynjun einstaklings á stöðu sinni í lífinu í samhengi við þá menningu og gildismat sem 

hann býr við og í tengslum við markmið, væntingar, kröfur og áhyggjuefni hans (World Health 

Organization, 1997). Heilsutengd lífsgæði hafa einnig verið skilgreind sérstaklega sem geta einstaklings 

til að viðhalda líkamlegri-, tilfinningalegri- og vitsmunalegri virkni, ásamt því að hafa getu til að 

framkvæma mikilvæga starfsemi á vinnustað, með fjölskyldu og í samfélaginu (Naughton og 

Schumaker, 2003).  

 

1. 3. 3. Minnesota Living with Heart Failure Questionnarie (MLHFQ) 
 

MLHFQ er mælitæki sem notað er til að meta áhrif hjartabilunar á líf sjúklingsins. Spurningalistinn 

metur 21 þátt á líkamlegu og tilfinningalegu sviði, en einnig er hægt að nota hann til að meta 

félagslega virkni sjúklingsins (Garin, Ferrer, Pont, Wikilund, Van Ganse, Vilagut , 2013). 

  

1. 3. 4. NYHC og ACC/AHA flokkunarkerfi hjartabilunar 
 

NYHC (New York Heart Association) og ACC/AHA (American College of Cardiology og American Heart 

Association)  eru flokkunarkerfi til að meta sjúklinga með hjartabilun. NYHA flokkunin byggist á áhrifum 

þeirra einkenna sem sjúklingur er með. ACC/AHA flokkunin er byggð á því hversu miklum skaða 

hjartavöðvinn hefur orðið fyrir. Hægt er að nota flokkunarkerfin saman eða hvort í sínu lagi til að ákvarða 

meðferð sem sjúklingur fær (Athilingam, D´aoust, Zambroski, McMillan, Sahebzmani., 2013). 

  

1. 3. 5. Heilbrigði 
 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir heilbrigði með eftirfarandi hætti:  

„Heilbrigði er fullkomið líkamlegt, andlegt og félagslegt velferði, ekki einungis firð sjúkdóma og 

vanheilinda“ (Skilgreining WHO á heilbrigði, í þýðingu Vilmundar Jónssonar landlæknis) 

(Heilbrigðis – og tryggingamálaráðuneytið, 2004).  
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1. 3. 6. Félagsleg einangrun 
 

Félagsleg einangrun hefur verið skilgreind sem ástand þar sem einstaklingur hefur litla getu til að 

tilheyra samfélaginu, hann tilheyrir ekki öðrum félagslega, skortir tengsl við aðra, hefur takmarkað 

stuðningsnet og skortir fullnægjandi samband við aðra (Nicholson, 2009). 

 

1. 3. 7. Göngudeildarþjónusta hjartabilunar og hjartabilunarverkefnið 
 

Göngudeildir fyrir sjúklinga með hjartabilun hafa verið skilgreindar sem þverfaglegar göngudeildir 

þar sem sjúklingurinn hittir heilbrigðisstarfsfólk sem hefur sérhæfða þekkingu á hjartabilun 

(Wijeysundera, Trubiani, Abrahamyan, Mitsakakis, Witteman, Paulden, 2012). Á hjúkrunarstýrðar 

göngudeildir koma sjúklingar til eftirlits, meðferðar og fræðslu hjá hjúkrunarfæðingum sem hafa 

sérþekkingu á hjartabilun (Gustafsson og Arnold, 2004). Göngudeild hjartabilunar á Landspítala 

(LSH) er þverfagleg göngudeild þar sem veitt er sérhæfð þjónusta fyrir sjúklinga með hjartabilun 

með það að markmiði að auka lífsgæði þeirra með sérhæfðri meðferð og góðu eftirliti  (Árni 

Kristinsson, 2014). Hjartabilunarverkefnið er samstarfsverkefni göngudeildar hjartabilunar á LSH 

og heimahjúkrunar um hjúkrunarþjónustu aldraðra með hjartabilun. Eftirlit sjúklinga og meðferð er 

veitt  af hjúkrunarfræðingum í heimahjúkrun en með ráðgjöf og stuðningi hjúkrunarfræðinga og 

hjartasérfræðinga á göngudeild hjartabilunar LSH (Auður Ketilsdóttir, munnleg heimild, e.d.).   

 

1. 3. 8. Lífstílsbreytingar  
 

Lífstílsbreytingar eru skilgreindar sem breytingar sem hafa áhrif á ýmsa lífstílstengda hegðun, 

s.s. mataræði, líkamlega virkni, reykingar, áfengisnotkun og fíkniefnanotkun. Þessar breytingar 

geta haft veruleg og langvarandi áhrif á líkamlega og andlega heilsu  einstaklingsins (Richard og 

DeBerard, 2013). 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Í þessum kafla verður fjallað um hjartabilun, horfur, algengi, undirliggjandi orsakir sjúkdómsins og 

viðeigandi flokkunarkerfi sem notuð eru við stigun einkenna og mat á alvarleika sjúkdómsins. Einnig 

verður fjallað um líkamleg, andleg og félagsleg einkenni hjartabilunar og meðferð þeirra.  

 

2. 1. Hjartabilun 
 

Hjartabilun er viðbragð við skerðingu á hjartastarfseminni. Ástand þar sem hjartað nær ekki að dæla 

nægilegu magni blóðs til að mæta kröfum líkamans. Uppbygging hjarta eða ástand þess getur haft áhrif 

á fyllitíma eða tæmingu slegla. Hvers kyns ástand eða uppbygging hjartans sem truflar fyllitíma slegla 

eða tæmingu þeirra getur orsakað hjartabilun.  

Klíníska skilgreiningin á hjartabilun er að sjúklingur sýni dæmigerð einkenni, s.s. mæði, fótabjúg, 

magnleysi eða ummerki eins og þan á hálsbláæð, lungnabrak eða tilfærslu á broddslætti. Sumir 

sjúklingar hafa lítið þol en ekki merki um vökvasöfnun en aðrir kvarta aðallega vegna bjúgs, andnauðar 

eða þreytu. Engin ein rannsókn er til staðar sem staðfestir greiningu á hjartabilun. Hún byggir að miklu 

leyti á nákvæmri sögu og læknisskoðun  (McMurray, Adamopoulos, Anker, Auricchio, Böhm, Dickstein, 

2012; Urden, Stacy og Lough, 2012; Yancy, Jessup, Bozkurt, Butler, Casey Jr., Drazner o.fl., 2013). 

Þekking á uppbyggingu hjartans er mikilvæg til að geta áttað sig á einkennum sjúklinga. Einkenni 

sjúklinga með hjartabilun eru margþætt og nauðsynlegt er að þekkja þau og geta brugðist við og boðið 

upp á viðeigandi úrræði. Í næstu köflum verða gerð skil á þessum þáttum.  

 

2. 1. 1. Uppbygging hjartans 
 

Hjartað er orkufrek dæla sem liggur bakvið bringubein. Það dælir blóði stöðugt um líkamann gegnum 

blóðrásarkerfið. Hjartað skiptist í fjögur hólf. Efri hólfin eru kölluð gáttir og neðri hólfin sleglar. Til að 

hjartað starfi eðlilega þurfa hólfin að dragast saman og slaka á skipulega. Þessir samdrættir kallast 

blóðþrýstingur og skiptist hann í slagbilsþrýsting (e. systolic) og hlébilsþrýsting (e. diastolic).  

Slagbilsþrýstingur er tímabilið þegar sleglar dragast saman og tæma sig, sem er venjulega styttra en 

hlébilsþrýstingur. Í hlébilsþrýstingi slaka sleglar á og hjartað nær að fylla sig (Berman og Snyder, 2012; 

Fuster, Alexander og O´Rourke o.fl., 2001; American Heart Association, 2015; Laurent, 2005).  

Lífeðlisfræðilegt varnarkerfi (e. compensation mechanisms) fer í gang mörgum árum áður en fólk 

verður vart við klínísk einkenni hjartabilunar. Við hjartabilun skerðist dælugeta hjartans og hólfin stækka. 

Þegar hólfin stækka teygist meira á þeim og samdráttur verður sterkari þannig að það nær að dæla 

meira blóði út til vefja. Aukning í vöðvamassa veldur stækkun hjartafruma og samdráttarkraftur og 

dælugeta eykst. Líkaminn bregst við þessu ástandi með því að halda blóðþrýstingi uppi með 

æðasamdrætti til að vega upp minnkaðan samdráttarkraft hjartans. Líkaminn beinir blóðinu fyrst til 
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mikilvægra líffæra eins og heila og hjarta. Þessi viðbrögð líkamans og hjartans við minnkaðri dælugetu 

eru skammvinn. Hjartabilunin heldur áfram að versna og þá gera þessi viðbrögð ekki lengur gagn. Þá 

fara að koma fram einkenni eins og mæði, magnleysi og önnur einkenni sem verða til þess að fólk leitar 

til læknis. (American Heart Association, 2015; Laurent, 2005).  

Skipta má hjartabilun í vinstri og hægri hjartabilun eða blandaða mynd. Algengara er að vinstri 

hjartabilun komi fyrst fram sem leiðir til hægri hjartabilunar. Vinstri hluti hjartans verður að vinna meira 

til að viðhalda blóðflæði til vefja líkamans þegar um vinstri hjartabilun (LV) er að ræða. Vinstri hjartabilun 

skiptist í slagbils- og hlébilsbilun. Slagbilsbilun vísar til þess að vinstri slegill tapar samdráttarhæfni 

sínum.  Hlébilsbilun vísar til þess að vinstri slegill nær ekki að slaka á vegna þess að vöðvinn er orðinn 

stór og stífur. Þegar vinstri slegill veikist eykst vökvaþrýstingur og flyst vökvi þá aftur til lungna sem leiðir 

til skaða á hægri hluta hjartans. Hægri hlutinn tapar dælugetu og vökvi/blóð safnast fyrir í æðum 

líkamans sem leiðir til bjúgs, einkum á fótum og ökklum (American Heart Association, 2015; Laurent, 

2005). Hægri hjartabilun orsakast einnig oftast af meðfæddum hjartasjúkdómum eins og Tetralogy of 

Fallot eða VSD (e. ventriculat septal defect) eða tíðum lungnasýkingum, lungnareki (e. pulmonary 

embolization),  mitral eða ósæðarþrengslum (Laurent, 2005).  

Hjartabilun greinist einnig í bráða og langvinna hjartabilun. Bráð hjartabilun kemur meðal annars í 

kjölfar kransæðastíflu (e. myocardial infarction) eða bráðrar hjartalokubilunar. Þetta gerist svo hratt að 

viðbragðskerfi líkamans virkar ekki og fólk fær bráðan lungnabjúg og jafnvel hjartalost (e. cardiogenic 

shock). Langvinn hjartabilun þróast á lengri tíma og orsakast meðal annars af kransæðasjúkdómum, 

lokugöllum, háþrýstingi o.fl. sem verður nánar útskýrt í kafla um orsakir (Laurent, 2005).   

 

2. 1. 2.  Algengi og horfur  

 

Um 1-2% allra fullorðinna einstaklinga í þróuðum ríkjum er með hjartabilun, en meðal fólks sem er 70 

ára eða eldra er algengið ≥10% (McMurray o.fl., 2012; Yancy o.fl., 2013).  Um 550.000-650.000 ný tilfelli 

greinast árlega. Hjartabilun er algengust meðal svartra karlmanna en lægst meðal hvítra kvenna. Yfir 

282.000 deyja árlega vegna hjartabilunar (Urden o.fl., 2012; Yancy o.fl., 2013). Á Íslandi létust 54 árið 

2009 vegna hjartabilunar (Hagstofa Íslands, 2010).  Hjartabilun er fyrst og fremst sjúkdómur aldraðra og 

um 80% sjúklinga sem leggjast inn á spítala vegna hjartabilunar eru 65 ára og eldri (Urden o.fl., 2012; 

Yancy o.fl., 2013). Fyrir 1990 létust um 60-70% sjúklinga innan 5 ára frá greiningu og innlagnir á 

sjúkrahús voru tíðari. Áhrifarík meðferð hefur dregið úr innlögnum á sjúkrahús um 30-50% og lækkað 

dánartíðni (McMurray o.fl., 2012). Um 50% þeirra sem greinast með hjartabilun hafa í dag fimm ára 

lífslíkur. Um 7% allra dauðsfalla vegna hjarta- og æðasjúkdóma eru vegna hjartabilunar (Yancy o.fl., 

2013). Horfur byggjast á þáttum eins og aldri, uppruna, NYHA flokkun og hvort viðkomandi hafi aðra 

sjúkdóma eins og skerta nýrnastarfsemi, sykursýki o.fl. Þessir þættir eru breytilegir eins og horfurnar og 

mikilvægt að endurmeta m.t.t. líffæragræðslu og lífslokameðferðar (McMurray o.fl., 2012).  
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2. 1. 3. Orsakir hjartabilunar 

 

Hjartabilun orsakast oftast af kransæðastíflu en má líka rekja til langvarandi erfiðsvinnu hjartans. 

Erfiðisvinnu hjartans má rekja til ómeðhöndlaðs háþrýstings eða víðtækrar æðakölkunar. Aðrir 

sjúkdómar eins og hjartavöðvabólga og hjartavöðvakvilli geta haft áhrif á dælugetu hjartans. 

