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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Hjärtsvikt är ett ökande problem i världen. Patienter har svårt att upprätthålla samma nivå av 
fysisk aktivitet i vardagen som innan sjukdomen, vilket medför en försämrad livskvalitet. Det är viktigt att 
sjuksköterskan kan ge det stöd patienten är i behov av för att patienten genom egenvård och följsamhet i 
behandlingen ska kunna uppleva en god hälsa med en hög livskvalitet.  

Syfte: Syftet är att beskriva hur fysisk aktivitet påverkar livskvaliteten hos vuxna patienter med hjärtsvikt. 

Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt.  

Resultat: Den fysiska aktiviteten har en positiv inverkan på livskvalitén, där både det fysiska och det 
psykiska välbefinnandet förbättras. Patienters accepteptans för att kroppens förutsättningar förändras i 
samband med sjukdomen medför att det sätts rimliga krav på sin egen förmåga, vilket ger en möjlighet för 
patienterna att uppnå mål och förstärka sin livskvalitet.  

Slutsats: Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på livskvaliteten. Sjuksköterskan bör därför informera 
patienten om vikten av följsamhet med fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringen.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Heart failure is an increasing problem worldwide. Patients are experiencing difficulties of 
maintaining the same level of physical activity in their daily life as before being diagnosed. This results in a 
decreasing quality of life. Nurses are required to give the support needed to the patients so that they, through 
self- care and adherence in their treatment and rehabilitation, are able to experience a high level of health and 
quality of life.  

Aim: The aim is to describe how physical activity influence the quality of life among adult patients with 
heart failure 

Method: The method used in this essay is a literature review 

Results: Physical activity has a positive effect on patient’s quality of life, where both the physical and the 
mental health is shown to improve. Patient’s acceptance of the body’s changed conditions follows an 
increasing quality of life because patients then have reasonable demands and expectations on themselves and 
their ability.  

Conclusion: Physical activity has a positive effect on patient’s quality of life. Nurses should provide 
information to the patients about the importance of adherence to the physical activity as a part of their 
rehabilitation.   
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INLEDNING 

Hjärtsvikt är ett ökande problem i världen. Allt fler personer insjuknar och sjukvården 
belastas samtidigt tyngre. Tre procent av Sveriges befolkning över 65 år, beräknas idag 
vara drabbade av hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 2017). Det gör att det krävs en ökad 
förståelse för yrkesverksamma sjuksköterskor, för vad hjärtsvikt är och vilken påverkan 
sjukdomen har på patienters livskvalitet. Fysisk aktivitet är en av grundpelarna som behövs 
för att upprätthålla en god hälsa och livskvalitet. Även patienter som drabbats av hjärtsvikt 
behöver upprätthålla en god fysisk aktivitet i vardagen för att kunna uppleva en god 
livskvalitet. Många patienter upplever dock en rädsla för att våga anstränga sitt hjärta. För 
att kunna bedriva en god vård med förebyggande insatser, är det viktigt att som 
sjuksköterska kunna utbilda patienter till egenvård och följsamhet i behandlingen av 
sjukdomen. 

BAKGRUND 

Livskvalitet  

WHO (2017) definierar livskvalitet som ”an individual’s perception of their position in life 
in the context of the culture and value systems in which they live and in relations to their 
goals, expectations, standards and concerns”. Naess (2001) beskriver livskvalitet som en 
subjektiv upplevelse, som den enskilde individens kognitiva och emotionella upplevelser, 
där kognitiva upplevelser refererar till individens tankar och värderingar samt om 
individen är tillfreds med hur yrkes och familjelivet artar sig. De emotionella 
upplevelserna refererar till känslomässiga tillstånd, om individen upplever sig glad och 
engagerad i livet snarare än en upplevd ängslan och depression. Fortsatt beskrivs att en hög 
livskvalitet är beroende av att individens sinnesgrundstämning är glädje (a.a).  

Att patienter med en hjärtsvikt ska uppleva en god livskvalitet är ett mål som eftersträvas 
inom den kardiologiska omvårdnaden. Upplevd livskvalitet speglar hos patienten hur stor 
del av patientens liv sjukdomen upptar samt hur patienten hanterar sjukdomen i det 
vardagliga livet (Coelho, Ramos, Bettencourt, Ferreira & Gomes, 2005).  

Hjärtsvikt  

Epidemiologi  

Hjärtsvikt är ett stort folkhälsoproblem världen över. Hjärtsvikt är en sjukdom med ökande 
prevalens och incidens i världen. Ökningen beror på minskad dödlighet till följd av 
sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. År 2010 beräknades ungefär 3 procent av 
västvärldens befolkning över 65 år vara drabbade av hjärtsvikt (Daamen, Schols, Jarsma & 
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Hamers, 2010). I Sverige beräknas motsvarande siffra ligga på mellan 2 och 3 procent år 
2017. Av patienter över 80 år, beräknas ungefär 10 procent ha en symtomgivande 
hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 2017; Socialstyrelsen, 2015).  

Hjärtsvikt delas in i olika svårighetsgrader med hjälp av ett allmänt accepterat 
klassifikationssystem framtaget av The New York Heart Association (NYHA). 
Klassifikationen används för att bedöma svårighetsgraden av sjukdomen genom att 
bedöma kliniska symtom som trötthet, andfåddhet och bröstsmärta. Klassifikationen 
fungerar som ett mätinstrument för att bedöma patientens subjektiva symtom, status samt 
hjärtkapacitet. Klassifikationen avspeglar fyra steg, klass I-IV där klass I innebär en 
nedsatt kapacitet av vänster kammare utan symtom, klass II definieras som lätt hjärtsvikt 
med kliniska symtom som trötthet och andfåddhet enbart vid måttlig ansträngning. Klass 
III definieras som medelsvår hjärtsvikt med kliniska symtom vid lätt till måttlig fysisk 
aktivitet. Den fjärde klassen, klass IV räknas som svår hjärtsvikt med kliniska symtom i 
vila eller vid minimal ansträngning (Bennet, Riegel, Bittner & Nichols, 2002; 
Socialstyrelsen, 2015).  

Vad är hjärtsvikt?  

Ett friskt hjärta har förmågan att anpassa hjärtats pumpfunktion efter vävnadernas behov av 
syre. Vid hjärtsvikt har hjärtats funktion försämrats. Det finns olika former av hjärtsvikt. 
Systolisk hjärtsvikt innebär att kamrarna har svårt att tömma sig på grund av att hjärtats 
kontraktionskraft är nedsatt eller på grund av ett ökat motstånd i de stora artärerna. 
Vänsterkammarsvikt beror oftast på tidigare kranskärlssjukdom medan högerkammarsvikt 
oftast är sekundärt till vänsterkammarsvikt. Diastolisk hjärtsvikt innebär att kamrarna har 
svårt att fylla sig. Oftast på grund av att kamrarnas väggar har svårt att dilatera (Persson, 
2012).  

Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är en skada på hjärtmuskeln som uppkommit till följd 
av en hjärtinfarkt. Andra vanliga orsaker till hjärtsvikt är långvarig hypertoni, där 
belastningen på hjärtat ökar till följd av det höga motståndet i kroppens blodkärl. Till följd 
av detta påverkas hjärtats struktur och hjärtmuskelväggen förtjockas. Detta tillstånd kallas 
hjärthypertrofi. Hjärtmuskelväggen blir styv och elasticiteten försämras under diastole. 
Under ett senare förlopp vidgas även vänster kammare och en systolisk hjärtsvikt 
utvecklas, där sammandragningen (systole) av hjärtat försämras (Persson, 2012). Dessa 
tillstånd står för ca 75 procent av alla fall av hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 2017). Andra 
faktorer som kan vara utlösande eller förvärra symtomen är, anemi, infektion, lungemboli, 
arytmier, klaffel samt att följsamheten i behandlingen inte upprätthålls (Läkemedelsverket, 
2017).   

