
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

 2014:36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet vid hjärtsvikt 
En väg mot hälsa och välbefinnande 

 
 
 
 
 

Amanda Roddar 
Annie Alexandersson 

 
 

 
 
 
 

 



 
Examensarbetets 
titel: 

Fysisk aktivitet vid hjärtsvikt. En väg mot hälsa och välbefinnande  

Författare: Amanda Roddar och Annie Alexandersson 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 
Utbildning: Sjuksköterskeutbildning 
Handledare:  Pernilla Karlsson 

 
Examinator:  Lena Nordholm  
  
 
Sammanfattning    
 
Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som kräver livslång 
behandling. Livsstilsförändringar och fysisk aktivitet kan vara lika effektivt som 
farmakologisk behandling. Dagens forskning bevisar att fysisk aktivitet stärker hjärtats 
funktion och har en god effekt för patienter med hjärtsvikt. Sjukdomen innebär 
oförutsägbara symtom som kan leda till begränsningar och förändringar i patienternas 
liv. Fördjupade kunskaper om den förändrade livssituationen kan vara till hjälp för 
sjuksköterskan i omvårdnaden. Syftet är att belysa hur patienter med hjärtsvikt erfar 
fysisk aktivitet. Examensarbetet bygger på en litteraturstudie baserad på fyra kvalitativa 
och fem kvantitativa artiklar. Resultatet presenteras i fyra huvudteman. En förlust av 
kontroll, Att leva med en opålitlig kropp, Att finna stöd i gemenskapen med andra och 
Att finna sin väg mot hälsa och välbefinnande. Resultatet stärker att fysisk aktivitet 
bidrar till en förbättrad livskvalité. Patienter uttrycker att oro och rädsla begränsar 
utövandet av fysisk aktivitet. En insikt i träningens positiva effekter skapar en vilja att 
fortsätta vara fysisk aktiv. Gemenskap, trygghet och en inre drivkraft utgör resurser 
vilka främjar en hälsosammare livsstil och förknippas med välbefinnande hos 
patienterna med hjärtsvikt. I diskussionen framkommer sjuksköterskans stödjande roll i 
omvårdnaden i riktning mot ett aktivare liv. Patienter måste ses utifrån sitt 
sammanhang. Genom att främja patientens resurser i form av intressen och motivation 
kan känslor av oro och rädsla övervinnas. 
 
 
Nyckelord: Hjärtsvikt, fysisk aktivitet, träning, upplevelser, livskvalité. 
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INLEDNING 
Hjärtsvikt är ett av de vanligast förekommande sjukdomstillstånden i Sverige, ca 250 
000 människor har diagnosen och över 30 000 insjuknar varje år. Sjukdomen är 
allvarlig och går inte att bota men genom livslång behandling kan symtomen lindras och 
livskvalitén förbättras (Hjärt- & lungfonden, 2014, s. 3). Befolkningen blir idag allt 
äldre och fler kräver sjukvård vilket resulterar i att kraven på sjukvården ökar och högre 
krav ställs på forskningen kring hjärtsvikt. Dagens forskning visar på att allt fler 
patienter med hjärtsvikt lever ett friskare och längre liv och intresset för icke-
farmakologisk behandling så som fysik aktivitet ökar. 
 
 
Patienter med hjärtsvikt stöter dagligen på begränsningar i sin tillvaro. Vårdens 
rekommendationer om fysisk aktivitet som behandling kan innebära en utmaning och en 
kamp. Under vår sjuksköterskeutbildning har vi stött på denna stora patientkategori. Ett 
intresse och en vilja har växt fram hos oss under utbildningens gång. En vilja att utöka 
kunskapen om hjärtsviktens komplexa tillstånd i syfte att främja patienternas 
välbefinnande.  
 
 
I examensarbetets bakgrund kommer människa och patient användas som begrepp. 
Vidare kommer vi i resultat och diskussion använda begreppet patient.  
 