Hjartsláttartruflanir, of hraður hjartsláttur eða of hægur hjartsláttur geta einnig orsakað það að sleglar 

fylli sig ekki alveg milli slátta, þannig að blóð sem er dælt út í hverjum slætti verður minna (Berman og 

Snyder, 2012). Sykursýki og offita eru áhættuþættir fyrir hjartabilun. Fólk sem hefur þessa áhættuþætti 

en ekki hjartasjúkdóma er líklegra til að þróa með sér hjartabilun. Einnig geta þættir eins og aðrir 

efnaskiptasjúkdómar (t.d. hypercholesterolemia) haft áhrif á að fólk þrói með sér hjartabilun (Yancy o.fl., 

2013). Meðfæddir gallar eins og hjartalokusjúkdómar geta einnig orsakað hjartabilun. Lífstílsþættir auka 

hættuna á hjartabilun, s.s. hreyfingarleysi, reykingar, vímuefnanotkun o.fl. (American Heart Association, 

2015). Mörg lyf, lyfjameðferðir við krabbameini og vírusar sem leggjast á hjartavöðva geta einnig 

orsakað hjartabilun (British Heart Foundation, 2015).  

 

2. 2. NYHA og ACC/AHA flokkun hjartabilunar 
 

NYHA flokkunin byggist á mati á áhrifum þeirra einkenna sem sjúklingur hefur en ACC/AHA flokkunin 

er byggð á mati á þeim skaða sem hjartavöðvinn hefur orðið fyrir (sjá í töflu 1 og 2). Oftast eru þessi 

flokkunarkerfi notuð saman en einnig er hægt að nota þau í hvort í sínu lagi til að ákvarða meðferð. 

Bæði flokkunarkerfin hafa sína styrkleika og takmarkanir, t.d. spáir NYHA skalinn betur fyrir um virkni 

sjúklings en ACC/AHA skalinn. Rannsókn Athilingam o.fl. (2013) sýnir að flokkunarkerfin eru gagnlegri 

séu þau notuð saman. Einnig sýnir rannsóknin að hugsanlega ætti að bæta við flokkunarkerfin mælingu 

á vitrænum þáttum. Vitræn skerðing getur haft áhrif á ákvarðanatöku við flóknar aðstæður og getu til 

sjálfsumönnunar, eins og að átta sig á snemmbúnum einkennum hjartabilunar (Athilingam o.fl., 2013). 

Sjúklingar eru flokkaðir samkvæmt NYHA flokkunarkerfinu í fjóra flokka frá I-IV eftir alvarleika einkenna 

(Berman og Snyder, 2012). ACC/AHA flokkunin tekur bæði tillit til áhættuþátta og afbrigðilegrar 

uppbyggingar hjartans. Flokkarnir eru frá A-D og inngrip meðferðar miðast að því að breyta 

áhættuþáttum í hverjum flokki fyrir sig (Yancy o.fl., 2013).  
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NYHA flokkun: 

 

Tafla 1 NYHA flokkun, byggist á einkennum sem sjúklingur er með (Þýðing: Klínískar leiðbeiningar um 
notkun BNP og NT-proBNP mælinga) (Landlæknisembættið, 2008).  

 

ACC/AHA flokkun:  

Stig A Sjúklingur er í hættu á að þróa með sér hjartabilun í framtíðinni en er ekki með 

virka eða byggingarlega hjartasjúkdóma. 

 

Stig B Sjúklingur er með byggingarlegan hjartasjúkdóm án einkenna. 

 

Stig C Sjúklingur er með einkenni hjartabilunar vegna undirliggjandi hjartasjúkdóms, 

stjórnað með meðferð. 

 

Stig D Sjúklingur er með langvarandi sjúkdóm, þarfnast innlagnar á sjúkrahús, 

líffæraígræðslu eða líknarmeðferðar.  

 

Tafla 2 ACC/AHA flokkun, byggist á þeim skaða sem hjartað hefur orðið fyrir eða verður fyrir seinna 
(Athilingam og fél., 2013; Hunt, Abraham, Chin, Feldmans, Francis og Ganiats, 2009). 

 

  

Flokkur I Engin skerðing á þreki; venjuleg áreynsla leiðir ekki til óeðlilegrar þreytu, mæði 

eða hjartasláttareinkenna. 

Flokkur II Væg skerðing á þreki; engin einkenni í hvíld en venjuleg áreynsla veldur þreytu, 

mæði eða hjartsláttareinkennum.  

 

Flokkur III Mikil skerðing á þreki; engin einkenni í hvíld en þau koma fram við litla áreynslu. 

 

Flokkur IV Sjúklingur getur ekkert gert án þess að fá einkenni; þau eru oft til staðar í hvíld og 

aukast við minnstu áreynslu.  
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2. 3. Einkenni hjartabilunar 
 

Í þessum kafla verður fjallað um einkenni hjartabilunar. Heilbrigði hjartans stjórnast af líkamlegum, 

andlegum og félagslegum einkennum. Í sameiningu hafa þessi einkenni áhrif á heilbrigði og 

starfsemi hjartans (Chapa, Akintade, Son, Woltz, Hunt, Friedmann o.fl., 2014).  

 

2. 3. 1. Líkamleg einkenni  

  

Mikilvægt er fyrir sjúklinga, aðstandendur og fagfólk að þekkja einkenni hjartabilunar. Erfitt getur 

reynst að greina hjartabilun þar sem mörg einkenni hennar geta einnig verið einkenni annarra 

sjúkdóma. Algeng einkenni eru t.d. mæði, más (e. wheezing), skert úthald, magnleysi, þreyta, 

bjúgur á ökklum, þan á hálsbláæðum, þyngdaraukning eða -tap og lystarleysi.  Önnur einkenni 

sem eru algeng og greina hjartabilun frá öðrum sjúkdómum eru öndunarerfiðleikar þegar sjúklingur 

liggur, sem lagast ef hann sest eða stendur upp (e. orthopnea), og geta valdið svefntruflunum 

(e.paroxysmal nocturnal dyspnoea). Mörg einkenni hjartabilunar koma fram vegna varðveislu vatns 

og natríums. Þessi einkenni geta hamlað einstaklingnum verulega í daglegu lífi og skerða lífsgæði 

hans töluvert (McMurray o.fl., 2012). 

Yfir 60% sjúklinga með hjartabilun þjást af mæði. Hún getur komið fram við hreyfingu og í hvíld 

og er annaðhvort stöðug eða kemur í köstum. Mæðisköstin eru yfirleitt stutt (innan við 10 mín.), 

alvarleg og tíð (dagleg) (Weingärtner, Bausewein, Higginson, Scheve, Murtagh og Voltz, 2013). 

Rannsóknir sýna að sjúklingar með mæði þurfa meiri aðstoð við persónulega umönnun, hreyfingu 

og heimilishald. Umönnunaraðilar hafa tjáð að þeir upplifi ótta og kvíða þegar þeir annast sjúklinga 

sem þjást af mæði (Malik, Gysels og Higginson, 2013).  

Magnleysi er flókið, margþætt og huglægt einkenni sem stjórnast af virkni, auk líkamlegra og 

sálrænna þátta. Það er stöðugt ástand þreytu, sem þróast með tímanum og dregur úr orku og 

hugrænni getu einstaklings.  

Orsakir magnleysis geta verið líkamlegar, til dæmis blóðleysi,  og jafnframt andlegir, s.s. 

tilfinningaleg upplifun á einkennum hjartabilunar (e. symptom distress). Þunglyndi og kvíði eru 

algeng einkenni hjá hjartabilunarsjúklingum og rannsóknir sýna að sterk tengsl eru á milli 

magnleysis, kvíða og þunglyndis (Tang, Yu og Yeh, 2010).  

Vökvasöfnun og bjúgur eru einkenni hjartabilunar. Orsakir  bjúgs eru yfirleitt bilun í hægri slegli 

hjartans, en sú bilun stafar oftast af bilun í vinstri slegli hjartans eða langt gengins lungnasjúkdóms 

(Churchouse og Thomas, 2010). Einkenni bjúgs eru bólga og þroti á útlimum, oftast fótleggjum, 

þyngdaraukning, þan á hálsbláæðum og öndunarerfiðleikar þegar sjúklingur liggur, sem lagast þegar 

hann sest eða stendur upp (e. orthopnea). Sjúklingar með hjartabilun leggjast oftast inn á spítala 

vegna vökvasöfnunar (e. hypervolemia). Algeng einkenni sem sjúklingar hafa í þessu ástandi eru 

mæði, brak við lungnahlustun og bjúgur á útlimum (Albert, 2012).  
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2. 3. 2. Andleg einkenni 
 

Allt að 50% sjúklinga með hjartabilun glíma líka við þunglyndi og kvíða (Shen, Eisenberg, Maeda, 

Farrell, Schwarz og Penedo, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þjáist sjúklingur með 

hjartabilun af þunglyndi og/eða kvíða séu lífshorfur og lífsgæði hans minni en sjúklinga sem ekki 

þjást af andlegum vandamálum. Einnig eru tíðari endurinnlagnir á spítala hjá þeim sjúklingum sem 

þjást af þunglyndi og/eða kvíða (Smith, 2010).  

Í sumum rannsóknum er lagt til að meta ætti þunglyndi hjá öllum hjartabilunarsjúklingum í 

hefðbundnu eftirliti, en aðrir rannsóknaraðilar telja að aðeins ætti að meta þá sem eru í 

áhættuhópum (Havranek, Spertus, Masoudi, Jones og Rumsfield, 2004).  

Þeir hópar sjúklinga með hjartabilun sem hættast er við þunglyndi og kvíða eru: Sjúklingar yngri 

en 65 ára, konur, sjúklingar með sögu um alvarlegt þunglyndi, fólk sem misnotar áfengi, fólk með 

verri sjúkdómsmynd, fólk sem býr við lítinn félagslegan stuðning, þeir sem búa einir og sjúklingar 

sem eru flokkaðir á NYHA stigum II-IV.  

Birtingarmynd þunglyndis hjá þessum hópum getur verið ólík öðrum sjúklingahópum, því auk 

einkenna líkt og depurðar, tómleika, vanvirkni og breyttra tilfinningaviðbragða, þá geta 

hjartabilunarsjúklingar einnig verið með eftirtalin einkenni: Tilfinningatengdan pirring (e. affective 

irritability), kvíða, stöðugar áhyggjur, heilsufarskvíða, orkuleysi, óvenjulegt magnleysi og 

svefnleysi. Auk þessa getur þunglyndi magnað upp önnur einkenni hjartabilunar og gert þau verri. 

Stundum getur því verið erfitt að greina þunglyndi hjá hjartabilunarsjúklingum, þar sem sum 

einkenni þunglyndis eru líka einkenni hjartabilunar, t.d. magnleysi og svefntruflanir, en það eru 

algeng einkenni beggja sjúkdóma (Smith, 2010).  

Kvíði er neikvæð tilfinning sem kemur vegna þess að einstaklingur upplifir ógn. Margt getur 

valdið kvíða hjá hjartabilunarsjúklingum, t.d. framtíðin, óútreiknanleiki sjúkdómsins, verkir, 

endurinnlagnir og skertar lífslíkur. Kvíði getur komið fram vegna eigin hugsana eða úr umhverfi 

einstaklingsins. Þeir hjartabilunarsjúklingar sem eru í meiri áhættu á að fá kvíða eru yngri 

sjúklingar, fólk með litla félagslega virkni, sjúklingar með aðra sjúkdóma, fólk á lægra 

menntunarstigi og konur (Dekker, Lennie, Doering, Chung, Wu og Moser, 2014).  

Til að meta þunglyndi  og kvíða hjá sjúklingum með hjartabilun er mikilvægt að fylgjast alltaf 

með ofantöldum einkennum, en einnig er nauðsynlegt að leggja staðlaða spurningalista fyrir 

sjúklinga. Til eru margar gerðir spurningalista sem skima fyrir og meta þunglyndi og kvíða, en á 

göngudeild hjartabilunar á LSH eru notaðir The revised Edmonton Symptom Assessment Scale 

(ESASE-r) og Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Watanabe, Nekolaichuck, 

Beaumont, Mawani, 2009; Poole og Morgan, 2006). 

Ef sjúklingur sýnir mikil einkenni um þunglyndi og kvíða á ESAS-r matskalanum er einnig lagður 

fyrir hann Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) spurningalistinn. Sá listi samanstendur 

af 14 spurningum sem meta einkenni þunglyndis og kvíða. Hver spurning hefur 4 svarmöguleika 
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sem gefa 0-3 stig. Samanlagður stigafjöldi sem er 8 eða hærri gefur merki um að einkenni 

þunglyndis eða kvíða séu til staðar. Spurningalistinn þykir gagnlegur við mat á þunglyndi og kvíða 

hjá sjúklingum með hjartavöðvakvilla (e. cardiomyopathy) (Poole og Morgan, 2006).  