Persson (2012) beskriver att den mängd blod som hjärtat pumpar ut varje minut, 
hjärtminutvolymen, är nedsatt vid hjärtsvikt. Utbudet av blod till vävnaderna, understiger 
vävnaders behov av syresatt och näringsrikt blod. Resultatet av detta blir att blodtrycket i 
kamrarna förhöjs och leder till att vätska sipprar ut i vävnaderna och orsakar ödem. I 
lindriga fall är hjärtminutvolymen otillräcklig enbart vid fysisk ansträngning, medan i 
svåra fall där hjärtsvikten är kritisk, är hjärtminutvolymen så pass otillräcklig att det 



3 

 

systoliska blodtrycket inte kan hållas tillräckligt högt för att tillgodose vävnadernas behov 
av syresatt blod. Till följd av en nedsättning av hjärtfunktionen, aktiveras 
kompensationsmekanismer, som är till för att skydda kroppen mot allvarliga blodtrycksfall. 
Sympaticus aktiveras vilket resulterar i att hjärtats puls och pumpkraft ökar. Renin – 
angiotensinsystemet (RAAS) träder också i kraft där angiotensin I omvandlas till 
angiotensin II, vilket är ett hormon som drar ihop blodkärlen och resulterar i ett högre 
blodtryck. I hjärtmuskelcellerna finns ett hormon, brain natriuetic peptide (BNP), som 
utsöndras i blodet vid hjärtsvikt. Hormonets effekt är vätskedrivande via njurpåverkan. 
Denna effekt är dock inte tillräckligt påtaglig för att vara effektiv vid hjärtsvikt (a.a) 

Symtom och behandling 

Vanliga fysiologiska symtom vid hjärtsvikt är dyspné, fatigué (extrem trötthet), ödem och 
nedsatt prestationsförmåga (Ericson & Ericson, 2012). Psykiska symtom är också 
förekommande hos patienter med hjärtsvikt. Patienter upplever en rädsla för att inte klara 
av vissa aktiviteter och detta gör att de undviker sociala sammanhang där de kan utsättas 
för svåra situationer. Ensamhet är därför något som många patienter med hjärtsvikt 
upplever. Ångest, oro och depression är symtom som uppkommer till följd av detta 
(Chung, Lennie, Dekker, Wu & Moser, 2011).  

Hjärtsvikt behandlas vanligen med ACE-hämmare, betablockerare och diuretika. Dessa 
läkemedelsgrupper sänker belastningen på hjärtat. ACE-hämmare och diuretika sänker 
blodtrycket medan betablockerare förhindrar sympatikuspåverkan på hjärtat (Ericson & 
Ericson, 2012). Komplimenterade behandling till läkemedel kan också behövas i form av 
medicinteknisk behandling, som till exempel pacemaker (Läkemedelsverket, 2017). Målet 
vid behandling av hjärtsvikt är att öka livskvaliteten hos patienten genom att symtomlindra 
samt förhindra ytterligare funktionsnedsättning och därmed förlänga livslängden för 
patienten (Läkemedelsverket, 2017).  

Fysisk aktivitet  

Enligt Socialstyrelsen (2015) innebär hjärtsvikt en ökad risk för tidigare död samt en 
försämrad livskvalitet. Det beskrivs också att människor som drabbats av hjärtsvikt kan 
utveckla en rädsla för att vara fysiskt aktiva. Att vara fysiskt aktiv är en viktig del av 
behandlingen av hjärtsvikt. Det finns en god vetenskaplig grund som menar att fysisk 
aktivitet har en positiv inverkan på tillfrisknandet. Trots detta är fysisk aktivitet som 
behandling idag undermålig. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar därför att hälso- och 
sjukvården ska erbjuda patienter, som drabbats av hjärtsvikt, fysisk träning inom 
hjärtrehabilitering. Detta för att förbättra patientens livskvalitet och för att minska antalet 
sjukhusinläggningar. Heo, Lennie, Fisher, Smith och Walsh (2014) belyser att en 
förbättring av de fysiska symtomen som uppstår vid hjärtsvikt, kan leda till förbättring av 
den psykiska hälsan, vilket i sin tur leder till en förbättrad livskvalitet. Patienter med låg 
funktionsnedsättning och hög kontroll över sitt liv upplever en större livskvalitet än de som 
känner sig begränsade i sina fysiska aktiviteter.  
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Internationella riktlinjer rekommenderar kontinuerlig fysisk aktivitet som en del i 
hjärtrehabiliteringen (British Heart Foundation, 2010). Patienter med hjärtsvikt beskriver 
att för att kunna upprätthålla en hög livskvalitet, är det viktigt att ha möjlighet att utföra 
den fysiska aktivitet som patienten önskar (Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009).  

Egenvård  

Jaarsma, Abu- Saad, Dracup och Halfens (2000) beskriver att egenvård är viktigt för att 
optimera vardagen för patienter med hjärtsvikt. Detta innebär att patienterna bör ha en god 
följsamhet då det gäller mediciner, kost och träning, men även att söka professionell hjälp 
när det behövs samt att kontinuerligt följa ordinationer. Att inte vara följsam i sjukdomens 
behandling leder många gånger till inläggningar på sjukhus som kunde undvikts om 
behandlingen fullföljts. Att upprätthålla följsamheten med träningsprogram är en viktig 
aspekt i egenvården hos patienter med hjärtsvikt. Att vara följsam i behandlingen kan ha en 
positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet och därmed livskvaliteten hos patienter med 
hjärtsvikt. Socialstyrelsen (2015) belyser att förutsättningarna för att behandlingen vid 
hjärtsvikt ska vara effektiv är att patienten är välinformerad samt är följsam i behandlingen 
och väger sig dagligen för att själv kunna vara med och påverka doseringen av 
medicinering. Utbildningen i egenvård är därför av mycket stor vikt samt en stor del i 
sjuksköterskan roll som stöd till patientens behandling.  

Sjuksköterskans profession  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskans specifika 
kompetensområde är omvårdnad. Ett område som omfattar vetenskaplig medicinsk 
kunskap samt ett humanistiskt synsätt på människan i den nära omvårdnaden. Att utöva 
yrkesrollen som sjuksköterska innebär ett personligt ansvar för sitt eget yrkesutövande, att 
ständigt analysera sin nuvarande kompentens samt att ta del av forskning och ha ett kritiskt 
förhållningssätt för att utveckla sin kompetens inom yrkesområdet. I sjuksköterskans 
arbete ingår arbetsuppgifter som har betydelse för patienter med hjärtsvikt. 
Arbetsuppgifterna är omvårdnadsåtgärder som regelbundna kontroller av blodtryck, puls, 
andningsfrekvens, vägning och benomfång, för att undvika ödem (Strömberg, 2005).  

International counsil of nurses (ICN) har fastställt en etisk kod med fyra huvudområden 
som omfattar etiskt handlande hos sjuksköterskor. Den etiska koden fungerar som ett 
komplement till kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor. I den etiska koden står det 
skrivet att sjuksköterskan i partnerskap med patienten skall kunna bedöma patientens 
hälsotillstånd genom subjektiva upplevelser samt genom objektiv data (svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Det är av stor vikt att beskriva detta ämne då det finns 
forskning som visar att sjuksköterskor med kunskap inom hjärtsvikt kan undervisa 
patienter till att upprätthålla en god livskvalitet. Detta leder i sin tur till minskat antal 
återinläggningar på sjukhus med minskad samhällskostnad som resultat (Rice, Say & 
Betihavas, 2017).  
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Hälsa  

Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnad. World Health Organisation (WHO) (2017) 
definierar hälsa som ”a state of complete physical, mental and social well–being and not 
merely the absence of disease or infirmity” Socialstyrelsen (2015) definierar hälsa som ett 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom.  