 
BAKGRUND 

Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är ett symtom på en allvarlig bakomliggande sjukdom. Det finns olika 
orsaker till varför hjärtat börjar svikta. Tillståndet medför att hjärtat inte orkar pumpa ut 
tillräckligt med blod i kroppen. Vätska ansamlas i kroppens vävnader och det uppstår en 
obalans (Läkemedelsboken, 2014). Enligt McMurray et al. (2012, ss. 1792-1793) 
definieras hjärtsvikt som en missbildning av hjärtats struktur. Detta leder till att hjärtat 
inte kan transportera det syre som kroppens vävnader behöver, trots normalt 
fyllnadstryck. Syndromet definieras av att patienter uppvisar typiska symtom som 
andfåddhet, ödem och trötthet. Andra tecken kan vara förhöjt halsventryck och 
rasslande ljud på lungan. Försämrad fysisk förmåga, nattlig hosta och vattenkastningar 
är andra symtom patienten kan uppvisa (Hjärt & Lungfonden, 2014). Fastställande av 
diagnosen hjärtsvikt grundas på kliniska symtom och objektiva undersökningar av 
hjärtat (Socialstyrelsen 2008, ss. 9-10). De vanligast förekommande faktorerna som 
ligger bakom diagnosen är ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni (Läkemedelsverket, 
2006; Hjärt-lungfonden, 2014). Dysfunktion av kammarfyllnaden, klaffel och hypertoni 
kan efter en tid utveckla hjärtsvikt. Akut insjuknande och plötsliga symtom kan ses efter 
en hjärtinfarkt. Mindre förekommande orsaker är enligt Läkemedelsverket (2006) 
hjärtmuskelsjukdom, diabetes och tyreoidearubbningar. Hjärtsvikt kan delas in i 
vänsterkammarsvikt eller högerkammarsvikt och symtomen visar sig därefter (Hjärt & 
lungfonden, 2014). Det är inte ovanligt att tillstånden förekommer samtidigt (Smith, 
Koul, Kornahall & Ekmehag, 2012). 
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Gradering av hjärtsvikt 
Hjärtsvikt brukar graderas utifrån fyra funktionsklasser enligt en internationell 
klassificering, New York Heart Association (NYHA, 2011).  
 
NYHA I Nedsatt vänsterkammarfunktion, inga symtom i vila 

NYHA II Symtom som andfåddhet, hjärtklappning och trötthet vid mer än måttlig fysisk ansträngning 

NYHA III Symtom vid lätt till måttlig fysisk aktivitet, promenader, på- och avklädning 

NYHA IV Symtom i vila som ökar vid minsta aktivitet. Patienten är till största delen sängliggande  
 
 

Omvårdnad och behandling 
En god vård ska genomsyras av respekt för patientens självbestämmande och integritet 
och tillgodose patientens behov av trygghet. Omvårdnad och behandling ska så långt det 
är möjligt bygga på kommunikation och delaktighet tillsammans med patienten (SFS, 
1982:763). Information om vad sjukdomen innebär och hur livsstilen påverkas ska ges 
utifrån patientens situation och sammanhang (Lainscak et al., 2011, ss. 118-120). Målet 
med behandlingen för patienter med hjärtsvikt är att ge en korrekt diagnos och en 
individanpassad, evidensbaserad vård (McDonagh et al., 2011, s. 236). 
Läkemedelsbehandlingen inriktas på att underlätta hjärtats arbete och lindra symtomen. 
För en optimal vård kompletteras medicinsk behandling med livsstilsförändringar och 
egenvård i syfte att förlänga överlevnaden och förbättra livskvalitén hos patienterna 
(McDonagh et al., 2011, s. 236; Hjärt & Lungfonden, 2014).  