 

2. 3. 3. Félagsleg einkenni  
 

Skortur á félagslegum stuðningi er eitt helsta einkenni félagslegra þátta hjá fólki með hjartabilun 

(Chung, Moser, Lennie og Frazier, 2013).  Lítill félagslegur stuðningur leiðir af sér félagslega 

einangrun. Félagsleg einangrun er alvarlegt vandamál meðal eldri borgara. Stærsti hluti þeirra sem 

eru með hjartabilun eru yfir sextugu. Sá sem hefur litla getu til að vera samfélagslega virkur og 

tengjast öðrum, hefur lítil samskipti við aðra og getur ekki átt í fullnægjandi sambandi við aðra 

manneskju flokkast sem félagslega einangraður (Nicholson, 2009). Félagsleg einangrun er sögð 

vera helsta ástæðan fyrir heilsuleysi aldraðra, minnisglöpum og innlögnum á spítala, og eykur 

einnig byltuhættu og dánartíðni verulega (Eng, Rimm, Fitxmaurice og Kawachi, 2002; Fratiglioni, 

Paillard-Borg og Winblad, 2004; Faulkner, Cauley, Zmuda, Griffin og Nevitt, 2003; Mistry, 

Rosansky, McGurie, McDermott, Jarvik og UPBEAT Collaborative Group, 2001). Andlegir þættir 

eins og þunglyndi, kvíði og félagsleg einangrun eykur dánartíðni verulega hjá fólki með langvinna 

sjúkdóma. Bætt andleg líðan og aukinn félagslegur stuðningur gæti dregið úr framgangi 

sjúkdómsins og dánartíðni (Freidman, Thomas, Liu, Morton, Chapa, Gottlieb, 2006).  

Því miður er ekki vaninn að skima fyrir félagslegri einangrun í heilbrigðisþjónustu og fer 

vandamálið því fram hjá mörgum. Með bættri skimun væri hægt að koma í veg fyrir ótímabær 

dauðsföll og aðra áhættuþætti (Sansoni, Marosszeky, Sansoni, Fleming, 2010). Heilsa fólks er ekki 

einungis líkamleg og því skilgreinir Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) heilsu með eftirfarandi 

hætti:    

„Heilbrigði er fullkomið líkamlegt, andlegt og félagslegt velferði, ekki einungis firð sjúkdóma og 

vanheilinda“ (Skilgreining WHO á heilbrigði, í þýðingu Vilmundar Jónssonar landlæknis) 

(Heilbrigðis – og tryggingamálaráðuneytið, 2004).  

Ekki er því nóg að einblína á líkamlega þætti, heldur þarf líka að taka tillit til félagslegra þátta 

(World Health Organization, 2003; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2004). 

Hjúkrunarfræðingar hafa einstakt tækifæri til að skima eftir félagslegri einangrun hjá áhættuhópum 

í viðtölum eða heimsóknum (Nicholson, 2012). Áhættuhópar teljast vera aldraðir, langveikir, 

innflytjendur o.fl. Það sem einkennir þessa hópa er takmarkað aðgengi að heilbrigðisþjónustu, þeir 

fá oftar verri heilbrigðisþjónustu og búa við verra heilsufar (Stanhope og Lancaster, 2014). 

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að búa yfir þekkingu á félagslegri einangrun, geta metið hana 

og boðið upp á úrlausnir fyrir viðkomandi einstakling (Nicholson, 2012).   

Fólk með hjartabilun er sem fyrr segir í áhættuhópi fyrir félagslega einangrun. Margir treysta 

sér ekki út á meðal fólks vegna einkenna sem fylgja sjúkdómnum eins og  mæði eða þurfa að vera 

nálægt salernum vegna tíðra þvagláta sem koma til vegna þvagræsilyfja. Í rannsókn Davidson o.fl. 
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(2005) kom fram að meirihluti eldri borgara með hjartabilun bjuggu einir. Ótti við versnun sjúkdóms 

og versnun einkenna leiddi til félagslegrar einangrunar (Davidson, Paull, Rees, Daly og Cockburn, 

2005).  Neikvæðar breytingar á heilsu fólks er áhættuþáttur fyrir félagslega einangrun. Skiptir þá 

miklu máli að fólk sé með gott stuðningsnet, ekki er nóg að það sé stórt því gæðin í stuðningnum 

skipta mun meira máli. Mikilvægt er því að spyrja sjúklinginn út í stuðnings- og tengslanet í viðtölum 

eða heimsóknum og skima fyrir mögulegri félagslegri einangrun. Þeir sem eru í mögulegri áhættu 

fyrir félagslega einangrun ætti að skoða betur og meta alvarleika einangrunarinnar (Nicholson, 

2012). Skimunartæki er hægt að fá í lengri eða styttri útgáfum og mikilvægt er fyrir 

hjúkrunarfræðinga að þekkja þau. Til að mynda eru Friendship Scale og Lubben Social Network 

Scale styttri skimunarlistar sem hægt væri að þýða yfir á íslensku. Lubben skalinn er áreiðanlegur 

og tekur á fjölskyldu- og vinaneti. Friendship skalinn er notaður í Ástralíu og er tiltölulega nýr og 

því minna notaður í rannsóknum (Sansoni o.fl., 2010).  

Félagsleg einangrun getur orsakað ýmis heilsufarsleg vandamál, s.s. vannæringu, vitræna 

skerðingu og ónæmiskerðingu, auk þess sem félagsleg einangrun ýtir undir áhættuhegðun eins og 

reykingar, áfengisnotkun og hreyfingarleysi. Aukin dánar- og sjálfsvígstíðni fylgir þeim sem eru 

félagslega einangraðir. Þeir sem hættara er við félagslegri einangrun eru oft á tíðum með lélegri 

sjálfsmynd, áfengissjúklingar, trúleysingjar (eða þeir sem sækja ekki í kirkju), eiga engin áhugamál, 

konur með lítið stuðningsnet í kringum sig og konur sem fara fyrr af vinnumarkaðinum (Nicholson, 

2012). Langveikir aldraðir og þeir sem eru með fjóra eða fleiri langvinna sjúkdóma eru í frekari 

áhættu að einangrast félagslega (Havens og Hall, 2001). Hjartabilun er langvinnur, ólæknandi 

sjúkdómur og stór hluti fólks sem þjáist af honum stríðir einnig við þunglyndi. Sterkt samband er á  

milli þunglyndis og félagslegrar einangurnar. Fólk sem upplifir öryggisleysi, missi t.d. náins ættingja 

eða upplifun á starfslokum, á í fjárhagslegum erfiðleikum, hefur minni menntun, hvítir karlar og 

einstæðingar eiga frekar á hættu að einangrast félagslega  (Nicholson, 2012). 

 

2. 4. Meðferð 
 

Hjartabilun af völdum skemmda á hjartavöðva sem hefur þróast í einhvern tíma er ekki læknanleg. Hægt 

er að meðhöndla hana með lyfjum og lífstílsbreytingum. Árangursrík meðferð krefst meðferðarheldni 

þ.e. að fara eftir ráðum læknis og hjúkrunarfræðings um lyfjatöku, mataræði, hreyfingu og 

lífstílsbreytingu til að hámarka lífsgæðin.  Lyfjameðferð er mikilvægur þáttur í að bæta lífsgæði fólks með 

hjartabilun (Axel. F. Sigurðsson, 2009; American Heart Association, 2015).  

 

2. 4. 1. Meðferð við hjartabilun og líkamlegum einkennum 
 

Markmið meðferðar við hjartabilun er að hafa áhrif á einkenni, koma í veg fyrir spítalainnlögn og auka 

lifun. Fyrir sjúklinginn er sérstaklega mikilvægt að fá meðferð sem dregur úr einkennum, eykur líkamlega 

virkni og eykur lífsgæði. Meðferðin felst fyrst og fremst í lyfjagjöfum sem hafa áhrif á virkni hjartans og 
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æðakerfisins. Lyfjameðferð krefst stöðugs eftirlits og endurmats. Mikilvægt er að taka lyfin rétt, enda  er 

lyfjameðferðin margþætt og hvert og eitt lyf hefur sinn tilgang þ.e. þau meðhöndla hvert sitt einkennið 

eða stuðla að vissum þáttum. Samvinna sjúklings við fagaðila er því mikilvæg svo að hann skilji hvað 

hvert lyf gerir, hvernig á að taka inn lyfin, hversu mikið og hverjar aukaverkanir og milliverkanir eru 

(McMurray o.fl., 2012). 

Annar mikilvægur þáttur í meðferð hjartabilunar er góð sjálfsumönnun.  Sjálfsumönnun felur í sér að 

sjúklingurinn tekur virkan þátt í meðferð og ber ábyrgð á daglegri meðhöndlun sjúkdómsins (Lorig og 

Hollman, 2003). Til að sjúklingur geti sinnt henni vel þarf hann fyrst að fá góða fræðslu um hvernig hann 

aðlagar líf sitt að sjúkdómnum, þekki hættumerki sem benda til versnunar og hvernig hann á að bregðast 

við í bráðum aðstæðum (Nicholson, 2014). Þær daglegu athafnir sem lagt er til að sjúklingurinn temji 

sér til að fylgjast með heilsufari sínu eru að vigta sig daglega, borða saltskerta fæðu, stunda reglulega 

hreyfingu, takmarka vökvainntöku, taka lyf samkvæmt fyrirmælum og að hafa samband við lækni eða 

hjúkunarfræðing vegna breytinga á líðan, s.s. magnleysi, ógleði, minnkaðrar matarlystar og 

þyngdarbreytinga (Barnason, Zimmerman og Young, 2011). Samkvæmt rannsókn Jaarsma o.fl. (2013) 

vigtaði ekki nema helmingur sjúklinga sig reglulega en flestir sögðust taka lyfin sín samkvæmt 

læknisráði. Fræðsla til sjúklinga með hjartabilun er því stór þáttur í meðferð þeirra til að þeir taki ábyrgð 

á eigin heilsu (Jaarsma, Strömberg, Ben Gal, Cameron, Driscoll, Duengen o.fl., 2013). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á gagnsemi sjálfsumönnunar sem meðferð við hjartabilun. Lorig og Hollman (2003) sýndu 

fram á að sjálfsumönnun eykur virkni, minnkar innlagnir og kostnað vegna heilbrigðisþjónustu, og eykur 

lífsgæði sjúklingsins. Kozak o.fl. (2007) tóku saman rannnsóknir á meðferðum við hjartabilun sem ekki 

fela í sér lyfjagjöf og var niðurstaðan sú að þessar meðferðir minnka líkurnar á spítalainnlögnum og 

dauða (Kozak, Rucher-Whitaker, Basu, Mendes de Leon, Calvin og Grady 2007). 

Það er mikilvægt að fólk með hjartabilun sinni ofantöldum atriðum, en ákveðnir þættir geta haft áhrif 

á hvort þeir geri það. Þeir sem eru með fá einkenni þunglyndis, hafa góða þekkingu á hjartabilun, sinna 

sjálfsumönnun vel, búa með öðrum og þiggja heimaþjónustu eru líklegri til að taka virkan þátt í sinni 

meðferð. Þá er þekking talin sérstaklega mikilvægur þáttur þar sem að hún er forsenda þess að 

einstaklingur skilji samhengið milli hjartabilunar, einkenna og meðferðar (Näsström, Jaarsma, Idvall, 

Årestedt og Strömberg, 2014). Fræðsla sem veitt er augliti til auglitis er áhrifameiri en fræðsla gegnum 

síma eða tölvu, þar sem meðferðaraðili getur þá metið óyrta hegðun sjúklingsins m.t.t. skilnings hans á 

því sem verið er að kenna honum og þægilegra er fyrir sjúklinginn að spyrja spurninga eða láta vita að 

hann skilji ekki markmið fræðslunnar (Kozak o.fl., 2007). 

 

2. 4. 2. Meðferðir við andlegum og félagslegum einkennum 

 

Þegar veita á meðferð við þunglyndi og kvíða hjá hjartabilunarsjúklingum er mikilvægt að fræða 

sjúklinginn og fjölskyldu hans um sjúkdómana og áhrif þeirra á hjartabilun. Skortur er á 

rannsóknum sem sýna fram á gagnsemi ólíkra meðferða á sjúklingum með hjartabilun, svo stuðst 

er við rannsóknir á sjúklingum með aðra hjartasjúkdóma. Bæði lyfjameðferðir og sálrænar 

meðferðir hafa skilað góðum árangri hjá sjúklingum með hjartavandamál. Blanda af þessu tvennu 
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hefur jafnan gefið besta raun. SSRI (e. selective serotonin reuptake inhibitor) lyf eru talin besti 

kosturinn sem lyfjameðferð við þunglyndi og kvíða hjá hjartabilunarsjúklingum því þau hafa fáar 

aukaverkanir og valda því ekki auknu álagi á hjartað. Forðast ætti að nota þríhyrningslaga 

þunglyndislyf hjá þessum hópi því þau geta haft aukaverkanir á hjartastarfsemina s.s. 

leiðnitruflanir, hraðtakt og lágþrýsting. Aðrar meðferðir sem reynst hafa gagnlegar hjá sjúklingum 

með hjartavandamál eru hugræn atferlismeðferð og loftháðar æfingar. Loftháðar æfingar eru t.d. 

hlaup, skokk, hjólreiðar, sund og ganga, en þessar æfingar hafa góð áhrif á bæði þunglyndi og 

kvíða en ekki á lífsgæði (Huffman, Beach, Suarez, Mastromauro, DuBois, Celano, 2013; Smith, 

2010).  

Hluti af meðferð hjartabilunarsjúklinga við kvíða gæti verið baknudd, en rannsókn Chen o.fl. 