Enligt den naturvetenskapliga utgångspunkten benämns sjukdom som en given 
kombination av symtom. Hälsa är ett tillstånd där dessa symtom inte förekommer, eller 
förekommer under ett visst minimivärde. I det subjektiva synsättet på hälsa innefattas även 
dimensionen av psykiskt välbefinnande och en andlig tro. Hälsa beskrivs som ett 
dynamiskt begrepp där ett flertal faktorer spelar in på vad som definierar hälsa. 
Hälsoprocess är ett mer rättvist begrepp för att återspegla vad hälsa innebär. Generellt 
menar författaren att hälsa beskrivs som en helhet, att hälsan är relativ, den varierar mellan 
människor samt att hälsan är individuell och personlig - subjektiv, vilket innebär att varje 
individ har sin egen syn på vad hälsa innebär för dem (Eriksson, 2000). För att patienten 
ska kunna uppleva en god hälsa samt att se sig själv som en hel människa krävs att 
människan har förmågan att respektera sitt eget liv samt ha respekt för sig själv som en 
unik människa. Respekten för sin egen existens är väsentligt för människans 
ansvarstagande för sin hälsa och sin hälsas utveckling (Eriksson, 1995).  

Patienter med hjärtsvikt upplever sig ofta deprimerade samt att de har ett försämrat själsligt 
välbefinnande. Det själsliga välbefinnandet är en viktig komponent i känslan av att ha ett 
syfte och mening med livet samt att vara en del av ett sammanhang, relaterat till att 
uppleva en god hälsa. Patienter med hjärtsvikt upplever att deras individuella hälsa 
försämras om känslan finns av att inte kunna uppfylla den mening och det sammanhang i 
livet patienten har (Flint et al., 2017).  

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtsvikt är ett ökande problem i världen. Detta gör att fler patienter är i behov av 
professionell och adekvat sjukvård. Patienter med hjärtsvikt har svårt att upprätthålla 
samma nivå av fysisk aktivering i vardagslivet som innan sjukdomen, vilket medför en 
försämrad livskvalitet hos patienter. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskap 
om hjärtsvikt samt omvårdnadsstrategier där patienters subjektiva upplevelser av att leva 
med sjukdomen är i fokus. Detta för att kunna erbjuda det stöd och den behandling 
patienten är i behov av, för att patienten genom egenvård som fysisk aktivitet ska kunna 
öka livskvaliteten i vardagslivet. Att patienterna ska kunna uppleva en god hälsa med hög 
livskvalitet är ett mål eftersträvas i behandlingen.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva hur fysisk aktivitet påverkar livskvaliteten hos vuxna patienter med 
hjärtsvikt.   
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METOD 

För att besvara syftet med uppsatsen, har författarna valt att göra en litteraturöversikt där 
resultatet bygger på både kvalitativa och kvantitativa studier. De kvalitativa studierna 
påvisar patienters egna upplevelser och erfarenheter av omvårdanden, medan de 
kvantitativa studierna genom mätningar, fastställer om en handling i omvårdnaden ger ett 
bättre resultat än en annan. En litteraturöversikt handlar om att skapa en överblick över den 
kunskap och forskning som finns inom ett specifikt ämne som berör 
omvårdnadsvårdvetenskap, inom sjuksköterskans kompetensområde (Friberg, 2012).  

Urval 

I databasens sökning har avgränsningar gjorts. Artiklarna som sökts var Peer Reviewed, 
vilket är ett begrepp som anger att artikeln har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, samt 
är granskad av en till studien, oberoende forskare (Östlundh, 2012). Inklusionskriterier för 
artiklar i uppsatsen var att de skulle beröra vuxna patienter över 40 år, både kvinnor och 
män. Artiklarna som valts ut var publicerade år 2000 eller senare samt berörde patienters 
livskvalitet i relation till fysisk aktivitet. Artiklarna som valdes ut var engelskspråkiga, då 
det är språket som behärskas av författarna. Författarna har valt dessa avgränsningar för att 
få en rättvis bild av resultatet i förhållande till adekvat forskning inom området.  

Datainsamling 

För att artiklarna skulle vara relevanta för omvårdnadsforskning har sökningar av artiklar 
till uppsatsen gjorts genom databaserna CINAHL och Medline som är 
omvårdnadsdatabaser. Artikelsökningen har gjorts genom boolesk söklogik. Söklogiken 
bygger på att leta efter samband mellan de olika sökorden i databasen. (Östlundh, 2012). 
Operatören AND är den som använts. De sökord som användes var bland annat health, 
quality of life, heart failure, limitations, exercise och physical activity. Ord som har lagts 
till i sökningen för att avgränsa till patienters egna upplevelser var experience. Funktionen 
trunktering har använts i sökningen genom att i slutet av varje ord i sökningen lades det till 
en asterisk för att minimera bortfall. Genom detta inkluderades böjningar av det utvalda 
sökordet (Östlund, 2012). Rubriker med relevans för ämnet som uppkom i sökningarna 
lästes igenom. 60 artiklar valdes ut för att läsa igenom sammanfattningen. Tio artiklar som 
svarade på syftet, lästes igenom av författarna (Se bilaga 1). En kvalitetsgranskning av 
artiklarna genomfördes genom att granska artiklarna utifrån Friberg (2012) 
granskningsmall (se bilaga 3). För varje fråga som uppfyllde kriteriet i mallen, gavs ett 
poäng. Artiklarna kunde maximalt erhålla 14 poäng. Om artikeln erhöll alla kriterium med 
maximalt ett bortfall, erhöll studien fortfarande en hög kvalitét. Totalt användes tio 
vetenskapliga artiklar som datamaterial i resultatet.  



8 

 

Analys 

En analys av artiklarna påbörjades genom att följa Friberg (2012) analysmodell. Artiklarna 
lästes igenom enskilt av författarna ett flertal gånger för att få en förståelse för innehållet. 
Till en början lästes sammanfattningarna, sedan inledningen och slutsatsen för att 
identifiera artikelns huvudsakliga innehåll. Resultatet lästes igenom enskilt och sedan 
sammanfattades artiklarnas resultat gemensamt. Detta gav en bra bild av artiklarnas 
innehåll samt att de delar som använts i resultatet i respektive artikel kunde identifieras. 
Därefter identifierades likheter och skillnader i de utvalda artiklarna genom färgkodning. 
De identifierade likheterna presenterades i resultatet i form av tre huvudteman; Betydelsen 
av fysisk aktivitet, patientens begränsningar, samt en ny definition av ett aktivt liv (se tabell 
1), som i sin tur följer åtta stycken subteman i resultatet. Subteman identifierades först i 
analysen för att sedan bearbeta dessa och sortera in under tre huvudteman enligt Friberg 
(2012). En sammanställande tabell (Se bilaga 2) gjordes sedan för att ge en överblick över 
de utvalda artiklarna.  

Tabell 1 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Uppsatsens etiska aspekt grundas i att etiska överväganden finns godkända av etablerade 
etiska kommittéer i de utvalda artiklarna. Enligt Vetenskapsrådet (1990) bygger detta på att 
deltagarna ska vara noga informerade om studien. Alla deltagare ska själva ha rätt att 
bestämma om sitt deltagande. Deltagarnas personuppgifter ska behandlas konfidentiellt 
och enbart användas för studiens ändamål, likaså gäller deltagarnas utlämnande av 
information och svar (a.a). Författarna till arbetet har inställningen till arbetets analysering, 
att inte medvetet göra feltolkningar och- eller förändringar av det insamlade datamaterialet.  

 

  

Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Betydelsen av 
fysisk aktivitet X X  X X X X X  X 

Patientens 
begränsningar   X X      X  

En ny 
definition av ett 

aktivt liv  
  X X   X    
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RESULTAT 

Resultatet nedan presenteras i form av tre identifierade huvudteman med åtta subteman.  