 
 

Fysisk aktivitet som behandling 
Fysisk aktivitet spelar en positiv och viktig roll vid behandlingen av hjärtsvikt (Van der 
Wal, Jaarsma & Van veldhuisen, 2005, s. 10; McKlevie, 2008, s. 4-5). Alla patienter 
med hjärtsvikt i NYHA II-III bör erbjudas råd om regelbunden fysisk aktivitet och 
individanpassad träning (Läkemedelsverket, 2006). De individuella 
träningsprogrammen bör vara konsulterade av sjukgymnast och kan omfatta såväl 
konditionsträning som styrketräning. Regelbunden fysisk aktivitet ska innehålla rörelse 
i den mån patienten orkar och ett individuellt test av vilken typ av aktivitet som passar 
patienten bäst. Rekommendationen är tre till fyra promenader i veckan minst en 
halvtimme åt gången (Hjärt & Lungfonden, 2013, s. 30; Lainscak et al. 2011, s. 118). 
Enligt British Heart Foundation (2010, s. 50) är motion färskvara och måste ske 
fortlöpande för att uppnå effekt. Som patient är det viktigt att förstå fördelarna med 
träning och ett regelbundet utövande (McMurry et al., 2012, s. 1837). Att vara 
motiverad och trygg med fysisk aktivitet hjälper patienterna att komma vidare. Pihl, 
Cider, Strömberg, Fridlund och Mårtensson (2011, s. 150) menar att fysisk aktivitet kan 
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vara särskilt viktigt när förlängning av livet inte alltid är det primära syftet med 
behandlingen.  
 
 
Fysisk aktivitet innebär all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning och resulterar i ökad energiförbrukning. Aktivitet som utförs i dagliga 
livet sker genom exempelvis hushållsarbete, resor, arbete, lek eller promenader. “Fysisk 
aktivitet” får inte förväxlas med termen “träning”. Träning är en underkategori till 
fysisk aktivitet och innebär planerad, strukturerad och upprepad träning med ett mål 
(World Health Organisation, 2014). Effekter av träning under en längre tid kan mätas i 
linje med effekten hos friska människor utan hjärtsjukdom. Träningsmetoder som 
studerats och presenteras av Cider, Tyni-Lenné och Schaufelberger (2008, s. 330) är 
cykelträning, gymnastik, promenader och styrketräning. Oberoende av aktivitet och 
intensitet leder fysisk aktivitet till en hälsovinst (WHO, 2014).  
 
 

