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Bördan av kronisk hjärtsvikt 
 
Kronisk hjärtsvikt är ett stort folkhälsoproblem som lägger en stor och ökande börda på 
patienterna och sjukvården världen över. Kronisk hjärtsvikt är en vanlig orsak till dödsfall, 
sjukhusvistelse och nedsatt livskvalitet. Sjukdomen beräknas påverka 1 – 2% av 
befolkningen, och hos befolkningen över 75 år påverkas 8% av kronisk hjärtsvikt.1,2 
 
En klar ökning förväntas av incidens och prevalens av kronisk hjärtsvikt, särskilt bland äldre, 
på grund av en ökad medellivslängd och förbättrade behandlingsresultat, som gör att fler 
patienter med hjärtbesvär överlever.3,4 Kronisk hjärtsvikt utgör därför inte bara en tung börda 
för patienterna och deras familjer, utan belastar också kraftigt sjukvården. 
 
1998 var hjärt/kärlsjukdomar en av faktorerna bakom en tredjedel av alla dödsfall i världen 
(17 miljoner) och svarade för en tiondel av den globala sjukdomsbelastningen.5 2010 
förväntas hjärtsjukdomarna vara den främsta dödsorsaken i utvecklingsländerna.6 Under det 
senaste decenniet har antalet sjukhusvistelser på grund av hjärtsvikt ökat med 159%.7  
 
Varje år nyinsjuknar mellan en och fem personer per 1000 personer i kronisk hjärtsvikt – en 
siffra som ökar snabbt till över 30 fall per 1000 personer och år i åldrarna över 75 år.8  Detta 
visar tydligt betydelsen av ålder för förekomsten av kronisk hjärtsvikt.  
 
Dödsfall och sjukdom 
 
Kronisk hjärtsvikt är en vanlig orsak till dödsfall och sjukdom. Om den bakomliggande 
störningen inte kan åtgärdas är prognosen dålig för hjärtsviktspatienten. Hälften av alla 
patienter som får diagnosen kronisk hjärtsvikt dör inom fyra år, och över hälften av dem som 
har svår kronisk hjärtsvikt dör inom ett år.14 Dessa dödstal är jämförbara med dem som gäller 
för cancersjukdom. Patientens livskvalitet försämras mer vid kronisk hjärtsvikt än vid andra 
vanliga kroniska tillstånd, enligt två stora studier.9 Livskvaliteten försämras mer ju allvarligare 
sjukdomen är, och försämringen innebär ökad läkemedelskonsumtion, fler läkarbesök och 
sjukhusvistelse.9  
 
Ekonomiska följder 
 
Kronisk hjärtsvikt är en progressiv, funktionsnedsättande sjukdom och sannolikheten för bot 
är låg. Inom alla sjukvårdssystem utgör sjukhusvården en stor andel av den totala 
kostnaden,16 och det är inte överraskande att kronisk hjärtsvikt har allvarlig ekonomiska 
följder. I Europa beräknas kostnaderna för vård i samband med kronisk hjärtsvikt uppgå till 
mellan 5 och 30 brittiska pund per vuxen invånare.17 Kronisk hjärtsvikt tar redan i anspråk 1 – 
2% av sjukvårdsresurserna i västvärlden – en andel som förväntas stiga i takt med att antalet 
drabbade ökar.16 Kronisk hjärtsvikt svarar för 5% av alla sjukhusvistelser, vilket är mer än 
antalet inläggningar på grund av hjärtinfarkt.16 En sjukhusvistelsen på grund av kronisk 
hjärtsvikt är ofta långvarig och ofta krävs flera sjukhusvistelser i tät följd.16 

Behandlingsalternativ vid kronisk hjärtsvikt, som förebygger sjukdomens progression och 
bidrar till färre sjukhusvistelser, skulle därför inte bara förbättra prognosen för patienterna 
utan också påtagligt sänka sjukvårdskostnaderna. 
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