Teman Subteman 
 
Betydelsen av fysisk aktivitet  

• Träningsprogrammets positiva 
effekter 

• Påverkan på den psykiska och 
sociala hälsan 

• Betydelsen av egenvård och 
följsamhet i behandlingen 

 
Patientens begränsningar  

• Kroppsliga symtom och 
begränsningar  

• Faktorer som påverkar 
träningsmotivationen 

 
En ny definition av ett aktivt liv  
 

• En värdefull livsstil  
• Acceptans av förändringen 	
• Sjuksköterskans betydelse	

Tabell 2 

Betydelsen av fysisk aktivitet  

Forskning pekar på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på rehabiliteringen vid 
hjärtsvikt. Den fysiska aktiviteten bidrar till att förbättra både den fysiska, psykiska och 
den sociala hälsan vilket resulterar i en ökad livskvalitet.  

Träningsprogrammets positiva effekter  

Att använda sig av träningsprogram kan fungera som ett verktyg för att upprätta en plan för 
hjärtrehabiliteringen. Efter användning av ett träningsprogram visar patienter markanta 
förbättringar i uthållighetskapaciteten likaså visar patienterna på minskade symtom av 
depression och oro samt en högre nivå av livskvalitet (Koukouvou et al., 2004). 
Träningsprogram som utförs i hemmet, där patienten har eget ansvar över att dokumentera 
utfallet av träningen, hjärtrytm, upplevda symtom, duration, vilken typ av träning som 
utfördes samt upplevd ansträngning, har en positiv påverkan på den fysiska kapaciteten, 
prestationen samt livskvaliteten. Patienter beskriver att de inte upplevt någon form av 
ogynnsamma händelser under sina träningsprogram vilket bekräftar att fysisk aktivitet kan 
genomföras med säkerhet av patienter med hjärtsvikt. Träningsprogram oberoende av 
grund i duration eller intensitet har en god effekt på patienters fysiska kapacitet samt den 
upplevda livskvaliteten (Fayazi, Zaera, Abbasi & Ahmadi, 2013; Jeng, Yang, Chen & Ho, 
2004).  
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Påverkan på den psykiska och sociala hälsan  
 
Koukouvou et. al. (2004) beskriver att de patienter som upplever en hög nivå av depression 
initialt, också är de som gör störst framsteg med träningsprogram som verktyg. Både 
hjärtats funktion och livskvaliteten ökar. Detta beror på att de tre faktorerna livskvalitet, 
fysisk aktivitet och den fysiska hälsan går hand i hand. Har man tidigare inte haft lust och 
ork till att vara fysiskt aktiv kan inte den fysiska hälsan förbättras och därmed sker heller 
inte någon förbättring av den upplevda livskvaliteten. De patienter som upplever en sämre 
livskvalitet har samtidigt mindre lust till att vara fysiskt aktiva (a.a). Patienter med 
hjärtsvikt som har en drivkraft till att vilja behålla eller förbättra sina fysiska förmågor till 
att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet, upplever en bättre livskvalitet (Phil, Fridlund 
& Mårtensson, 2011).  

Patienter med hjärtsvikt som upplever en hög nivå av depression och oro upplever 
generellt en sämre livskvalitet (Evangelista, Cacciata, Stromberg och Dracup, 2016). En 
patient med svåra symtom samt högre placering på NYHAs’ klassifikationsskala upplever 
generellt en sämre livskvalitet än de patienterna med en lägre placering och lättare symtom 
(Jeng et al. 2004). Dekker, Peden, Lennie, Schooler och Moser (2009) beskriver att icke- 
farmakologisk behandling så som fysisk aktivitet kan vara ett alternativ till antidepressiv 
farmakologisk behandling. Träningen har viktiga fördelar gentemot den farmakologiska 
behandlingen så som färre interaktioner mellan mediciner, samt ger patienterna i större 
utsträckning möjlighet att vara delaktiga i behandlingen av sin sjukdom, samt ger 
patienterna ett ansvar i egenvården. Träningen har en positiv påverkan på både 
fysiologiska och psykologiska symtom. Vid utförande av fysisk aktivitet förbättras de 
fysiologiska faktorerna, till exempel hjärtkapaciteten, i kroppen vilket på sikt förhindrar 
försämring i sjukdomen samt en försämrad livskvalitet (a.a).  

Enligt Dekker et al. (2009) tillhör fysisk aktivitet en av de faktorer som bäst hjälper 
patienter med hjärtsvikt att hantera depression. Den vanligaste typen av fysisk aktivitet 
patienterna utför är kortare promenader. Patienterna ser fysisk aktivitet som ett sätt att 
undgå de negativa tankar som de annars upplever (a.a). Fysisk aktivitet bidrar därmed till 
en signifikant minskning av depressiva symtom. Patienter upplever att de får mycket 
positiv feedback från personer i sin omgivning, vilket ger en ökad självkänsla och 
självförtroende. De fysiska begränsningar en person med hjärtsvikt upplever, påverkar 
även det sociala livet (Dekker et al. 2009; Jeng et al. 2004). Andnöd och trötthet är symtom 
som kan göra att patienter med hjärtsvikt undviker sociala situationer. För att uppleva en 
god livskvalitet krävs det att man upplever sig själv som en del i ett sammanhang. Personer 
beskriver att familj och vänner har stor betydelse för den psykiska hälsan. Detta är något 
som beskrivs som en av de många fördelar hjärtsviktspatienter upplever då träningen 
bedrivs i grupp. De bildar, genom den gemensamma träningen, ett socialt nätverk som är 
en positivt bidragande aspekt för en god livskvalitet. Att träna tillsammans med andra i 
grupp, är en bidragande faktor till att behålla motivationen samt att patienterna upplevde en 
samhörighet då de befinner sig i samma situation (Falk, Wahn & Lidell, 2007; Tierney et 
al. 2010).  
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Betydelsen av egenvård och följsamhet i behandlingen  

Evangelista et al. (2016) beskriver att följsamhet med träningen är av stor vikt för att uppnå 
goda resultat av en ökad livskvalitet. Patienter som är följsamma med den 
rekommenderade fysiska aktiviteten, är de patienter som gynnas mest, i form av 
psykologiska förbättringar (a.a). Fysisk aktivitet har en positiv påverkan på patientens 
rehabilitering genom ett stort fokus på egenvård, där följsamheten med träningen är av stor 
vikt (Koukouvou et al., 2004). Patienter sätter ett högt värde på att ha kontroll över sitt eget 
liv, att ha energi till att utföra aktiviteter de önskar samt att behålla deras självständighet. 
Hög följsamhet till rekommenderad fysisk aktivitet har en positiv påverkan på patienternas 
upplevelse av en hög livskvalitet. Patienter med svår hjärtsvikt, som klassificeras enligt 
klass III – IV på NYHAs’ klassifikationsskla, har svårare att upprätthålla en följsamhet i 
träningen och upplever en generellt sämre livkvalitet än de patienter som är följsamma 
med träningen (Zhang, Dindoff, Malcolm, Lane & Swartzman, 2015).  

Patientens begränsningar   

När en patient drabbas av hjärtsvikt påverkas inte bara hälsan, utan hela vardagen. Det som 
tidigare kändes självklart att klara av, blev nu en utmaning. Typiska symtom för hjärtsvikt 
hindrar patienten från att leva det liv den tidigare levt med kapacitet att träna och utföra 
fysisk aktivitet i den mån som önskas.  

Kroppsliga symtom och begränsningar  

Att inte kunna träna och utföra fysisk aktivitet utan att uppleva en känsla av obehag samt 
en försämrad upplevd livskvalitet, kan vara ett av de initiala symtomen som upplevs av 
patienter med hjärtsvikt och är ofta en bidragande orsak till att patienter söker vård (Fayazi 
et al. 2013). Patienter med hjärtsvikt beskriver generellt att de upplever en försämrad 
livskvalitet. Detta beror på symtomen som uppkommer till följd av hjärtats försämrade 
funktion som leder till en oförmåga att kunna genomföra fysisk aktivitet. Oförmågan att 
kunna genomföra fysisk aktivitet beror till stor del på att hjärtat saknar förmåga till att 
pumpa ut tillräckligt med blod till vävnaderna, vilket leder till ett försämrat syreupptag i 
kroppen. Detta orsakar symtom som gör det svårt för patienterna att träna. Trötthet och 
andnöd är vanligt förekommande trots minimal fysisk ansträngning hos patienter med 
hjärtsvikt. Ångest, depression samt inläggning på sjukhus är samtidigt bidragande faktorer 
till att möjligheten till att utföra fysisk aktivitet uteblir (Koukouvou et al. 2004; Jeng et al. 
2004).  