Hälsa och välbefinnande  
Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa och välbefinnande i omvårdnaden av 
patienter med hjärtsvikt. Vården ska genomsyra en god omvårdad för alla (Svensk 
sjuksköterskeföreningen, 2012). Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 
socialt välbefinnande (WHO, 1984). Hur hälsa uppfattas är unikt för varje människa. 
Begreppet är komplext och ett mångdimensionellt fenomen med många olika betydelser 
enligt Eriksson (1988, ss.11-13). Upplevelsen av hälsa handlar om vem människan är, 
hur väl människan känner och uppfattar sig själv och andra i relationen till världen 
(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 56). Eriksson (1988, s. 11-13) beskriver hälsa som en 
del av livet och människans koppling till omvärlden. Människan är hälsa, det är inte 
något människan har. Eriksson (1988, ss. 29-30) menar att hela människan är relaterad 
till hälsa och starkt kopplad till upplevelsen av sundhet, friskhet och välbefinnande, 
vilket utgör människans kapacitet och inre bas. Tillståndet välbefinnande utgör en 
känsla hos patienten. Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) ställer begreppen i relation 
till den sjuka patienten. Trots att sjukdom innebär begränsningar finns friheten att välja 
förhållningssätt i varje situation. Med god hjälp kan det vara möjligt att känna 
välbefinnande trots sjukdom. Eriksson (1988, s. 120-125) menar att hjälp kan innebära 
professionell vård och utgör därmed en resurs för patienten. Resurser avser patientens 
tillgångar för att främja sin egen hälsa och hantera ohälsa. Varje patient måste få 
chansen att finna sin väg mot hälsa. I omvårdnaden är sjuksköterskans roll att tillvarata 
det friska hos varje patient (Socialstyrelsen, 2005).  Livet och hälsan är inte som den ska 
och kan inte tas för givet längre beskriver patienter med kronisk hjärtsvikt (Nordgren, 
Asp & Fagerberg, 2008b, s. 1348). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 56-57) menar att 
hälsa handlar om att hitta ett förhållningssätt som stämmer överens med sig själv och 
världen runt omkring. Upplevelsen av hälsa påverkar och påverkas av självkänsla och 
identitet och det liv man önskar att leva. Ohälsa och sjukdom kan påverka patientens 
strävan mot god självkänsla och identitet.  
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Lidande 
Människans livssituation kan förändras på många olika sätt. När människan drabbas av 
ett tillstånd som innefattar ohälsa uppstår ett lidande som kan komma att beröra hela 
livssituationen. Detta definierar Eriksson (2001, s. 93) som ett livslidande. Livslidandet 
är den typ av lidande som är kopplat till att leva och att vara en människa tillsammans 
med andra (Eriksson, 2001, ss. 93-94). I en studie av Pattenden, Roberts och Lewin 
(2007 s. 276) och Barremo, Bruce, Salander och Sundin (2008, s. 35) genomfördes 
intervjuer där patienter fick berätta hur de upplevde att leva med hjärtsvikt. Att gå mot 
en osäker framtid och inte veta hur länge de skulle leva, skapade oro. Ett fysiskt lidande 
påverkar hela människan och den förändrade livssituationen går mot det naturliga i 
livet. Eriksson (2001, ss. 93-94) menar att en känsla av sammanhang måste ta tid att 
finna. Det förändrade livet innebär ett lidande och ett behov av att hitta nya eller olika 
sätt att förhålla sig till sig själv och till sin livssituation (Nordgren, Asp & Fagerberg, 
2008b, s. 1350). Då lidande upplevs i samband med sjukdom definieras det som ett 
sjukdomslidande (Eriksson, 2001, s. 82). Wiklund (2003, s. 88) refererar till Lindström 
(1994) som menar att ett hot mot patientens upplevelse av helhet kan med djupare 
innebörd beskrivas som ett hälsohinder. Vilket hindrar patienten från att uppleva hälsa. I 
omvårdnaden blir sjuksköterskans ansvar att återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012).   
 
 

Fysisk aktivitet och hjärtsvikt  
För inte så längesen ansågs fysisk aktivitet vara riskfyllt för patienter med hjärtsvikt. 
Rekommendationer och en del av behandlingen var vila och sängläge (Gianuzzi, 
Tavazzi, Meyer, Perk, Drexler, Myers, Opasich, Meyers, 2001, s. 125; McKlevie, 2008, 
s. 3). Tidigare forskning stärker att människor fortfarande tror att ansträngning bör 
undvikas vid hjärtsvikt (Remme et al., 2005). Patienter beskriver hur det är att leva med 
hjärtsvikt och en kropp du inte kan lita på. Den är både opålitlig och oförutsägbar. 
Tillståndet förändras hela tiden och kontrollen över den egna kroppen försvinner 
(Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007, s. 6). Patienter i studien av Nordgren, Asp och 
Fagerberg (2008b, s. 1350) menar att det tar tid att lära sig hantera och leva med sin 
sjukdom. Människans kropp kan förändras som en konsekvens av sjukdom, vilket 
resulterar i en förändrad upplevelse av sig själv. Kroppen är ett subjekt och en unik 
koppling till människan menar Merleau-Ponty (1997, ss. 39-40, 47-49).  Patienter 
beskriver att en förändrad kropp leder till begränsningar i livet. Detta var en 
skrämmande insikt som resulterade i att aktiviteter begränsades eller övergavs, 
(Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008b, ss. 1348-1351).   
 