(2013) sýnir að baknudd lækkar verulega blóðþrýsting, hjartslátt og öndunartíðni. Það hefur einnig 

góð áhrif á súrefnismettun og kvíða. Breytingar á kvíða voru mun meiri hjá körlum en konum (Chen, 

Liu, Yeh, Chiang, Fu og Hsieh 2013). Það ætti samt að fara varlega í að veita viðbótarmeðferðir 

eins og baknudd þar sem mörg lyf, t.d. þvagræsilyf, geta lækkað blóðþrýsting og því eru margir 

sjúklingar með hjartabilun með lágan blóðþrýsting og getur það verið vandamál. Of lágur 

blóðþrýstingur getur dregið úr útfalli hjartans (e. cardiac output) og aukið dánartíðni (McMurray, 

2012).  

Þegar grípa þarf inn í félagslega einangrun fólks er nauðsynlegt að vita hvaða úrræði standa til 

boða. Úrræði eins og dægradvöl, heimsóknarþjónusta Rauða krossins, félags- og tómstundastarf 

og margt fleira standa til boða (Reykjavíkurborg, e.d.). Með hækkandi aldri breytist margt og fólk 

tekst á við margvísleg þroskaverkefni. Fólk hættir að vinna, missir maka sína og vini og einangrast 

auðveldlega. Því er mikilvægt að hægt sé að bjóða upp á margvíslega þjónustu í þjóðfélaginu sem 

tekur tillit til ólíkra eiginleika einstaklingsins (Nicholson, 2012).  

 

2. 5. Göngudeildir sem hluti af meðferð  
 

Göngudeildir fyrir sjúklinga með hjartabilun eru þverfaglegar göngudeildir þar sem sjúklingur hittir 

heilbrigðisstarfsfólk með sérhæfða þekkingu á hjartabilun (Wijeysundera o.fl., 2012). Sjúklingar koma á 

göngudeildir til eftirlits, meðferðar og fræðslu hjá hjúkrunarfræðingum sem hafa sérþekkingu á 

hjartabilun (Gustafsson og Arnold, 2004).  

Göngudeild hjartabilunar var stofnuð árið 2004. Markmið göngudeildarinnar er að efla þjónustu við 

sjúklinga með hjartabilun, auka lífsgæði þeirra með því að hámarka alla þætti meðferðar og koma í veg 

fyrir innlagnir á sjúkrahús. Hjúkrunarfræðingar og hjartasérfræðingur veita sérhæfða þjónustu á 

göngudeild hjartabilunar. Hjúkrunarfræðingar beita heildrænni nálgun og meta þannig þörf sjúklinga og 

fjölskyldna þeirra fyrir þjónustu. Óskir sjúklinga eru virtar og vandamál þeirra leyst eftir bestu getu í 

samvinnu við lækni göngudeildar og aðrar fagstéttir eins og sjúkraþjálfara og heimahjúkrun. 

Hjúkrunarfræðingar á göngudeildum eru í kjöraðstæðum til þess að veita sjúklingum deildarinnar þá 

heildrænu nálgun sem þarf. Í viðtölum koma fram mikilvægar upplýsingar og nýtast þær 
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hjúkrunarfræðingum til að bregðast við og geta boðið upp á viðeigandi úrræði fyrir sjúklinga (Guðbjörg 

Jóna Guðlaugsdóttir, munnleg heimild, e.d.). 

Við eftirlit sjúklinga fer fram ítarlegt viðtal og líkamsskoðun. Blóðþrýstingur er mældur, púls er metinn 

með tilliti til styrks, samhverfu og takts. Þyngd er metin sem og þyngdarbreytingar, vökvajafnvægi og 

bjúgur. Framkvæmd er lungnahlustun og slímhúð og húð er skoðuð ef grunur er um þurrk. Sjúklingar fá 

fræðslu um hjartabilun, einkenni, meðferð og mikilvægi sjálfsumönnunar. Félags- og fjölskylduaðstæður 

eru kannaðar til að vita hvort sjúklingurinn þurfi frekari stuðning eða tilvísanir ef við á (Guðbjörg Jóna 

Guðlaugsdóttir, munnleg heimild , e.d.). 

Hjúkrunarfræðingar á göngudeild leggja fyrir sjúklinga einkennamat með ESAS skalanum þar sem 

metin eru einkenni eins og verkir, þreyta, ógleði, þunglyndi, kvíði, syfja, matarlyst, vellíðan, mæði eða 

aðrir þættir, t.d. hægðatregða eða svimi. Skalinn metur hvert einkenni fyrir sig á kvarðanum 0-10 þar 

sem 0 er ekkert einkenni og 10 versta mögulega líðan. (Guðbjörg Jóna Guðlaugsdóttir, munnleg heimild 

, e.d.). Skalinn er gerður til þess að meta stöðu á sjúklingnum á þeim tímapuntki, en ekki aftur í tímann 

(Watanabe o.fl., 2009).  

Göngudeildir fyrir sjúklinga með hjartabilun draga úr innlögnum á sjúkrahús og auka lífsgæðin 

(Gustafsson og Arnold, 2004).   Göngudeildir og stýrð meðferðarþjónusta fyrir fólk með hjartabilun ásamt 

fræðslu til sjúklinga, efling sjálfsumönnunar og góðs aðgengis að hjúkrunarfræðingum dregur úr 

framgangi sjúkdómsins auk kostnaðar í heilbrigðiskerfinu án þess að koma niður á lífsgæðum fólks 

(Cline, Israelsson, Willenheimer, Broms og Erhardt, 1998). 
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3. Lífsgæði 
 

Í þessum kafla verður fjallað um lífsgæði, hvernig þau eru skilgreind og metin og hvaða mælitæki eru 

notuð til að meta lífsgæði hjá sjúklingum með hjartabilun. 

 

3. 1. Lífsgæði 
 

Skiptar skoðanir eru á því hvernig eigi að skilgreina lífsgæði og hvort hægt sé að meta þau (Barofsky, 

2012). Þrátt fyrir það hefur WHO sett fram skilgreiningu sem segir að lífsgæði séu upplifun einstaklings 

á stöðu sinni í lífinu í samhengi við þá menningu og gildismat sem hann býr við og í tengslum við 

markmið, væntingar, kröfur og áhyggjuefni hans (World Health Organization, 1997). Heilsutengd 

lífsgæði hafa einnig verið skilgreind sem geta einstaklings til að viðhalda líkamlegri, tilfinningalegri og 

vitsmunalegri virkni, ásamt því að hafa getu til að framkvæma mikilvæga starfsemi á vinnustað, með 

fjölskyldu og í samfélaginu (Naughton og Schumaker, 2003).  

Að viðhalda lífsgæðum er jafn mikilvægur þáttur og lifun hjá sjúklingum með langvinna, illvíga 

sjúkdóma. Einstaklingar með hjartabilun lifa við minni lífsgæði en aðrir langveikir sjúklingar. Lífsgæði 

speglast í fjölþættum áhrifum af klínísku ástandi, meðferð og daglegu lífi sjúklinga. Sjúklingar með 

hjartabilun upplifa líkamleg og tilfinningaleg einkenni eins og mæði, magnleysi, bjúg, svefnörðugleika og 

þunglyndi. Einkennin hamla þeim í athöfnum daglegs lífs eins og tómstundum og félagslífi og leiðir til 

minni lífsgæða. Skert lífsgæði tengjast tíðari innlögnum á spítala og hærri dánartíðni. Því ætti að meta 

lífsgæði hjartabilunarsjúklinga á viðeigandi hátt til að ákvarða áhrif þeirra á daglegt líf sjúklings. Lífsgæði 

eru huglæg og því ekki hægt að bera þau saman við hlutlægt klínískt mat eða líkamsástand. Fólk upplifir 

lífsgæði á ólíkan hátt þrátt fyrir að líkamlegt ástand þeirra sé svipað (Heo, Lennie, Okoli og Moser, 2009).  

Samkvæmt rannsókn Heo o.fl. (2009) skilgreindu sjúklingar lífsgæði sem getuna til að framkvæma 

líkamlegar og félagslegar athafnir, að viðhalda hamingju, að vera í merkingabæru sambandi. Algengasta 

skilgreiningin á lífsgæðum hjá þessum sjúklingum var  getan til að framkvæma líkamlegar og félagslegar 

athafnir. Einn sjúklingur skilgreindi lífsgæði sem getuna til að framkvæma bæði athafnir daglegs lífs og 

getuna til að sinna félagslífi.  Í sömu rannsókn greindu sjúklingar frá þeim þáttum sem mest áhrif hafa á 

lífsgæðin. Fjárhagsstaða, félagslegir þættir, andlegir þættir og heilsutengd hegðun höfðu mest áhrif á 

lífsgæði, ásamt líkamlegum einkennum og  ástandi. Sjúklingar tjáðu að mæði, magnleysi, verkir, ógleði 

og önnur einkenni skerða lífsgæði sjúklinga. Gott skap bætir lífsgæðin og hjálpar sjúklingum að takast 

á við breytt líkamlegt ástand, en vanlíðan skerðir lífsgæði þeirra og jafnvel annarra í kringum þá. 

Félagslegur stuðningur er mikilvægur fyrir þennan sjúklingahóp til að létta þeim athafnir daglegs lífs, 

aðstoða við heimilisþrif og annað. Gott stuðningsnet eykur því lífsgæði (Heo, o.fl., 2009).  
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3. 2. Mælitæki 
 

Til að meta lífsgæði er hægt að styðjast við staðlaða spurningalista, en þeir gefa góða mynd af því 

hvernig líkamleg og andleg líðan sjúklingsins er. Með notkun þeirra má meta stöðu sjúklingsins á 

ákveðnu tímabili eða fylgjast með breytingum á líðan yfir lengri tíma, svo hægt sé að bregðast við ef 

ástand hans er að versna.  

Til eru a.m.k. 5 slíkir spurningalistar sem meta sérstaklega lífsgæði sjúklinga með hjartabilun, en þeir 

eru Minnesota Living with Heart Failure Questionnarie (MLHFQ), Chronic Heart Failure Questionnarie 

(CHFQ), the Quality of Life Questionnarie for Severe Heart Failure (QLQ-SHF), the Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnary (KCCQ) og the Left Ventricular Dysfunction questionnarie (LVDQ). 

Spurningalistarnir voru þróaðir á árunum 1987-2007. Allir hafa þeir sama markmið, að meta lífsgæði 

fólks með hjartabilun. LVDQ þykir áreiðanlegastur en QLQ-SHF kemur verst út. CHFQ, KCCQ og 

MLHFQ  eru þarna mitt á milli og eru mest notaðir til að meta lífsgæði sjúklinga með hjartabilun (Garin, 

Herdman, Vilagut, Ferrer, Ribera, Rajmil o.fl., 2014).  

 

3. 2. 1. Minnesota Living with Heart Failure Questionnarie 
 

MLHFQ er mest notaður fyrir þennan sjúklingahóp. Hann metur 21 þátt á líkamlegu og tilfinningalegu 

sviði, en einnig er hægt að nota hann til að skoða félagslega virkni sjúklingsins. Listinn gefur einnig 

heildar stigafjölda þar sem hver þáttur gefur 0-5 stig. 0 stig standa fyrir enga skerðingu og 5 stig standa 

fyrir mjög mikla skerðingu. Mest er hægt að fá 105 stig, en í líkamlega hlutanum eru það mest 40 stig 

og í tilfinningalega hlutanum 25 stig. Hærri stig tákna þá meiri skerðingu á lífsgæðum. Middel o.fl. (2001) 

hafa sýnt fram á gagnsemi spurningalistans við mat á lífsgæðum sjúklinga með hjartabilun, en jafnframt 

að hann meti ekki mikilvæg svið eins og áhrif á félagsvirkni og lífsþrótt (Middel, Bouma, Jongste, 

Sonderen, Niemeijer, Cejins, 2001). Garin o.fl. (2013) hafa einnig sýnt fram á að mögulegt er að meta 

þriðja sviðið með þessum spurningalista, þ.e. félags- og umhverfissvið (Garin o.fl., 2013).   

 

3. 2. 2. HADS 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) er listi sem samanstendur af 14 spurningum sem meta 

einkenni þunglyndis og kvíða. Hver spurning hefur 4 svarmöguleika sem gefa 0-3 stig. Sé samanlagður 

stigafjöldi 8 eða hærri bendir það til þess að einkenni þunglyndis eða kvíða sé til staðar. Spurningalistinn 

hefur verið metinn út frá gagnsemi við mat á þunglyndi og kvíða hjá sjúklingum með hjartavöðvakvilla 

(e. cardiomyopathy) (Poole og Morgan, 2006). 
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4. Aðferðafræði 
 

Hér verður fjallað um mótun rannsóknarspurningar og sagt frá því hvernig efnisleit, úrvinnsla gagna og 

greining niðurstaða fór fram. 

 

4. 1. Rannsóknarspurning 
 

Til að móta rannsóknarspurningu var notast við PICOT aðferðarfæði. PICOT viðmiðið er gagnleg aðferð 

til að setja saman rannsóknarspurningu og til að gera leit í gagnagrunnum markvissari. Aðferðin gengur 

út á að skilgreina þýði, fyrirbæri, samanburð, mælitæki og tímalengd gagnaöflunar (Riva, Malik, Burnie, 

Endicott og Busse, 2012). 

 (P) – Þýðið er fullorðnir, 18 ára og eldri, með klíníska greiningu á hjartabilun. 

 (I) – Einkenni og lífsgæði sjúklinga með hjartabilun 

(C) – Skoðað verður hver lífsgæði sjúklinga með hjartabilun eru í tengslum við andleg og     

félagsleg einkenni 

(O) – Lífsgæði skoðuð út frá niðurstöðum Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(T) – Skoðuð verða lífsgæði sjúklinga með hjartabilun frá greiningu og til lokastigs sjúkdómsins 

Út frá PICOT viðmiðun voru mótaðar eftirfarandi klínískar rannsóknarspurningar: 

 Hver eru einkenni og lífsgæði sjúklinga með hjartabilun (I+P)? 