Patienter med hjärtsvikt beskrivs i stor utsträckning ha en drivkraft till att vilja upprätthålla 
en god kvalitet i vardagen, där det är möjligt att behålla kroppens fysiska kapacitet. Detta 
för att fortfarande ha möjlighet att genomföra fysisk aktivitet för att upprätthålla en god 
livskvalitet (Phil et al. 2011). Med beaktande av detta är det rimligt att anta att förmågan 
till att utföra fysisk aktivitet och träning är en stor influens till en förbättrad livskvalitet 
(Phil et al. 2011; Jeng et al. 2004).  
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Faktorer som påverkar träningsmotivationen  

Tierney et al. (2010) beskriver att det finns faktorer som gör det svårt för patienter med 
hjärtsvikt att utföra fysisk aktivitet. Typiska faktorer som begränsar träningen är andnöd, 
trötthet samt ödem. Dessa symtom gör att patienter väljer bort träningen. Sviktande hälsa 
beskrivs som den huvudsakliga begränsningen och hindret till att vara aktiv då symtom 
uppkommer oförutsett. Ett annat hinder som står i vägen för patienternas förmåga att hålla 
sig aktiva och kunna utföra träning är förändringar i medicineringen som kan ge 
oförutsägbara fysiska biverkningar. Andra hinder för att utföra fysisk aktivitet kan vara att 
patienter som tidigare i livet arbetade mycket och då inte hade tid att träna inte upplevde 
träningen som en naturlig del av vardagen. De upplevde det svårt att få tid till träningen 
även efter hjärtsvikts diagnosticering (a.a).  

Ökade kostnader för gym beskrivs som en anledning till att det inte var möjligt att 
genomföra den träningen som önskades av vissa patienter. Det beskrivs också att det är 
svårare att träna under vinterhalvåret då många patienter ser promenader som sin typ av 
träning. Väderleken under vinterhalvåret består ofta av is, halka, regn och kyla vilket 
gjorde att patienter valde att inte träna. Träningen valdes också bort då temperaturen var 
för hög. Patienter menar generellt att störst energi och motivation för träning finns under 
vår och tidig sommar. Uppmuntran från vänner och familj är en bidragande faktor som har 
positiv inverkan på att patienter utför fysisk aktivitet och till följd av utförandet, skapar 
möjligheter för en förbättrad livskvalitet. Patienter beskrivs uppleva en vilja att utföra 
fysisk aktivitet och hittar därför sätt för att kunna genomföra fysisk aktivitet på ett nytt sätt. 
Exempelvis kan träningen utföras sittandes, för att undvika att andra symtom som 
ledbesvär och artrit begränsar (Tierney et al. 2010).  

En ny definition av ett aktivt liv  

Temat belyser hur patienter behöver en ny definition för vad ett aktivt liv innebär för dem, 
där det finns en förståelse för att kroppens förutsättningar för att vara aktiv har förändrats. 
Det är av stor vikt för patienterna att finna en mening och ett värde i det som utförs för att 
behålla en god livskvalitet. Sjuksköterskans roll har en betydande del i stöttandet av 
patienten.  

En värdefull livsstil  

Att upprätthålla en värdefull livsstil beskriver patienter som viktigt för att behålla en god 
livskvalitet. Patienter beskriver att en värdefull livsstil innebär att till exempel kunna 
behålla sina fritidsintressen, trots att de behövs utföras på en lägre nivå efter att ha 
diagnosticerat med hjärtsvikt. En patient som tidigare haft ett stort intresse för att spela 
fotboll beskriver att det inte längre fanns ork till att spela själv, men upplevde glädje i 
sporten från sidan, genom sin son som spelade. En annan patient med stort intresse för 
simning, beskriver sporten som bra ur den aspekten att patienten fortfarande har möjlighet 
att simma, men nu i ett annat tempo. Genom ett fortsatt engagemang i den fysiska 
aktiviteten upplever patienterna en ökad livskvalitet (Falk et al., 2007).  
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Acceptans av förändringen  

Norberg, Boman, Löfgren och Brännström (2014) beskriver att vara drabbad av hjärtsvikt 
innebär att det krävs en ny definition av innebörden av ett aktivt liv, där det finns en 
förståelse och acceptans för att kroppens kapacitet har försämrats och möjligheterna 
begränsats. Det är viktigt att sträva mot att bevara ett aktivt liv men med acceptans för de 
begränsningar som diagnosen sätter, med fokus på att genomföra aktiviteter som patienten 
anser meningsfulla för livskvaliteten. Kortare promenader beskriver patienter vara en 
aktivitet som hjälper till att bevara det aktiva livet (a.a).  

Hjärtsviktspatienter gynnas av att ha rimliga förväntningar på framtiden och sig själv. Det 
är något som har en positiv påverkan på livskvaliteten. Rimliga mål med den fysiska 
aktiviteten är av stor vikt. Lyckas patienter uppnå sina uppsatta mål, har det en positiv 
påverkan på livskvaliteten. Ett accepterande av sina begränsningar är ett första steg till en 
förbättrad livskvalitet med hjälp av fysisk aktivitet (Phil et al., 2011; Falk et al., 2007). Att 
planera livet utefter sina förutsättningar beskrivs av patienter med hjärtsvikt som en viktig 
del för att uppnå en god livskvalitet. Det kan innebära att dela upp promenaderna i två 
olika delar med en paus efter halva promenaden, eller att städa halva huset åt gången. På så 
sätt undviks situationer där en känsla av misslyckande och otillräcklighet uppkommer (Phil 
et al., 2011).  

Sjuksköterskans betydelse 

Phil et al. (2011) beskriver att sjuksköterskan spelar en stor roll i rehabiliteringsprocessen 
för patienter med hjärtsvikt. Att finnas som ett stöd för patienten är av stor vikt samt att 
kunna främja ett rikt och betydelsefullt liv för patienten (a.a). Sjuksköterskan är i stort 
behov av kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse vid hjärtsvikt. Sjuksköterskan bör 
kunna informera patienterna samt klargöra för dem att den fysiska aktiviteten är positiv då 
fysisk aktivitet kan förbättra de symtom som initialt var det som hindrade patienter från att 
träna, till exempel trötthet och andnöd. Fysisk aktivitet kan vara det som bevisar för 
patienterna hur långt de har kommit i sin rehabilitering, samt att genom detta skapa 
självförtroende för träningen (Tierney et al., 2010). Sjuksköterskor bör rekommendera 
träning i hemmet som en del av rehabiliteringen hos patienter med hjärtsvikt (Fayazi et al., 
2013). 