 
Idag kan flera studier bevisa att fysisk aktivitet är positivt för patienter med hjärtsvikt 
(Van der Wal, Jaarsma & Van veldhuisen, 2005, s. 10; McKlevie, 2008, s. 4-5). Miche, 
Roelleke, Zoller, Wirtz, Schneider, Huerst, Amelang och Radzewitz (2009, s. 284) har 
undersökt effekten av ett träningsprogram för patienter med hjärtsvikt. Efter sex 
månaders uppföljning hade arbetsförmågan och träningsförmågan förbättrats. Resultatet 
visade även på en förbättring av hjärtats pumpförmåga. Dagens forskning stärker att 
fysisk aktivitet ökar prestationsförmågan och främjar patientens livskvalité och 
välbefinnande (Hjärt & Lungfonden, 2013, s. 30; Milligan, 2013, s. 1242).  
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PROBLEMFORMULERING 
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som kräver livslång behandling och medicinering. 
Medicinsk behandling har länge dominerat vården av patienter med hjärtsvikt. Dagens 
forskning visar på att livsstilsförändringar och fysisk aktivitet kan vara lika effektivt 
som farmakologisk behandling.  
 
 
Att leva med hjärtsvikt innebär en rad fysiska symtom till följd av sjukdomen som gör 
sig påminda i det dagliga livet. Vilket resulterar i begränsningar hos den drabbade 
patienten, både i och utanför hemmet. Vetskapen om att hjärtats funktion är nedsatt kan 
innebära lidande i form av psykiska och fysiska påfrestningar, vilket kan påverka 
individens välbefinnande. Fysisk begränsning är en konsekvens av sjukdomen men hur 
påverkar det patientens förmåga att vara aktiv? Fördjupade kunskaper om den 
förändrade livssituationen kan vara till hjälp för att stödja patienten. Aktuellt 
examensarbete avser därför söka en djupare förståelse för patientens upplevelse av att 
vara fysiskt aktiv. Med målet att öka sjuksköterskans kunskap och på bästa sätt utforma 
en god omvårdnad. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa hur patienter med hjärtsvikt erfar fysisk aktivitet. 
 
 
METOD 

Data 
En litteraturstudie enligt Axelssons modell valdes för analys och tolkning av insamlad 
data (2012, ss. 203-220). Axelsson (2012, s. 205) beskriver att en litteraturstudie är ett 
redskap för studenter där ny kunskap kan tillgodogöras. Genom en litteraturstudie 
sammanställs empirisk aktuell forskning över ett visst område.  
 
 

Datainsamling 
Aktuell datainsamling utfördes via databaserna CINHAL och PubMed då dessa 
databaser inriktar sig på vård, omsorg och medicin. Sökorden: heart failure, physical 
activity, exercise, experiences och quality of life användes i olika kombinationer för att 
precisera sökningen och få fram relevanta artiklar. Sökordet heart failure användes i 
Abstrakt eller i Titel för att därefter kombineras med ett eller flera av de utvalda 
sökorden. Inklusionskriterier för artiklar var patienter över 35 år med kronisk hjärtsvikt 
och NYHA klass I-IV. Samtliga artiklar var publicerade från år 2004 och framåt med 
utgångspunkt i ett patientperspektiv och upplevelsen av fysisk aktivitet, vilket svarade 
an på examensarbetets syfte.  
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Den inledande litteratursökningen inriktades på kvalitativa studier. För att skapa en 
helhetsbild över det valda forskningsområdet lästes artiklarnas rubriker och abstrakt. 
Sökningsprocessen baserades till en början på "patientens upplevelse av träning" vilket 
utvisades vara ett sparsamt utforskat område. Resultatet av sökningen visade “effekten” 
snarare än “upplevelsen” av träning. Fortsatt litteratursökning fick ett bredare perspektiv 
då fysisk aktivitet inkluderades som sökord. Både artiklar av kvalitativ och kvantitativ 
design framkom och inkluderades för vidare granskning. Fördelen med att inkludera 
kvantitativ och kvalitativ forskning inom ett specifikt hälsoområde ger enligt Axelsson 
(2012, s. 204) möjlighet att studera verkligheten och ett område utifrån ett bredare 
perspektiv. Även manuella sökningar utfördes genom dessa artiklars referenslistor. 
Vidare formulerades syftet utifrån en kvalitativ och kvantitativ aspekt på 
examensarbetet. Begreppet ”upplevelse” ersattes med “erfar”. 25 kvalitativa och 
kvantitativa artiklar framkom av sökningen. Artiklarna valdes ut för vidare analys. 
Fribergs modell för kvalitetsgranskning (2006, ss. 119-120) användes för att avgöra om 
artiklarna uppfyllde kraven. Efter granskning erhölls nio artiklar, fyra kvalitativa och 
fem kvantitativa som svarade an på syftet. 
 