 Hver eru tengsl andlegra og félagslegra einkenna á lífsgæði fólks með hjartabilun (C)? 

 

4. 2. Heimildaleit 
 

Leitað var í gagnasöfnunum PubMed, EBSCO host og SAGE við gerð þessa fræðilega yfirlits. Fyrsta 

leitarorð var Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire og gaf leit í þessum þremur gagnasöfnun 

218 niðurstöður. Ástæða þess að valið var að skoða einungis rannsóknir sem notað hefðu þennan 

spurningalista var að hann er mest notaði spurningalistinn fyrir sjúklinga með hjartabilun og þannig 

fengjust samræmdar niðurstöður fyrir allar rannsóknirnar. Til að þrengja leitarrammann voru einnig notuð 

leitarorðin: Hjartabilun (e. heart failure), lífsgæði (e. quality of life), þunglyndi (e. depression), kvíði (e. 

anxiety), félagsleg einangrun (e. social isolation) og félagslegur stuðningur (e. social support). Það 

skilyrði var sett að þátttakendur væru 18 ára eða eldri og með greinda hjartabilun. Miðað var við að 

heimildir væru ekki eldri en frá 2005, en eldri heimildir voru þó notaðar í fræðilegum bakgrunni. Einnig 

voru notaðar klínískar leiðbeiningar frá European Society of Cardiology og American Heart Association 

við skrif fræðilega bakgrunnsins. Heimildaleitin fór fram frá október 2014 til maí 2015 og var heimilda 



27 
 

leitað á ensku, en einhverjar íslenskar heimildir voru notaðar í fræðilegan bakgrunn. Þetta var gert vegna 

skorts á íslenskum rannsóknum á sjúklingum með hjartabilun.  

 

4. 3. Úrvinnsla og greining gagna 
 

Leit í gagnabönkum, yfirlestur og val greina var framkvæmt af báðum höfundum. Þeir ræddu saman um 

mikilvægi þeirra rannsókna sem eftir stóðu eftir að leitarramminn hafði verið þrengdur og þær greinar 

teknar út sem ekki stóðust skilyrði. Þá stóðu eftir 35 greinar og úr þeim voru valdar 10 greinar sem þóttu 

hafa mikilvægar niðurstöður fyrir hjúkrun sjúklinga með hjartabilun.  

Þær 10 greinar sem valdar voru til notkunar í niðurstöðunum voru færðar inn í heimildagreiningartöflu 

til að fá betri yfirsýn yfir innihald þeirra. Í töfluna voru settar upplýsingar um nafn höfunda, birtingarár í 

tímariti, hvaða fræðigrein efni greinarinnar tilheyrir, tilgangur og snið rannsóknar, úrtak rannsóknar, 

mælitæki sem notuð voru við rannsóknina, niðurstöður og ályktanir (sjá fylgiskjal 1). Niðurstöðunum 

verður lýst með frásögn vegna þess hve ólíkir þátttakendur voru í rannsóknum, þ.e. fjöldi, NYHA stigun, 

aldur og alvarleiki einkenna.  
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5. Niðurstöður 
 

Tíu heimildir voru greindar og skoðaðar. Leitast var við að finna rannsóknir sem skoðuðu áhrif 

þunglyndis, kvíða og félagslegra aðstæðna á lífsgæði sjúklinga með hjartabilun. Höfundar völdu að nota 

einungis rannsóknir sem notuðust við Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire sem matstæki 

fyrir lífsgæði, því þannig var hægt að skoða niðurstöður allra rannsóknanna út frá sameiginlegum 

viðmiðum (Sjá fylgiskjal 1). Taflan hér að neðan sýnir niðurstöður MLHFQ úr öllum rannsóknunum, hver 

drefingarbreidd stigafjölda var og hver viðmiðunargildin eru. Í töflunni er einnig að finna niðurstöður fyrir 

HADS mælitækið, en fjallað verður um niðurstöður þess þegar skoðuð verða áhrif andlegra einkenna á 

sjúklinga með hjartabilun. 

Mælitæki Fjöldi 
rannsókna Dreifingarbreidd Viðmiðunargildi 

MLHFQ 10     

- Líkamlegur þáttur 5 19,7 - 30,2 0-40 

- Andlegur þáttur 5 7,6 - 15,6 0-25 

- Heildarstigafjöldi 8 24,7 - 66,9 0-105 

- Likkert kvarði 2 2,5 - 2,52 0-5 

HADS 4     

- Kvíði 4 6,16 - 6,9 0-21 

- Þunglyndi 2 4,69 - 7,6 0-21 

Tafla 3 Mælitæki 

 

5. 1. Andleg einkenni 
 

Fjórar rannsóknir mátu andlega líðan sjúklinga með HADS mælitækinu. Dreifingarbreiddin fyrir 

kvíðasviðið er 6,16-6,9 stig og fyrir þunglyndissviðið er hún 4,69-7,6. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að sjúklingar með hjartabilun hafi einkenni kvíða og þunglyndis. Þegar skoðaður er fjöldi 

einkenna í sambandi við fjölda þátttakenda í hverri rannsókn fyrir sig kemur í ljós að í þeim fjórum 

rannsóknum sem mátu einkenni kvíða með HADS voru ≥50% með lítil eða engin einkenni kvíða. Í 

þeim tveimur rannsóknum sem mátu einkenni þunglyndis með HADS þá kom fram í annar ri þeirra 

að 76% þátttakenda var með lítil eða engin einkenni þunglyndis.  

Í rannsókn Mulligan o.fl. (2012) voru 50% þátttakenda við greiningu hjartabilunar með meðal til 

alvarleg einkenni kvíða og 24% með meðal til alvarleg einkenni þunglyndis. Þegar andleg líðan var metin 

sex mánuðum síðar var algengi kvíðaeinkenna komið niður í 21,6% (p<,003) og algengi 

þunglyndiseinkenna komið niður í 15% (p=,53). Meiri minnkun á kvíðaeinkennum var hjá þeim sem 

upplifðu færri einkenni hjartabilunar, höfðu minni áhyggjur af afleiðingum hjartabilunar, höfðu minni trú 

á að hægt væri að lækna hjartabilun og höfðu minni áhyggjur af meðferð. Meiri minnkun á 

þunglyndiseinkennum var hjá þeim sem færðust í lægri flokk í NYHA stigun, höfðu færri einkenni 

hjartabilunar, höfðu minni áhyggjur af afleiðingum sjúkdómsins og höfðu trú á því að meðferðin gæti haft 
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áhrif á framgöngu sjúkdómsins. Líkamleg einkenni, upplifun á meðferð og skilningur á sjúkdómnum hafa 

áhrif á andlega líðan sjúklinga með hjartabilun við greiningu og einnig 6 mánuðum eftir greiningu. 

Í rannsókn Shen o.fl. (2011) urðu litlar sem engar breytingar á fjölda þunglyndiseinkenna hjá 

þátttakendum á sex mánaða tímabili, en um 50% voru með meðal til alvarleg einkenni þunglyndis í 

upphafi. Sama átti við um kvíðaeinkenni, en um 45% voru með meðal til alvarleg einkenni kvíða. Hins 

vegar var hægt að sjá við nánari skoðun að meðal einstakra þátttakenda höfðu orðið verulegar 

breytingar á fjölda þunglyndis- og kvíðaeinkenna. Rannsóknin sýndi fram á að tengsl voru á milli 

alvarlegra þunglyndis- og kvíðaeinkenna og líkamlegrar virkni sjúklingsins (p<,01).  Þ.e.a.s. að þeir sem 

voru með alvarleg þunglyndis- og kvíðaeinkenni höfðu minni líkamlega virkni. 

Eisenberg o.fl. (2012) sýndu fram á að sjúklingar með hjartabilun sem eru líka með kvíða eru líklegri 

til að notast við forðunaraðferðir til að takast á við sjúkdóminn. Þeir sem tókust á við kvíðaeinkenni sín 

með forðunaraðferðum höfðu minni líkamlega virkni (p<,01). 

Áhrif sálfélagslegra þátta á dánartíðni sjúklinga með hjartabilun var könnuð í rannsókn 

Friedmann o.fl. (2006). Fram kom að dánartíðni var hærri hjá þeim sem voru með kvíða eða 

þunglyndi og hæst hjá þeim sem voru með bæði kvíða og þunglyndi (p<,20).  

 

5. 2. Félagsleg einkenni 

 

Årestedt o.fl. (2012) sýndu fram á að lítill félagslegur stuðningur var algengari hjá körlum (p<,01), fólki 

sem býr eitt (p<,05), þeim sem stríddu við fjárhagsleg vandamál (p<,001) og þeim sem höfðu verri 

sjúkdómsmynd (p<,001). 

Rannsókn Heo o.fl. (2012b) sýndi að efnahagsleg staða var eini þátturinn sem spáði fyrir um 

sjúkdómstengdar uppákomur, þ.e.a.s. að góð efnahagsleg staða tengdist lengri lifun án 

sjúkdómstengdra uppákoma (e. event-free survival) (p=,044). 

Friedmann o.fl. (2006) sýndu fram á að dánartíðni var hærri hjá þeim sjúklingum sem voru félagslega 

einangraðir (p<,20) og var það óháð sjúkdómsmynd og meðferðarhópi. 

 

5. 3. Lífsgæði 
 

Af þeim 10 rannsóknum sem greindar voru gáfu 8 þeirra niðurstöður um heildarstigafjölda fyrir lífsgæði. 

Dreifingarbreidd milli rannsókna var M=24,7-66,9. Þessar niðurstöður sýna mikla breidd í lífsgæðum 

sjúklingahópsins. Lægsti stigafjöldinn kemur úr rannsókn sem skipti þátttakendum upp í 3 hópa þar sem 

sá hópur sem var með mestu lífsgæðin sýndi engin andleg og líkamleg einkenni hjartabilunar (Heo, 

Moser, Pressler, Dunbar, Kim, Ounpraseuth o.fl., 2012a). Hæsti stigafjöldinn kemur úr rannsókn sem 

var önnur af tveimur rannsóknum þar sem þátttakendur voru inniliggjandi sjúklingar, en ekki sjúklingar 

sem nýttu sér göngudeildarþjónustu á þeim tíma (Britz og Dunn, 2010). Tvær rannsóknir af tíu gáfu 

niðurstöður fyrir lífsgæði á Likkert kvarða og þar var dreifingarbreiddin 2,5-2,52, en kvarðinn gefur 
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möguleika á 0-5 stigum (Eisenberg o.fl., 2012; Shen o.fl., 2011). Af þessum niðurstöðum má sjá að 

lífsgæði sjúklinga með hjartabilun eru mismikið skert, en dreifingin liggur í kringum meðalgildi MLHFQ 

kvarðans og má því draga þá ályktun að lífsgæði þessa hóps séu töluvert skert.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður MLHFQ út frá undirsviðunum tveimur, því líkamlega og því 

tilfinningalega, þá er dreifingarbreiddin fyrir líkamlega sviðið 19,7-30,2 og fyrir tilfinningasviðið 7,6-15,6. 

Viðmiðunargildin fyrir líkamlega sviðið eru 0-40 stig og má því draga þá ályktun að skerðing á 

líkamlegum lífsgæðum sjúklinga með hjartabilun sé töluverð. Viðmiðunargildi fyrir tilfinningasviðið er 0-

25 stig og má því draga þá ályktun að skerðing á tilfinningalegum lífsgæðum sé töluverð, en þó minni 

en skerðing á líkamlegum lífsgæðum. 

Heo o.fl. (2012a) gerðu rannsókn þar sem þátttakendum var skipt í þrjá hópa þar sem hópur 1 sýndi 

engin andleg eða líkamleg einkenni hjartabilunar, hópur 2 sýndi líkamleg einkenni hjartabilunar og hópur 

3 sýndi bæði andleg og líkamleg einkenni hjartabilunar. Þátttakendur í hópi 3 voru yngri, minna 

menntaðir, áttu frekar í fjárhagslegum erfiðleikum, höfðu meiri líkamlega skerðingu og töldu sig hafa 

verri heilsu en þátttakendur í hinum hópunum tveimur. Mikill munur var á heildarstigafjölda hópanna 

þriggja þegar niðurstöður MLHFQ mælitækisins voru skoðaðar. Hópur 1 var með M=24,67, hópur 2 var 

með M=35,02 og hópur 3 var með M=53,22. Þessar niðurstöður sýna fram á að andleg og líkamleg 

einkenni hjartabilunar hafa mikil áhrif á lífsgæði sjúklinga með hjartabilun (p<,001). 

Áhrif heilsutengdrar hegðunar á lífsgæði sjúklinga með hjartabilun voru könnuð í rannsókn 

Bunyamin, Spaderna og Weidner (2013). Rannsóknin sýndi að sterk tengsl eru á milli mikillar líkamlegrar 

virkni og aukinna lífsgæða (p<,001). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að of feitir og of þungir 

sjúklingar með hjartabilun höfðu meiri lífsgæði ef þeir neyttu minna af ávöxtum og grænmeti og meira af 

mat sem var ríkur af mettaðri fitu (p<,05). Rannsóknin sýndi einnig fram á að alvarlegt þunglyndi, kvíði 

og aðgætin aðlögun (e. vigilant coping) til að takast á við sjúkdóminn hafa, óháð hvert öðru, áhrif á minni 

lífsgæði (p<,001). 