Patienter med hjärtsvikt beskriver att de upplever en osäkerhet kring hur mycket fysisk 
aktivitet som kan utföras utan risk för komplikationer. De upplever en rädsla för att belasta 
kroppen för hårt och genom detta förvärra tillståndet. Då patienter upplever en rädsla och 
osäkerhet inför fysisk aktivitet behöver sjuksköterskan informera och uppmuntra patienten 
om den positiva påverkan som fysisk aktivitet har på rehabiliteringen. Sjuksköterskan bör 
informera patienten om vikten av att utföra övningarna på en personligt anpassad nivå för 
att uppnå god effekt (Tierney et al., 2010; Phil et al., 2010). Informationen som ges kan 
belysa att ett lågintensivt träningsprogram som bedrivs i hemmet, inte innebär några risker 
för patienten (Fayazi et al., 2013).  
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Resultatsammanfattning 

Patienter upplever att symtom som uppkommer till följd av hjärtsvikt begränsar patienten i 
möjligheten att utföra den fysiska aktivitet som önskas, vilket resulterar i att de upplever en 
sämre livskvalitet. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på patienters livskvalitet då både 
fysiska och psykiska symtom förbättras, vilket tyder på att fysisk aktivitet bör användas 
som ett redskap i rehabiliteringen. Sjuksköterskan bör informera patienter om fördelar med 
fysisk aktivitet. Detta för att stötta patienten som ofta upplever en rädsla för att vara fysiskt 
aktiv. Patienters acceptans av att kroppens fysiska förutsättningar förändras, bidrar till att 
patienter sätter rimliga mål och krav på sig själva och sin egen förmåga. Med ett fortsatt 
engagemang i den fysiska aktiviteten följer en förbättrad livskvalitet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) är en metod som 
används för att skapa en överblick över redan befintlig kunskap och forskning inom ett 
specifikt område. Författarna valde att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 
studier som datamaterial till resultatet. Detta för att de kvalitativa artiklarna belyser 
patienternas subjektiva upplevelser medan de kvantitativa artiklarna generaliserar 
patienternas upplevelser i studierna genom mätningar, statistik samt jämförelser, vilket gav 
en uppfattning om prevalensen av det område som i studien undersökts. Författarna valde 
att söka artiklar i databaserna CINAHL och MEDLINE. Databaserna har ett brett utbud av 
artiklar som berör omvårdnadsforskning. Författarna valde att söka i två databaser för att 
förhindra att relevanta artiklar föll bort. I sökningen inkluderades artiklar mellan år 2000 
och 2017. Sökningen avgränsade utbudet till de artiklar som blivit Peer Reviewed, vilket 
försäkrade att artiklarna erhöll en god vetenskaplig kvalitet, vilket förstärker 
trovärdigheten av studien (Henricson, 2017). I sökningen gjordes ingen avgränsning till 
kön. Ett övertag av manliga deltagare förekom dock i de utvalda studierna. Medelåldern på 
patienterna i de utvalda artiklarna är 54 år. Inte heller någon geografisk avgränsning 
gjordes i sökningen. Att stora skillnader länder emellan kan förekomma är därför av stor 
vikt att ta med i beaktande. Lincoln och Guba (1985) menar att studiens överförbarhet samt 
reproducerbarhet stärks genom att i datainsamlingsmetoden specificera en stor del av de 
sökord som skulle användas, vilket författarna gjort.   

För att försäkra att de utvalda artiklarna erhöll en god vetenskaplig kvalitét, 
kvalitetsgranskades varje artikel enligt Fribergs (2012) granskningsmall (Se bilaga 3). 
Samtliga artiklar granskades av båda författarna vilket enligt Aveyard (2014) förstärker 
studiens reabilitet. Författarna upplevde att de tio artiklar som valdes ut och 
kvalitetssäkrades, var tillräckligt för att kunna sammanställa ett resultat med tre 
identifierade teman som besvarade syftet med studien. Två av de kvalitetsgranskade 
artiklarna använde en randomiserad kontrollerad studie som metod i studien. Fem av 
artiklarna hade en kvalitativ metod med intervjuer, fenomenografi samt innehållsanalys 
som tillvägagångssätt. De tre resterande artiklarna använde en kvantitativ metod med olika 
mätinstrument som tillvägagångssätt. Litteraturöversiktens pålitlighet kan ha blivit lidande 
av att många olika mätinstrument använts i de granskade artiklarna. Men då artiklarna 
enligt Fribergs (2012) granskningsmall, erhöll en hög vetenskaplig kvalitét, menar 
författarna att arbetets tillförlitlighet kan försäkras. En analys av artiklarna gjordes enligt 
Friberg (2012) där likheter och skillnader ur artiklarna identifierades, för att sedan 
sammanställas samt bilda ett antal subteman, för att sedan placeras in under ett av tre 
huvudteman. De teman som identifierades, urskildes med uppsatsens syfte i fokus. Det 
som hade kunnat göras annorlunda med arbetet, hade kunnat vara att enbart använda 
kvalitativa artiklar i resultatet för att begränsa resultatet till enbart subjektiva upplevelser 
hos patienter. Författarna hade då kunnat använda sig av begränsande sökord som 
qualitative i sökningen i databaserna. Författarna menar att resultatet i de kvantitativa 
artiklarna som använts var enkelt att tolka trots att det presenterades i from av tabeller. 
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Tabellerna fick en förklaring i artiklarna samt diskuterades i studien, vilket gjorde att 
författarna utöver egen tolkning av tabeller, kunde få en förklaring på hur studiens 
författare tolkat materialet. Vad som även bör tas i beaktande är att i de kvalitativa artiklar 
som använts har ursprungsförfattarna till de utvalda artiklarna gjort en tolkning av 
patienternas upplevelser samt därefter har författarna till denna litteraturstudie gjort en ny 
tolkning. På så sätt kan tolkningen ha uppfattats på ett annorlunda sätt än den ursprungliga 
tolkningen.  

Författarna har haft uppsatsens etiska överväganden i beaktande under skrivandet gång. 
Inga medvetna feltolkningar eller förändring av datamaterialet har gjorts. Det finns dock en 
risk för att det engelska språket i artiklarna vid något tillfälle har översatts på fel sätt vilket 
kan ha resulterat i att betydelsen av innehållet inte tolkats helt korrekt.  Författarna hade 
innan uppsatsens påbörjan en obetydlig förförståelse till ämnet utöver det gemensamma 
intresset för hjärtat. Författarnas obetydliga förförståelse för ämnet kunde fastställas genom 
att innan påbörjan av artikelsökning, skrev författarna enskilt ned sina tidigare erfarenheter 
kring området, vilka sedan jämfördes med varandras. Författarnas förväntningar kring 
arbetets resultat, kan ha påverkat datainsamlingen och i sin tur resultatet, då författarna 
specifikt letade efter den fysiska aktivitetens påverkan på livskvaliteten i 
datainsamlingsprocessen.    

Resultatdiskussion 

Författarna har valt att strukturera resultatdiskussionen efter de mest relevanta fynden som 
framkommit i studien. Genom att utgå från dessa fynd ökar tydligheten i diskussionen 
(Henricson, 2017). Författarna tycker att resultatet svarar bra på syftet då artiklarna som 
legat till grund för resultatet har gett konkreta svar.  

Resultatet visar att hjärtsvikt har en stor påverkan på den psykiska och den sociala hälsan. 
Chung et al., (2011) menar att patienter undviker sociala sammanhang vilket kan leda till 
en känsla av ensamhet och depression. Många patienter upplever depressiva symtom, 
vilket försämrar livskvaliteten. Resultatet visar att fysisk aktivitet har en positiv påverkan 
på livskvaliteten och är en behandlingsmetod som med fördel kan användas i form av 
träningsprogram, istället för farmakologisk medicinering mot depression, med beaktande 
av att den farmakologiska behandlingen kan ge mycket biverkningar samt interagera med 
andra mediciner.  

Resultatet visar att patienter saknar motivation till att vara fysiskt aktiva. Detta skulle 
kunna bero på att människor överlag förknippar fysisk aktivitet enbart med organiserad 
träning, vilket inte är förenligt med allas intresse. Alternativa aktiviteter bör därför 
rekommenderas. Att promenera med hunden och att arbeta i trädgården är också fysiska 
aktiviteter som förbättrar både hjärtats funktion och den upplevda livskvaliteten. Patienter 
med hjärtsvikt anger en rad olika faktorer som påverkar motivationen till träning. De 
upplever rädsla för att utföra vissa aktiviteter då möjligheten finns att patienten saknar 
förmåga till att utföra den önskvärda aktiviteten, att hjärtat inte klarar av det 
(Socialstyrelsen, 2015; Chung, 2011). Detta kan bero på att patienterna känner en rädsla 
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för att erkänna att de inte har samma kapacitet som tidigare. Eriksson (2000) belyser vikten 
av att sätta upp delmål för patienten (a.a). Patienten vill gärna se slutmålet, den optimala 
hälsan. Detta gör att målet hela tiden kommer kännas svårt att nå. Genom att nå de små 
delmålen kommer en känsla av framgång infinna sig hos patienten vilket motiverar till 
fortsatt tro på behandlingen. Begreppet hälsa beskriver Eriksson (2000) som en subjektiv 
upplevelse. Resultatet visar att den subjektiva psykiska, fysiska och sociala hälsan 
påverkas i en positiv riktning av att utöva fysisk aktivitet. Genom att träna tillsammans kan 
den individuella patientens hälsa och välbefinnande öka och ge en mer positiv upplevelse 
av livskvalitet. Patienter upplever en gemenskap och en känsla av att vara en del i ett 
sammanhang genom gemensam träning, vilket är en viktig aspekt i upplevelsen av en god 
hälsa (a.a).   