 

Dataanalys 
Analysen av de aktuella artiklarna utgick från Axelssons (2012, s. 205) modell där 
helhet blir till delar för att sedan bilda en ny helhet. Utvalda artiklar lästes och 
bearbetades ett flertal gånger för att skapa en djupare uppfattning kring innehållet. 
Artiklarnas syfte, metod och resultat sammanfattades i en tabell för att skapa en 
överblick av det kommande resultatet. För sammanställning av artiklar se bilaga 1. 
 
 
Artiklarna analyserades vidare i avsikt att skapa en meningsfull struktur över materialet 
(Axelsson, 2012, s. 212). För att skapa en tydlig bild över artiklarna bearbetade vi 
materialet på egen hand för att i nästa steg analysera tillsammans. Under 
analysprocessen framkom viktigt material som vi valde att lyfta fram då det direkt 
svarade an på syftet. Detta skrevs ner på separat papper. En överblick av samtliga 
artiklar bildades och fästes samman på respektive artikels framsida. Viktiga delar i 
material analyserades ytterligare och omvandlades till gemensamma teman för alla 
artiklar. Med hjälp av färgpennor kunde respektive tema få en egen färg. Materialet som 
ansågs tillhöra motsvarande tema ströks under i artiklarna och sammanställdes i ett 
dokument. I vidare analys av teman framkom fyra huvudteman och underteman. Vid 
diskussion och reflektion utgjordes resultatet av endast fyra huvudteman då 
patientperspektivet och syftet tydligare framkom. Data från varje artikel sammanfördes 
under respektive huvudtema för att skapa struktur och bilda en ny helhet (Axelssons, 
2012, s. 212). 
 
 
RESULTAT 
Ur resultatet kan utläsas att patienter erfar olika hinder i utförandet av fysisk aktivitet, 
som gjorde det svårt att planera livet och vardagen. Genom gemenskap och att vistas i 
en säker miljö upplevde patienterna trygghet och resultatet kan stärka att upplevelsen av 
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fysisk aktivitet bidrar till en förbättrad livskvalité. Resultatet är en sammanfattning av 
fyra kvalitativa och fem kvantitativa artiklar och utgörs av fyra huvudteman. En förlust 
av kontroll, Att leva med en opålitlig kropp, Att finna stöd i gemenskapen med andra 
och Att finna sin väg mot hälsa och välbefinnande.   
 
 
En förlust av kontroll 
Patienter med hjärtsvikt erfor olika begränsningar vid utövandet av fysisk aktivitet 
(Tierney, Elwers, Sange, Mamas, Rutter, Gibson, Neyses & Deaton, 2011, s. 1237; 
Europe & Tyni-Lenné, 2004, s. 229). Av symtomen erfors andnöd och trötthet som det 
vanligaste hindret till att vara fysisk aktiv (Tierney et al., 2011, s. 1237-1238). De 
personer som identifierade sig som aktiva försökte trots sitt sjukdomstillstånd 
genomföra träning fast i en annan form. Patienterna beskrev att hitta nya sätt att utföra 
aktiviteter och ständigt planera vardagen ansågs krävande på grund av de oförutsägbara 
symtomen (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010, s. 6; Tierney, et al. 2011, s. 1237). 
Utöver diagnosen hjärtsvikt ansåg patienterna att även andra sjukdomstillstånd vara den 
primära orsaken till inaktivitet. Deltagarna menade att samsjukligheten hindrade dem 
från att utföra aktiviteter.  
 