Niðurstöður rannsóknar Heo o.fl. (2012b) sýndi fram á að meiri heilsutengd lífsgæði höfðu marktæk 

tengsl við mikla líkamlega virkni, háan aldur, fáa samfylgjandi sjúkdóma (e. comorbidities), góða 

efnahagslega stöðu og hátt mat á skynjuðum stuðningi (p<,001).  

Í rannsókn Britz og Dunn (2010) sýndu niðurstöður að eldra fólk hafði meiri lífsgæði en yngra fólk 

(p<,05), konur voru öruggari með sig við meðhöndlun einkenna hjartabilunar (p<,05) og að sjálfsöryggi 

tengdist auknum lífsgæðum (p<,01). Þeir sjúklingar sem töldu sig hafa góða heilsu höfðu meira öryggi 

til sjálfsumönnunar (p<,05). 

Í rannsókn Chung o.fl. (2013) sýndu niðurstöðurnar að alvarlegt þunglyndi og lítill félagslegur 

stuðningur tengjast minni lífsgæðum, óháð hvoru öðru (p<,001). 

Breytingar á lífsgæðum við greiningu hjartabilunar og 6 mánuðum eftir greiningu voru kannaðar í 

rannsókn Mulligan o.fl. (2012). Niðurstöður rannsóknarinnar voru að lífsgæði sjúklinganna breyttust 

talsvert mikið á þessum 6 mánuðum eftir greiningu á hjartabilun (p<,001). Í upphafi var heildarstigafjöldi 

MLHFQ 41,16 en 6 mánuðum síðar var hann orðinn 22,40, sem er 54% munur. Meiri framfarir voru hjá 

eldra fólki (p≥,05), þeim sem voru ekki með lungnaþembu (p≥,05), þeim sem færðust í lægri flokk í 
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NYHA stigun (p<,001), höfðu færri einkenni (p<,01), minna þunglyndi (p<,001) og höfðu ekki miklar 

áhyggjur af afleiðingum sjúkdómsins (p<,01).   

Þegar teknar eru saman niðurstöður allra rannsóknanna sem fjölluðu um áhrif einkenna og innri þátta 

á lífsgæði kemur í ljós að þeir þættir sem tengjast skerðingu á lífsgæðum eru alvarlegt þunglyndi og 

kvíði (Bunyamin o.fl., 2013; Chung o.fl., 2013; Heo o.fl., 2012a) aðgætin aðlögun (e.vigilant coping) 

(Bunyamin o.fl, 2013), aldur fólks (Britz og Dunn, 2010; Heo, Moser, Chung og Lennie, 2012b), lítið 

sjálfsöryggi (Britz og Dunn, 2010), léleg efnahagsleg staða, samfylgjandi sjúkdómar (e. comorbidities), 

lítill skynjaður stuðningur (Heo o.fl., 2012b), lítil líkamleg virkni ( Bunyamin o.fl, 2013; Heo o.fl., 2012b), 

mikil líkamleg einkenni hjartabilunar (Heo o.fl., 2012a) og lítill félagslegur stuðningur ( Chung o.fl., 2013).  
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6. Umræður 
 

Í þessu fræðilega yfirliti skoðuðum við einkenni hjartabilunar, meðferð við henni og lífsgæði þeirra 

sjúklinga sem lifa með hjartabilun. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru 

fram í inngangi, en þær voru eftirfarandi: 

 Hver eru lífsgæði sjúklinga með hjartabilun? 

 Hver eru áhrif andlegra og félagslegra einkenna á lífsgæði fólks með hjartabilun? 

 

6. 1. Hver eru einkenni og lífsgæði sjúklinga með hjartabilun? 
 

 

Hjartabilun er erfiður sjúkdómur. Einkenni sjúkdómsins hamla sjúklingum verulega í daglegu lífi og 

rannsóknir sýna að lífsgæði þessa sjúklingahóps eru mjög ólík og að þar eiga einkenni stóran þátt, þ.e. 

að þeir sem eru með mestu lífsgæðin eru þeir sem búa við fæst einkenni hjartabilunar (Heo ofl., 2012a). 

Þessi einkenni geta verið líkamleg, andleg og félagsleg. Niðurstöður þessarar samantektar sýndu að 

þeir líffræðilegu þættir sem tengjast minni lífsgæðum eru ungur aldur sjúklinga og samfylgjandi 

sjúkdómar (e. comorbidities)(Britz og Dunn, 2010; Heo o.fl., 2012b). Líkamlegir þættir sem tengjast 

minni lífsgæðum eru mikil líkamleg einkenni hjartabilunar og lítil líkamleg virkni (Bunyamin o.fl., 2013; 

Heo o.fl., 2012a; Heo o.fl., 2012b). Andleg einkenni sem tengjast minni lífsgæðum eru alvarlegt 

þunglyndi og kvíði og lítið sjálfsöryggi (Britz og Dunn, 2013; Bunyamin o.fl., 2013; Chung o.fl., 2013; 

Heo o.fl., 2012a). Félagsleg einkenni sem tengjast minni lífsgæðum eru léleg efnahagsleg staða, lítill 

félagslegur stuðningur og lítill skynjaður stuðningur (Chung o.fl., 2013; Heo ofl., 2012b). Einnig kom í 

ljós að þeir sjúklingar með hjartabilun sem takast á við sjúkdóminn með aðgætnum aðferðum (e. vigilant 

coping) búa við minni lífsgæði (Bunyamin o.fl., 2013). Af þessu er ljóst að þegar sjúklingar eru greindir 

með hjartabilun þarf að meta og fylgjast með mörgum þáttum til að hámarka lífsgæði sjúklingsins. 

Dreifingarbreidd heildarstigafjölda fyrir MLHFQ var mikil og við nánari athugun kom í ljós að þeir sem 

voru með lægsta stigafjöldann voru í þjónustu göngudeilda, en þeir sem voru með hæsta stigafjöldann 

voru inniliggjandi sjúklingar. Niðurstöður MLHFQ sýndu einnig að munur er á lífsgæðum á tilfinningalegu 

og líkamlegu sviði, en þar kom í ljós að lífsgæði á líkamlegu sviði eru minni en á tilfinningalegu sviði þó 

að bæði séu töluvert skert. Þessar niðurstöður sýna að mikilvægt er að huga að bæði andlegri og 

líkamlegri líðan til að auka lífsgæði þessa sjúklingahóps. Friedmann o.fl. (2006) komust að þeirri 

niðurstöðu að sjúklingar með hjartabilun sem einnig sýna einkenni kvíða og þunglyndis hafa hærri 

dánartíðni, fleiri samfylgjandi sjúkdóma og eru líklegri til að vera félagslega einangraðir. 

Niðurstöður úr rannsókn Bunyamin o.fl. (2013) sem fjalla um tengsl heilsusamlegs mataræðis við 

lífsgæði of feitra og of þungra sjúklinga með hjartabilun eru áhugaverðar því þar kemur fram að slíkt 

mataræði getur haft slæm áhrif á lífsgæði þessa hóps. Því er mikilvægt að hafa í huga að ráðleggingar 

um breytt mataræði til að bæta líkamsástand hjá þessum sjúklingahópi þurfa að vera hófstilltar og að 
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ekki má leggja of mikla áherslu á breytt mataræði til að bæta líkamsástand, því það getur haft slæm 

áhrif á andlega líðan einstaklingins. 

 

6. 2. Hver eru tengsl andlegra og félagslegra einkenna á lífsgæði fólks 

með hjartabilun?  
 

Algengt er að fólk með hjartabilun upplifi andleg einkenni, s.s kvíða og þunglyndi. Þeir sem sýna verri 

og fleiri einkenni hjartabilunar upplifa talsvert meiri kvíða og þunglyndi en þeir sem sýna færri og vægari 

einkenni (Mulligan, o.fl., 2012). Samkvæmt Shen o.fl. (2011) geta kvíði og þunglyndi haft áhrif á líkamleg 

einkenni. Ef um aukningu á kvíða og þunglyndi er að ræða aukast líkamleg einkenni samhliða. Því er 

mikilvægt að huga að andlegu hliðinni hjá sjúklingum með hjartabilun (Shen, o.fl., 2011). Fleiri 

rannsóknir styðja þessar niðurstöður (Heo, o.fl., 2012a). Þeir sem eru verr á sig komnir líkamlega vegna 

hjartabilunar þjást einnig frekar af kvíða og þunglyndi (Friedmann o.fl., 2006). Aðferðir sem sjúklingar 

notast við til að taka á andlegum vandamálum eru skv. rannsókn Eisenberg o.fl. (2012), afneitun og að 

beina athyglinni annað sem flokkast sem óhjálpleg bjargráð. Þeir sjúklingar sem nota þessar leiðir eru 

með verri líkamleg einkenni hjartabilunar, fylgja síður fyrirmælum lækna og þar afleiðandi minnka 

lífsgæði þeirra og dánartíðni eykst. Versnun einkenna hjartabilunar getur hamlað einstaklingnum 

verulega í daglegu lífi, lífsgæði hans minnka töluvert og dánartíðni hækkar (McMurray o.fl., 2012; 

Freidmann o.fl.; 2006). Þeir sjúklingar sem eru með mestu lífsgæðin eru þeir sjúklingar sem ekki sýna 

andleg eða líkamleg einkenni hjartabilunar samkvæmt rannsókn Heo o.fl. (2012), og því má gefa sér 

það að andleg og líkamleg einkenni skerði lífsgæði töluvert.  

Til að stuðla að auknum lífsgæðum er mikilvægt fyrir sjúklinga með hjartabilun að hafa gott 

stuðningsnet í kringum sig (Friedmann o.fl., 2006). Lítill félagslegur stuðningur og þar af leiðandi 

félagsleg einangrun er algengari hjá fólki sem býr eitt, körlum, þeim sem búa við verri efnahag, þeim 

sem hafa verri sjúkdómsmynd o.fl. (Chung, o.fl., 2013; Nicholson, 2012). Því er mikilvægt að meta 

félagslega stöðu sjúklinga með hjartabilun og kanna hvaða stuðningsnet þeir hafa í kringum sig til að 

hægt sé að gera ráðstafanir svo koma megi í veg fyrir félagslega einangrun (Årestedt, o.fl., 2012).  

Rannsókn Heo o.fl., (2012b) styður við þær niðurstöður að þeir sem hafa góða efnahagslega stöðu og 

telja sig hafa góðan félagslegan stuðning hafi meiri heilsutengd lífsgæði (Heo o.fl., 2012b). Mörg úrræði 

eru í boði fyrir sjúklinga með lélegt stuðningsnet. Til dæmis mætti styrkja fjölskyldu og vini til þátttöku í 

meðferð sjúklings, nýta vinaheimsóknir Rauða krossins, skipulagða stuðningshópa, dægradvöl o.fl. 

(Årestedt, 2012; Reykjavíkurborg, e.d.).  

Sterk tengsl eru á milli þunglyndis, kvíða, félagslegs stuðnings og líkamlegra einkenna sjúklinga með 

hjartabilun samkvæmt þeim rannsóknum sem vitnað hefur verið í í þessari fræðilegu samantekt. 

Mikilvægt er því að huga að og meðhöndla öll þessi einkenni samhliða meðferð til að stuðla að auknum 

lífsgæðum (Chung, o.fl., 2013).  
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6. 3. Ályktanir 

 

 Á haustdögum 2014 tóku höfundar þessa verkefnis þátt í rannsókn á vegum Landspítala þar sem verið 

var að kanna einkenni, sjálfsumönnun og lífsgæði fólks með hjartabilun. Höfundar fóru í heimahús og 

hjálpuðu sjúklingum við að fylla út spurningalista sem voru sendir út. Viðmót fólks var gott og allir sem 

rætt var við voru jákvæðir og tjáðu góða líkamlega og andlega líðan. Flestir bjuggu einir í eigin húsnæði, 

þáðu göngudeildarþjónustu og/eða heimahjúkrun. Því komu niðurstöður þessa verkefnis á óvart þar 

sem rannsóknir sýna að margir þjást af andlegum kvillum.  

Mikilvægt er að finna þá einstaklinga sem eru í áhættu svo hægt sé að meta þá og veita eftirfylgni. 

Skimun fyrir kvíða, þunglyndi og félagslegri einangrun er því gott tæki til að nota hjá þessum 

áhættuhópum (Shen o.fl., 2011). Hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki ber skylda til að 

kanna stuðningsnet sjúklinga. Góður félagslegur stuðningur skiptir máli fyrir aukin lífsgæði. Oft er 

nauðsynlegt að virkja aðstandendur í meðferð sjúklings því ekki einungis eykur það lífsgæðin heldur 

styrkir fjölskyldu- og vinasambönd. Fjölmörg úrræði eru í boði fyrir þá sem hafa lítið stuðningsnet eins 

og skipulagðir stuðningshópar, heimsóknarvinir o.fl. (Årestedt o.fl., 2012). Meðferðarheldni sjúklinga 

með hjartabilun er stór þáttur í sjálfsumönnun. Þeir sem eru meðferðarheldnir, þ.e. fara eftir fyrirmælum 

lækna og hjúkrunarfræðinga, hafa minni líkamleg, andleg og félagsleg einkenni og búa þar af leiðandi 

við meiri lífsgæði. Dánartíðni er einnig lægri hjá þessum hópi (Eisenberg o.fl., 2012; Freidmann o.fl., 

2006). Höfundar álykta að með réttri fræðslu sé hægt að auka lífsgæði sjúklinga og því er hún mikilvægur 

þáttur í meðferð þeirra.  