Percival, Cottrell och Jayasinghe (2012) skriver att patienter som har dålig följsamhet till 
sin egenvård inte ser möjligheten till en förbättrad livskvalitet genom att vara fysiskt aktiv. 
De som har bra följsamhet till sin egenvård ser fysisk aktivitet som ett sätt att förbättra sitt 
hjärtas funktion och genom det få en bättre livskvalitet.  Detta är fakta som sjuksköterskor 
kan dra nytta av. Sjuksköterskor kanske måste ändra patienters synsätt för att motivera till 
fysisk aktivitet? Genom att undervisa patienten i hur fysisk aktivitet påverkar hjärtat 
kommer patienter förstå att fysisk aktivitet inte bara är viktig ur den aspekten att det 
förbränner fett, utan även ur den aspekten att träning ökar hjärtats kontraktionskraft och 
slagvolym som leder till att patienten kan leva ett mer aktivt liv. Rice et al. (2017) menar 
att sjuksköterskans kunskaper om hjärtsvikt kan hjälpa patienter att upprätthålla en god 
livskvalitet vilket leder till ett minskat antal återinläggningar på sjukhus, vilket följer en 
minskad samhällskostnad.  

Författarna har diskuterat hur dessa resultat kan tolkas och kommit fram till att det är 
helheten av det aktiva livet som är viktig för patienten snarare än just den fysiska 
aktiviteten. Få patienter beskriver att just den fysiska aktiviteten är det som ökar 
livskvaliteten.  För att uppleva hälsa behöver människan vara en del av ett sammanhang. 
Sjukdom och lidande kan också påverka upplevelsen av mening och sammanhang 
(Dahlberg & Segesten, 2013). Därför tror författarna att det som sjuksköterska är viktigt att 
inte bara uppmuntra till fysisk aktivitet, utan även till andra aktiviteter där man blir en del i 
ett sammanhang. Socialstyrelsen (2015) belyser hur viktigt det är att patienten är 
välinformerad om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Att undervisa i egenvård innefattar 
inte enbart fysisk aktivitet utan även andra aktiviteter där patienten blir en del av ett 
sammanhang. I de fall där patienter inte är följsamma till fysisk aktivitet som egenvård 
menar författarna att alternativa aktiviteter bör rekommenderas. 

Det kan tyckas ensidigt att studien endast berör den fysiska aktiviteten. Då patienter 
upplever att det är sammanhanget och den sociala kontakten som ökar livskvaliteten kan 
inte resultatet försäkra oss om att det är det fysiska som påverkar livskvaliteten. För att 
skilja på effekten av aktiviteter och fysiska aktiviteter behövs studier där patientgrupper 
som är fysiskt aktiva jämförs med de som utför aktiviteter som inte är fysiska. Där kan 
slutsatser dras hur patienter upplever att deras livskvalitet förbättras i relation till olika 
aktiviteter. Resultatet visar att artiklarna berör patienter som befinner sig i olika klasser på 
NYHA-skalan. Beroende på var patienterna befinner sig på skalan finns det risk att 
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patienterna har olika syn på vad livskvalitet är med beaktande av att den svåraste klassen, 
klass IV, medför kliniska symtom även i vila (Socialstyrelsen, 2015). Detta medför en 
begränsning till att utföra önskvärda aktiviteter.  

Resultatet visar att livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt påverkas positivt av att vara 
fysiskt aktiv. Patienterna ser fysisk aktivitet som ett sätt att undkomma de negativa tankar 
som uppkommit när deras hjärta blivit sämre. Resultatet visar att följsamheten till 
träningen är av stor vikt för att livskvaliteten ska öka. Jaarsma et al. (2000) menar har 
följsamheten har en positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet och därmed 
livskvaliteten. Patienter beskriver också att de tvingas acceptera att de inte längre kan vara 
aktiva på samma nivå som tidigare. Genom att acceptera detta och förhålla sig till de nya 
förutsättningarna ökar upplevelsen av en god livskvalitet. Heo et al. (2009) förstärker 
resultatets tolkning genom att belysa att en hög livskvalitet är korrelerat till att ha möjlighet 
att kunna utföra fysisk aktivitet på en önskvärd nivå. Genom detta ökar livskvaliteten.  

Konklusion 

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Det 
är främst känslan av att inte känna sig begränsad av kroppsliga symtom som uppkommer 
till följd av hjärtsvikt, samt att det finns faktorer som motiverar till fysisk aktivitet, som 
bidrar till en god livskvalitet. Patienter beskriver att de ser fysisk aktivitet som ett sätt att 
uppfylla sina behov av att vara i ett sammanhang och känna mening med livet. Genom att 
utföra regelbunden träning kan patienterna lätt se sina framsteg och detta motiverar 
patienterna till att vara följsamma till träningen som en del av sin egenvård.   

Som sjuksköterska är det viktigt att se varje individ som unik och rekommendera patienter 
att vara aktiva på sin egen nivå. Då patienter som befinner sig på olika stadier i sin 
hjärtsvikt kan ha olika uppfattningar om vad som är en god livskvalitet, är det inte säkert 
att samma aktivitetsnivå passar alla. Sjuksköterskan bör informera om hur fysisk aktivitet 
påverkar människan fysiologiskt men även hur det kan påverka livskvaliteten. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet i studien kan ses som en grund för att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att 
upprätthålla en god hälsa och livskvalitet. Studien kan överföras till den kliniska 
verksamheten i den mån att sjuksköterskor bör ha kunskap om de positiva effekter den 
fysiska aktiviteten ger. Denna kunskap kan vidarebefordras till patienter genom 
information och undervisning, för att patienter ska ges möjlighet till att uppleva en god 
livskvalitet. För att resultatet ska kunna användas på individnivå krävs att liknande studier 
görs i smalare patientgrupper, exempelvis kvinnor som befinner sig på klass II på NYHA- 
skalan. Detta då en generalisering av hjärtsviktspatienter som grupp är svår att göra då 
sjukdomsförloppet ser olika ut för olika patienter. Vidare forskning bör också belysa vilken 
typ av fysisk aktivitet som är bäst lämpad för respektive grupp.  
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sjukvården. 
Sjukdomen hade stor 
effekt på det 
vardagliga livet men 
att det går att hitta 
meningsfulla 
aktiviteter genom att 
justera små delar av 
vardagen. 
 

Etiska kommittén 
samt den medicinska 
fakulteten i Lund har 
godkänt studien. 
Deltagarna har blivit 
noga informerade om 
vad deltagandet 
innebär och att 
möjligehten av 
avsluta sitt deltagande 
när som helst finns.  
 

Hög 

Författare: 
Fayazi, S., Zaera, 
K., Abbasi, A. & 
Ahmadi, F. 
Titel: Effect of 
home-based 

Syfte: Syftet med 
studien var att 
undersöka effekten 
av ett promenade- 
träningsprogram 
och patienter med 

Metod: Quasi- 
experimentell 
studie	

Resultat: 
Träningsprogrammet 
ökade den fysiska 
kapaciteten, 
prestationen samt 
livskvaliteten hos 

Studien har godkänts 
av det lokala 
sjukhuset samt 
universitetets etiska 
komitté. Skriftligt 
samtycke har givits 

Hög 



 

 

walking on 
performance and 
quality of life in 
patients with heart 
failure 
Tidsskrift: 
Scandinavian 
journal of caring 
sciences 
Årtal: 2013 
	

hjärtsvikt 
prestation samt 
livskvalitet.   
Perspektiv: 
Patientperspektiv	

patienter med 
hjärtsvikt. 
Sjuksköterskor bör 
överväga att 
rekommendera detta 
till patienter.	

från samtliga 
deltagare i studien.   

Författare: Jeng, 
C., Yang, H-M., 
Chen, P-L. & Ho, 
C-H.  
Titel: The 
influence of 
exercise tolerance 
on quality of life 
among patients 
with heart failure  
Tidsskrift: 
Quality of life 
research  
Årtal: 2004 

Syfte: Syftet med 
studien var att 
undersöka 
träningens 
inflytande på 
livskvaliteten hos 
patietner med 
hjärtsvikt. 
Perspektiv: 
Patientperspektiv	

Metod: 
Deskriptiv 
korrelationsstudie	

Resultat: 
Träningsprogram, 
för bade uthållighet 
och intensitet var 
värdefulla för att öka 
den fysiska 
kapaciteten och 
därmed 
livskvaliteten hos 
patienter med 
hjärtsvikt.	

Skriftligt samtycke 
för att delta i studien 
har givits från 
samtliga deltagare.  

Hög 

Författare: 
Koukouvou, G., 
Kouidi, E., 
Iacovides, A., 
Konstantinidou, 
E., Kaprinis, G. & 
Deligiannis, A. 
Titel: Quality of 
life, psykological 
and physiological 
changes following 
exercise training in 
patients with 
chronic heart 
failure 
Tidsskrift: 
Journal of 
rehabilitation 
medicine 
Årtal: 2004 
	

Syfte: Syftet var 
att bedöma de 
psykologiska och 
det fysiologiska 
effekterna av 
träning och fysisk 
aktivitet hos 
patienter med 
kronisk hjärtsvikt.  
Perspektiv: 
Patientperspektiv	

Metod: 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie	

Resultat: Ett 
träningsprogram är 
användbart för att 
förbättra den fysiska 
och psykiska 
kapaciteten hos 
patienter med 
hjärtsvikt. En 
significant 
minskning i 
depression och oro 
observerades. 
Patienter som 
tränade efter 
programmet 
uppvisade en högre 
livskvalitet. De 
patienter som 
inititalt visade högst 
nivå av depressive 
symtom, var de 
patienter som gjorde 
störst psykologiska 
framsteg.	

Studien har godkänts 
av Aristotle 
universitetets etiska 
komitté. Samtycke 
från alla deltagare har 
givits.  

Hög 

Författare: 
Norberg, E-B., 
Boman, K., 
Löfgren, B. & 
Brännström, M.  
Titel: 
Occupational 
performance and 
strategies for 
managing daily 
life among the 
elderly with heart 
failure.  
Tidsskrift: 
Scandinavian 
journal of 
occupational 

Syfte: Syftet var 
att beskriva 
upplevelser av 
begränsningar i 
den yrkesmässiga 
prestationen samt 
strategier för att 
hantera dagliga 
aktiviteter hos 
äldre patienter 
med hjärtsvikt.  
Perspektiv: 
Patientperspektiv	

Metod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys	

Resultat: Patienter 
upplever att de 
behöver en ny 
definition av vad ett 
aktivt liv innebär, 
där det finns en 
vetskap om 
kroppens 
begränsningar. 
Viktigt att fokusera 
på aktiviteter som 
anses meningsfulla. 
Det finns ett stort 
behov av 
information om 
strategier för att 
hantera den “nya” 

Studien har godkänts 
av den regionala 
etiska komittén i 
Umeå.  

Hög 



 

 

therapy. 
Årtal: 2014	

vardagen, utifrån ett 
holistiskt perspektiv 
med patientcentrerad 
arbetsterapi. 

Författare:	Phil, 
E., Fridlund, B. & 
Mårtensson, J. 
Titel: Patients 
experience of 
physical 
limitations in daily 
life activities when 
suffering from 
chronic heart 
failure: A 
phenomenographic 
analysis. 
Tidsskrift: 
Scandinavian 
journal of caring 
sciences.  
Årtal: 2011 
	

Syfte: Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
patienter som lider 
av kronisk 
hjärtsvikt 
uppfattade deras 
fysiska 
begränsningar i 
vardagliga 
aktiviteter.  
Perspektiv: 
Patientperspektiv	

Metod: 
Explorativ och 
kvalitativ design 
med en 
fenomenografisk 
utgångspunkt.	

Resultat: 
Deltagarna upplevde 
en del olika hinder i 
vardagen till följd av 
fysiska 
begränsningar i 
aktiviteter i det 
vardagliga livet. 
Struktur och 
planering och 
förändring av hur 
aktiviteterna utförs 
var tvunget att göras.	

Deltagarna 
informerades om att 
deltagandet var 
frivilligt, där 
möjligheten att 
avsluta sitt deltagande 
när som helst fanns. 
Det insamlade 
datamaterialet 
hanterades 
konfidentiellt samt att 
ett skriftligt samtycke 
från alla patienter 
givits.  

Hög 

Författare: 
Tierny, S., Elwers, 
H., Sange, C., 
Mamas, M., 
Rutter, M., 
Gibson, M., 
Neyses, L. & 
Deaton, C. 
Titel: What 
influences 
physical activity in 
people with heart 
failure?  
Tidsskrift: 
International 
journal of nursing 
studies  
Årtal: 2011 
	

Syfte: Att 
undersöka 
anledningar till 
varför personer 
med hjärtsvikt 
utför samt inte 
utför regelbunden 
fysisk aktivitet.  
Perspektiv: 
Patientperspektiv	

Metod: Semi- 
strukturerade 
intervjuer	

Resultat: Att 
anamma got 
hälsosamt tillstånd, 
var komplext samt 
var beorende av 
faktorer som 
flukturerade hälsa, 
psykologiska 
aspekter, andras 
förväntningar samt 
miljö faktorer. 
Misslyckande med 
träningen kunde 
uppstå på grund av 
fysiska symtom till 
följd av hjärtsvikt 
samt dålig 
självkänsla för sig 
själv som en aktiv 
person och- eller 
ingen känsla av att 
träningen ger något 
resultat.	

Studien har godkänts 
av en lokal etisk 
komitté. Skrifligt 
samtycke från 
samtliga deltagare har 
givits för inspelning 
av intervjuer.  

Hög 

Författare: 
Zhang, K-M., 
Dindoff, K., 
Malcolm, O- A.,  
Lane, J. & 
Swartzman, L-C.  
Titel: What 
matters to patients 
with heart failure? 
The influence of 
non- health- 
related goals on 
patient adherence 
to self- care 
management 
Tidsskrift: Patient 
education and 
counceling 
Årtal: 2015 

Syfte: Syftet var 
att beskriva 
livsmål för 
hjärtsviktspatienter 
samt att undersöka 
hur egenvården 
hjälper patienten 
att uppnå dessa.  
Perspektiv: 
Patientperspektiv 

Metod: Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Resultat: Patienter 
värderade autonomi 
och sociala 
relationer lika högt 
som fysisk hälsa. 
Följsamhet med 
träningen förbättrade 
den fysiska hälsan. 	

Studien är godkänd 
av Western Ontario 
Universitetets 
hälsovetenskapliga 
etiska kommité samt 
av Lawson Health 
institutet på Londons 
hälsovetenskapliga 
center.  

Hög 



 

 

Bilaga 3 

Granskningsmall kvalitativa studier enligt Friberg (2012) 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t. ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

Granskningsmall kvantitativa studier enligt Friberg (2012) 

• Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur har urvalet gjorts? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion?Hur diskuteras metoden i så fall, t. ex vad gäller 

generaliserbarhet?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t. ex omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 

 

 