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að þeir sem búa við minni félagslegan stuðning með verri 

sjúkdómsmynd búa við lakari lífsgæði og hafa hærri dánartíðni.  Höfundar draga því þá ályktun að ekki 

megi einungis einblína á líkamleg einkenni sjúklinga með hjartabilun. Andleg og félagsleg einkenni eru 

ekki síður mikilvæg til að hindra framgang sjúkdómsins og auka lífsgæði.  
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Fylgiskjal 1. Greining á heimildum 

 
Höfundar, dagsetning og 

fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Chung o.fl., 2013. 

 

Hjúkrunarfræði 

Að kanna áhrif bæði 

félagslegs stuðnings og 

þunglyndis á lífsgæði. 

 

Lýsandi, samanburðarsnið 

(e.Descriptive, comparative, 

correlational design). 

 

N = 362 

 

Þátttakendur voru með 

staðfesta greiningu á 

langvinnri hjartabilun, engin 

saga um hjartavöðvadrep 

síðustu 3 mánuði  og voru 

ekki með annan samfylgjandi 

sjúkdóm (e. comorbid). 

 

Þátttakendur sóttu 

göngudeildarþjónustu á 

einkaspítala í Kentucky á 

árunum 2002-2008. 

Lífsgæði voru metin með 

Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnarie 

(MLHFQ). 

 

Andleg einkenni voru metin 

með Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II). 

 

Félagsleg einkenni  voru 

mæld með Multidimensional 

Scale of Percieved Social 

Support (MSPSS). 

 

 

 

MLHFQ: 

Mheildar = 40,4 (± 24,6) 

 

BDI-II: 

M = 11,0 (± 8,9) 

 

MSPSS: 

M = 66,3 (± 17,9) 

 

Þunglyndi og félagslegur 

stuðningur tengjast verri 

lífsgæðum óháð hvor öðrum.  

p < ,001 

 

Mikill félagslegur stuðningur 

tengist betri lífsgæðum. p < 

,001 

 

Mikill einkenni þunglyndis 

tengdust verri lífsgæðum.  

p < ,001  

 

 

Það að bæta félagslegan 

stuðning, með það að 

markmiði að auka lífsgæði, 

var einungis farsællegt ef 

þunglyndiseinkenni væru 

samtímis meðhöndluð. 

M = meðaltal; Mheildar = meðaltal heildarstigafjölda 
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Höfundar, dagsetning og 

fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Heo o.fl., 2012a. 

 

Hjúkrunarfræði 

 

Kanna sameiginleg, langtíma 

tengsl þunglyndis og 

líkamlegra einkenna 

hjartabilunar á heilsutengd 

lífsgæði sjúkinga með 

hjartabilun. 

 

Langtíma snið 

(e. longitudinal study). 

 

N = 224 

 

Þátttakendur höfðu 

greiningu um hjartabilun, 

gátu lesið og talað ensku, 

og voru á bestu mögulegu 

lyfjameðferð.  

 

Þátttakendur voru 

sjúklingar sem sóttu 

göngudeildarþjónustu á 

spítali í 3 borgum í 

Bandaríkjunum á tímabilinu 

2004-2009. 

 

Heilsutengd lífsgæði metin 

með Minnesota Living with 

Heart Failure Questionnaire 

(MLHFQ). 

 

Andleg einkenni metin með 

Beck Depression Inventory II 

(BDI-II) 

 

Líkamleg einkenni mæld með 

Symptom Status 

questionnaire. 

 

 

MLHFQ við upphafsgildi: 

M₁ = 24,67  

M₂ = 35,02 

M₃ = 53,22 

 

MLHFQ 12 mánuðum síðar:  

M₁ = 28,09 

M₂ = 38,14 

M₃ = 53,04 

 

BDI-II: 

M = 14 

 

Andleg einkenni tengjast verri 

heilsutengdum lífsgæðum. 

p < ,001 

 

Líkamleg og andleg einkenni 

tengjast verri heilsutengdum 

lífsgæðum. p < ,001.  

 

 

Mikill mælanlegur munur 

er á lífsgæðum þeirra sem 

eru með enginn einkenni 

og þeirra sem eru með 

andleg einkenni. Verstu 

lífsgæðin hafa þeir sem 

eru bæði með andleg og 

líkamleg einkenni. 

 

Til að bæta heilsutengd 

lífsgæði þarf bæði að 

meðhöndla líkamleg 

einkenni og þunglyndis 

einkenni. 

 

M₁ = meðaltal hjá hópi 1 sem var hvorki með þunglyndi né líkamleg einkenni; M₂ = meðaltal hjá hópi 2 sem var með eitt líkamlegt einkenni; M₃ = meðaltal hjá hópi 3 sem var 

með bæði þunglyndis og líkamleg einkenni; M = meðaltal 
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Höfundar, dagsetning og 

fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Heo o.fl., 2012b. 

 

Hjúkrunarfræði 

 

Lýsa tengslum á milli 

félagslegrar stöðu, 

heilsutengdra lífsgæða og 

lifun án sjúkdómstengdra 

uppákoma hjá sjúklingum 

með hjartabilun. 

 

Framsýn rannsókn, (e. 

prospective, correlational 

study). 

 

N = 147 

 

Þátttakendur voru sjúklingar 

með hjartabilun, sem fengu 

bestu mögulegu 

lyfjameðferð,- og höfðu góða 

getu til að lesa og skrifa 

ensku. 

 

Þátttakendur sóttu 

göngudeildarþjónustu á þrjá 

spítala í borg í suður 

Bandaríkjunum.  

Heilsutengd lífsgæði metin 

með Minnesota Living with 

Heart Failure Questionnaire 

(MLHFQ). 

 

Andlegur stuðningur metin 

með Multidimensional  

Scale of Perceived Social 

Support (MS-PSS). 

 

 

MLHFQ: 

Mph = 19,8 (± 11,7)  

Mem = 7,6 (± 7,3) 

Mheildar = 43,7 (± 24,8) 

 

MS-PSS: 

M = 65,4 (± 19,2) 

 

Góð líkamleg virkni, hærri 

aldur, fáir samfylgjandi 

sjúkdómar (e. comorbiditis), 

mikill skynjaður stuðningur og 

góð efnahagsleg staða tengjast 

góðum heilsutengdum 

lífsgæðum. p < ,001 

 

Góð efnahagsleg staða tengist 

betri/færri sjúkdómstengdum 

uppákomum (e. event-free 

survival). P = ,044 

 

Veita ætti þeim eftirtekt sem 

eru með lélega efnahagslega 

stöðu og lélegan félagslegan 

stuðning til að bæta 

heilsutengd lífsgæði þeirra og 

til að auka líkur á lífi án 

sjúkdómstendum 

uppákomum. 

M = meðaltal; Mph = meðaltal fyrir líkamlegan þátt; Mem = meðaltal fyrir andlegan þátt; Mheildar = meðaltal heildarstigafjölda 
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Höfundar, dagsetning og 
fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Úrtak og mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Årestedt o.fl., 2012. 

 

Hjúkrunarfræði 

1. Lýsa félagslegum stuðning 
hjá eldra fólki með langvinna 
hjartabilun, m.t.t. kyns. 

2. Kanna hvort tengsl eru á 
milli aldurs, kyns, sambúðar, 
skynjaðrar fjárhagslegrar 
stöðu og alvarleika sjúkdóms. 

3. Kanna hvort tengsl eru á 
milli félagslegs stuðnings og 
heilsutengdra lífsgæða eftir 
að útilokað hefur verið  aldur, 
kyn og alvarleika sjúkdóms. 

 

Þverkurðarsnið 

(e. cross-sectional design). 

 

N = 349 

 

Þátttakendur ≥ 65 ára og 
með greinda hjartabilun. 

 

Þátttakendur höfðu verið 
inniliggjandi á einhverjum 
af þremur spítölum í 
Suður-Svíþjóð. 

Sjúkdóms- og heilsutengd 
lífsgæði  metin með Minnesota 
Living with Heart Failure 
Questionnaire (MLHFQ) 

 

Almenn heilsutengd lífsgæði 
metin með Short Form – 12 
Helath Survey Questionnaire 
(SF-12) 

 

Félagslegur stuðningur  metin 
með The Interview Schedule 
for Social Interactions (ISSI) 

 

 

MLHFQ: 

Mph = 19,7 (± 11,6) 

Mem = 8,3 (± 7,1) 

Mheildar = 39,7 (± 24,5) 

SF-12: 

Mpcs = 32,5 (± 9,9) 

Mmcs = 46,6 (± 12,6) 

ISSI: 

Mavsi = 2,4 (± 1,8) 

Madsi = 6,7 (± 1,9) 

Mavat = 4,8 (± 1,6) 

Madat = 7,2 (± 2,8) 

Mikill félagslegur stuðningur 
tengdist betri heilsutengdum 
lífsgæðum, p < ,01 

Lítill félagslegur stuðningur var 
algengari hjá körlum  

(p < ,01), fólki sem býr eitt (p < 
,05), þeim sem skynjuðu 
vandamál tengd fjárhagslegri 
stöðu   

(p < ,001) og þeim sem höfðu 
verri sjúkdómsmynd (p < ,001). 

 

 

  

Til að bæta eða viðhalda 
heilsutengdum lífsgæðum 
þarf að hafa í huga þann 
félagslega stuðning sem eldri 
sjúklingar hafa. 

Þátttaka fjölskyldu og vina í 
meðferð getur hjálpað til við 
að varðveita eða endurvirkja 
náin sambönd við aðra. 

Þeim sem eru með lítinn 
félagslegan stuðning er hægt 
að bjóða þátttöku í, eða vísa 
á skipulagða stuðningshópa 
með fagfólki eða þeim sem 
eru að glíma við sama 
sjúkdóm. Einnig er hægt að 
bjóða þeim einstaklingum að 
fá til sín heimsóknarvini 
reglulega. 

   

M = meðaltal; Mph = meðaltal fyrir líkamlegan þátt; Mem = meðaltal fyrir andlegan þátt; Mheildar = meðaltal heildarstigafjölda; PCS = Physical component summary; MCS = Mental 

component summary; AVSI = Availability of social intergration; ADSI = Adequacy of social intergration; AVAT = Availability of attachment; ADAT = Adequacy of attacment          
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Höfundar, dagsetning og 
fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Úrtak og mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Mulligan o.fl., 2012. 

 

Sálfræði og hjúkrunarfræði 

 

Meta viðhorf og aðlögun 
sjúklinga með hjartabilun 
að sjúkdómnum, og 
breytingar á lífsgæðum 
við greiningu og svo 6 
mánuðum síðar. 

 

Within subject, repeated 
measure design 

 

N = 166 

 

Þátttakendur voru 
sjúklingar sem voru að 
greinast með 
hjartabilun í fyrsta 
skipti .  

 

Þátttakendur sóttu 
göngudeildar- 
þjónustu á tvo spítala í 
Englandi. 

 

Lífsgæði metin með 
Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire 
(MLHFQ) 

 

Hugarástand sjúklingsins 
metið með Hospital Anxiety 
and Depression Scale 
(HADS) 

   

Viðhorf sjúklingsins gangvart 
eigin hjartabilun metið með 
Illness Perception 
Questionnaire (IPQ) 

 

Viðhorf sjúklingsins gagnvart 
meðferð metin með 
Treatment Representations 
Inventory (TRI) 

 

MLHFQ við upphafsgildi: 

Mph = 20,57 (± 11,31) 

Mem = 9,03 (± 6,86) 

Mheildar = 41,16 (± 22,77) 

MLHFQ eftir 6 mánuði: 

Mph = 11,97 (± 10,23) 

Mem = 4,97 (± 5,79) 

Mheildar = 22,4 (± 19,31) 

HADS við upphafsgildi: 

Mkvíði = 6,16 (± 4,02) 

Mþunglyndi = 4,69 (± 3,18) 

HADS eftir 6 mánuði: 

Mkvíði = 4,73 (± 3,77) 

Mþunglyndi = 4,37 (± 3,24) 

Fjöldi einkenna tengdum hjartabilun 
fækkaði markvert á fyrstu 6 mánuðum eftir 
greiningu hjartabilunar. p < ,001 

Lífsgæði urðu markvert betri 6 mánuðum 
eftir greiningu hjartabilunar. p < ,001 

Kvíði var markvert minni 6 mánuðum eftir 
greiningu hjartabilunar, p < ,003, en 
þunglyndi var ekki markvert minna, p = ,53  

Trú á árangri meðferðar til að lækna 
hjartabilun minnkaði markvert á þessum 6 
mánuðum. P < ,001 

 

Líkamleg einkenni, andleg 
líðan og lífsgæði breyttust 
verulega á fyrstu 6 
mánuðum eftir greiningu á 
hjartabilun.  

 

Með því að meta vel við 
greiningu, þekkingu 
sjúklingsins á hjartabilun og 
meðferð við henni, er hægt 
að bæta lífsgæði og 
einhverja þætti 
hugarástands. Allavega til 
styttri tíma litið.  

M = meðaltal; Mph = meðaltal fyrir líkamlegan þátt; Mem = meðaltal fyrir andlegan þátt; Mheildar = meðaltal heildarstigafjölda 
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Höfundar, dagsetning og 
fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Úrtak og mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Shen o.fl., 2011. 

 

Sálfræði og læknisfræði 

 

 

Kanna hvort breytingar á 
þunglyndi, kvíða og 
félagslegum stuðningi tengist 
versnun á líkamlegri virkni hjá 
hjartabilunarsjúklingu, á 6 
mánaða tímabili. 

 

Aftursæ rannsókn (e. 
retrospective design). 

 

N = 238, þar af voru 164 sem 
luku mati 6 mánuðum síðar. 

 

Þátttakendur voru 18 ára eða 
eldri og voru með greiningu 
um hjartabilun. 

 

Þátttakendur voru sjúklingar 
sem sóttu sér þjónustu á 
göngudeild hjartasjúklinga á 
sjúkrahúsi í Miami, 
Bandaríkjunum. 

Lífsgæði metin með 
Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire 
(MLHFQ) 

 

Þunglyndiseinkenni  metin 
með Center for Epidemologic 
Studies Depression (CES-D) 

 

Kvíði metinn með Hospital 
Anxiety and Depression 
Scale (HADS) 

 

 

Félagsleg einkenni metinn 
með Medical Outcome Study 
Social Support Survey 
(MOSSSS) 

MLHFQ við upphafsgildi: 

Mph = 2,5 (± 1,59) 

 

CES-D við upphafsgildi: 

M = 18,17 (± 13,60) 

 

HADS við upphafsgildi: 

M = 6,84 (± 4,35) 

 

MOSSSS: 

M = 4,00 (± 1,03) 

 

Mikið þunglyndi (p < ,01) og 
kvíði (p < ,01) tengdust verri 
líkamlegri virkni, óháð hvor 
öðru.  

 

Félagslegur stuðningur 
tengdist ekki verri líkamlegri 
virkni, 

 p = ,32 

 

Há NYHA stigun tengdist verri 
líkamlegri virkni  

ps < ,01 

 

Mikilvægt er að meta og 
hafa eftirlit með sálrænum 
einkennum sjúklinga með 
hjartabilun til að finna þá 
sem eru í meiri hættu á 
versnun sjúkdómsins. 

 

 

M = meðaltal; Mph = meðaltal fyrir líkamlegan þátt 
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Höfundar, dagsetning og 
fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Friedmann o.fl., 2006. 

 

Hjúkrunarfræði 

 

 

Kanna tengsl milli 
sálfélagslegra þátta og 
dánartíðni sjúklinga með 
hjartabilun.  

 

Tvíblinnt rannsóknarsnið 

(e.Double-blinded). 

N = 153 

 

Þátttakendur ≥ 18 ára og 
með greinda hjartabilun í 
flokki II eða III í NYHA stigun. 

 

Sjúklingar sem sóttu sér  
göngudeildar-þjónustu í 
Bandaríkjunum, Kanada og 
Nýja-Sjálandi. 

Skerðing á virkni metin með 
Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire 
(MLHFQ) 

 

Þunglyndiseinkenni  metin 
með Beck Depression 
Inventory-2 (BDI-II) 

 

Kvíði metinn með State Trait 
Anxiety Inventory (STAI) 

 

Félagsleg einkenni  metin 
með Social Support 
Questionnaire-6 (SSQ-6) 

 

Álag (e. life stress) var metið 
með Social Readjustment 
Rating Scale 

 

 

MLHFQ: 

Mheildar = 40 (± 1,97) 

BDI-II: 

M = 11,1 (± 8,6) 

STAI: 

M = 36,7 (± 11,6) 

SSAT: 

M = 32,1 (± 16,1) 

SSAMT: 

M = 15,2 (± 12,3) 

Verri líkamleg virkni tengdist 
meira þunglyndi  

(p < ,001) og meiri kvíða  

(p < ,001). 

Hærri dánartíðni tengdist hærri 
aldri, hjartsláttartruflanir, 
sykursýki, lægra útfallsbrot 
hjarta og NYHA stigun 

P < ,20 

Kvíði, þunglyndi og félagslegri 
einangrun tengdust hærri 
dánartíðni  

P < ,20 

Skynjuð skert líkamleg virkni 
tengist hærri dánartíðni p < ,20 

 

Þunglyndi og félagsleg 
einangrun geta spáð fyrir 
um dauðleika hjá sjúklingum 
með hjartabilun, óháð hvor 
öðru og óháð lýðfræðilegri 
stöðu (e. demographic 
status) og klínísku ástandi. 

 

 

M = meðaltal; Mheildar = meðaltal heildarstigafjölda; SSSAT = satisfaction withsocial support; SSAMT = social support mount  
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Höfundar, dagsetning og 
fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Úrtak og mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Eisenberg o.fl., 2012. 

 

Sálfræði og læknisfræði 

 

 

Kanna hvernig 
hjartabilunarsjúklingar 
nálgast eigin kvíða og hvaða 
forðunar aðferðir (e. avoidant 
coping) þeir nota til að takast 
á við hann. Einnig að kanna 
hver tengsl kvíðans eru við 
líkamlega virkni sjúklingsins. 

 

Langtíma rannsókn  

(e. longitudinal research) 

 

 

 

N = 273 

 

Þátttakendur voru 18 ára eða 
eldri og voru með greinda 
hjartabilun.  

 

Þátttakendur voru sjúklingar 
sem sóttu sér göngudeildar-
þjónustu á tvær hjartadeildir í 
Miami og Los Angeles á 
tímabilinu 2005-2009.  

Lífsgæði metin með 
Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire 
(MLHFQ) 

 

Kvíði metinn með Hospital 
Anxiety Depression Scale-
Anxiety Subscale (HADS-A) 

 

Hvernig sjúklingarnir takast á 
við líkamlega heilsu sína var 
metið með stuttri útgáfu af 
Brief COPE 

 

MLHFQ: 

Mph = 2,52 (± 1,57) 

 

HADS-A: 

Mkvíði = 6,80 (± 4,46) 

 

Kvíði tengdist verri líkamlegri 
virkni 

p < ,001 

 

Forðunar aðferðir tengjast 
verri líkamlegri virkni  

p < ,01 

 

Tengslin milli kvíða og verri 
líkamlegrar virkni voru 
sterkari ef sjúklingar notuðu 
forðunar aðferð til að takast á 
við hjartabilunina, p < ,01 

 

Nálgunarmiðaðar aðferðir (e. 
approach coping) tengdust 
ekki líkamlegri virkni, p = ,86 

 

Sjúklingar með hjartabilun 
sem eru kvíðnir eru líklegri til 
að notast við forðunar 
aðferðir til að takast á við 
sjúkdóminn. 

 

Þeir eru ólíklegri til að fylgja 
eftir meðferð sem læknir 
setur fram, s.s. að neyta 
saltskertrar fæðu og að fylgja 
strangri lyfjameðferð. 

 

Þessi lélega meðferðarheldni 
gæti verið ástæðan fyrir verri 
líkamlegri heilsu hjá 
sjúklingum með hjartabilun og 
kvíða. 

 

Mph = meðaltal fyrir líkamlegan þátt 
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fræðigrein 

Tilgangur og snið Úrtak Mælitæki Niðurstöður Ályktanir 

Bunyamin o.fl., 2013. 

 

Sálfræði og líffræði 

 

Skoða líkamlega virkni, 
fæðuvenjur, sálræn- og 
líkamleg einkenni hjá 
sjúklingum með 
hjartabilun í samhengi við 
lífsgæði þeirra. 

 

Þverskuðarsnið 

(e. cross sectional data)  

N = 318 

 

Þátttakendur ≥ 18 ára, 
töluðu þýsku reiprennandi, 
voru á biðlista fyrir 
hjartaígræðslu, höfðu ekki 
þegið hjarta áður og þurftu 
ekki að fara í bæði hjarta- 
og lungnaígræslu. 

 

Þátttakendur voru 
nýskráðir á hjartaígræðslu 
biðlistann á tímabilinu apríl 
2005 – desember 2006. 

 

- 

Lífsgæði metin með Minnesota 
Living with Heart Failure 
Questionnaire (MLHFQ) 

 

Þunglyndi og kvíði metin með 
þýskri útgáfu af Hospital 
Anxiety and Depression Scale 
(HADS) 

 

Líkamleg virkni metin með 
aðlagaðri útgáfu af Community 
Healthy Activities Model 
Program for Seniors 
(CHAMPS) 

 

Bjargráð (e. coping style) 
metin með Mainz Coping 
Inventory (MCI) 

 

Fæðuvenjur metnar með 
aðlagaðri útgáfu af 
Fragebogen zur Erfassung 
des Gesundheitsverhaltens 
(FEG) 

 

 

MLHFQ: 

Mph = 28,3 (± 8,0) 

Mem = 13,0 (± 6,4) 

Mheildar = 62,0 (± 18,6) 

 

HADS: 

Mkvíði = 6,9 (± 4,0) 

Mþunglyndi = 7,6 (± 3,9) 

Betri lífsgæði tengdust mikilli 
líkamlegri virkni, p < .001 

Mikið þunglyndi, kvíði og aðgætin 
aðlögun (e. vigilant coping style) 
tengdust verri lífsgæðum, óháð hvor 
öðru. 

 p < ,001 

Betri líkamleg lífsgæði voru hjá 
ofþungum og offeitum sjúklingum 
sem neyttu matar sem var ríkur í 
mettaðri fitu, 

p < ,05 

Betri líkamleg lífsgæði voru hjá 
ofþungum og offeitum sjúklingum 
sem borðuð lítið af ávöxtum og 
grænmeti, 

p < ,05 

 

 

Þunglyndi og kvíði  hafa 
mikil áhrif á lífsgæði.  

 

Aðgætin aðlögun sem 
aðferð til að takast á við 
hjartabilun stuðlar að verri 
lífsgæðum. 

 

Mattaræði sem yfirleitt er 
talið heilsusamlegt, s.s. 
mikil neysla ávaxta og 
grænmetis og lítil neysla 
fæðu sem er rík af 
mettuðum fitusýrum, tengist 
skertum líkamlegum 
lífsgæðum hjá sjúklingum 
sem eru ofþungir eða 
offeitir. 

 

Ráðleggingar til sjúklinga 
með hjartabilun sem eru í 
ofþyngd eða offeitir, um að 
léttast, geta skilað sér í 
skertum lífsgæðum. 

M = meðaltal; Mph = meðaltal fyrir líkamlegan þátt; Mem = meðaltal fyrir andlegan þátt; Mheildar = meðaltal heildarstigafjölda 
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Hjúkrunarfræði 

 

Kanna hvort samband 
er á milli lífsgæða og 
skorts á 
sjálfsumönnun hjá 
inniliggjandi 
sjúklingum með 
hjartabilun. 

 

Lýsandi, 
samanburðarsnið 

(e. descriptive, 
correlational study) 

N = 30 

 

Þæginda úrtak, 
hjartasjúklingar sem 
lögðust inn á sjúkrahús í 
miðvestur ríkjum 
Bandaríkjanna. 

   

Sjúklingarnir voru  

≥ 18 ára, með greinda 
hjartabilun og gátu lesið, 
skrifað og skilið ensku.  

 

Lífsgæði metin með 
Minnesota Living with 
Heart Failure 
Questionnaire (MLHFQ) 

 

Sjálfsumönnun vegna 
hjartabilunar metin með 
SCHFI Scale. 

 

 

 

MLHFQ: 

Mph = 30,20 (± 6,18) 

Mem = 15,60 (± 6,30) 

Mheildar = 66,90 (± 16,11) 

 

Sjúklingarnir voru hóflega (e. 
moderately) öruggir með að þeir 
gætu sjálfir metið og meðhöndlað 
hjartabilunareinkenni. 

 

Konur voru öruggari 

með að þær gætu viðhaldið og 
meðhöndlað einkenni 
hjartabilunar, heldur en karlar. p < 
,05 

 

Eldra fólk hafði betri lífsgæði en 
yngra fólk,  

p < ,05 

 

Sjálfsöryggi tengdist betri 
líkamlegum llífsgæðum  

(p < ,05), andlegum lífsgæðum (p 
< ,05) og heildar lífsgæðum (p < 
,01). 

 

 

Niðurstöður benda til þess að konur 
treysta betur á getu sína til að 
framkvæma nauðsynlega 
sjálfsumönnun sem er nauðsynleg til að 
koma í veg fyrir frekari versnun á 
hjartabilun. 

 

Þar sem að konur sjá í mörgum tilvikum 
um innkaup heimilisins getur verið gott 
að fræða kvenkyns maka sjúklinga með 
hjartabilun um saltskert fæði. 

 

Eldra fólk gæti upplifað betri lífsgæði 
vegna þess að það hefur upllifað fleiri 
heilsutengda erfiðleika en yngra fólk og 
vegna þess að  það á auðveldara með 
að aðlaga líf sitt að takmörkunum 
hjartabilunar. 

 

Sjúklingar sem voru með betri almenna 
heilsu höfðu meira öryggi við 
sjálfsumönnun. 

 

Það að hafa trú á getu þína til að 
framkvæma sjálfsumönnun hefur meiri 
áhrif á lífsgæði heldur en það hvort þú 
framkvæmir verkin. 

M = meðaltal; Mph = meðaltal fyrir líkamlegan þátt; Mem = meðaltal fyrir andlegan þátt; Mheildar = meðaltal heildarstigafjölda 

 