   
Patienter i en studie av Europé och Tyni-Lenné (2004, s. 229) upplevde att vissa dagar 
kändes bättre än andra. De sämre dagarna fick patienterna lov att återhämta sig efter 
varje utförd aktivitet. Varierande fysisk förmåga och kroppsliga begränsningar fick 
konsekvenser i patienternas vardag. Vätskerestriktioner var ett måste, tunga lyft var 
förbjudna, utomhusaktiviteter så som tvättning av bil, cykling och gå i skogen 
upplevdes begränsande. Patienterna jämförde sin fysiska förmåga gentemot hur den var 
innan. Musklerna upplevdes svagare och sämre, det var svårt att fortsätta med samma 
aktivitet under en längre period med samma intensitet. I en studie av Tully, Morgan, 
Burke och McGee (2010, s. 3) intervjuades patienter som deltog i ett 
hjärtrehabiliteringsprogram. Ett antal deltagare beskrev att de kände sig vilsna när 
träningsprogrammet var slut. När de blev ansvariga för sin egen träning var det svårt att 
behålla motivationen. Framförallt beskrevs detta av patienter som hade svårigheter med 
andfåddhet och trötthet. De halkade efter med träningen redan från början vilket bidrog 
till känslor av misslyckande. Patienterna menade att de hade dålig disciplin och utan ett 
tydligt träningsschema uteblev de hälsofrämjande aktiviteterna. En grupp individer som 
upplevde sig som inaktiva och inte identifierade sig som en träningsmänniska, uppgav 
en saknad av personligt driv (Tierney et al., 2011, s. 1238). Den bristande förmågan 
hindrade dem till att träna hemma trots uppmuntran från rehabiliteringscentret. Manliga 
deltagare visade en ”allt eller inget mentalitet”. De fortsatte inte med träning om de inte 
kunde utföra den fullt ut eller på rätt sätt. 
                                                                                      
 

Att leva med en opålitlig kropp 
Utövandet av fysisk aktivitet var starkt förknippat med oro och rädsla hos många av 
patienterna (Tierney et al. 2011, s. 1238-1239; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010, s. 7; 
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Europe & Tyni-Lenné, 2004, s. 230; Tully et al. 2010 s. 2). Rädslan påverkade 
patienterna i olika stadier i livet och vid skilda aktiviteter. Patienterna beskrev 
osäkerheten i att inte kunna gå uppför trappor och drog sig för att gräva och kratta i 
trädgården (Europe & Tyni-Lenné, 2004, s. 230). Rädslan genomsyrade flertalet 
aktiviteter och patienterna var tvungna att ständigt planera sin vardag och tänka över om 
de vågade utföra specifika aktiviteter. Livet var inte längre oändligt menade patienterna 
som levde med oron att överanstränga sig, skada sig eller förvärra situation ytterligare 
(Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010, s. 7). En minoritet av patienter som identifierade 
sig som inaktiva levde med en rädsla att göra ”för mycket”. Rädslan beskrevs som extra 
framkomlig hos patienter med inopererad defibrillator. Oron hindrade dem att utföra 
nya aktiviteter och med högre intensitet. Patienter som tidigare levt ett aktivt liv 
saknade denna oro över att testa nya aktiviteter trots sitt tillstånd (Tierney et al., 2011, s. 
1238). Pihl, Fridlund och Mårtensson (2010, s. 7) beskriver hur patienter som inte 
trodde på sin egen förmåga presterade sämre. Oförmåga att lita på sin egen fysiska 
kapacitet tillsammans med begränsningar i dagliga livet gjorde att fysisk aktivitet inte 
prioriterades. Enligt Tully et al (2010, s. 2) var flera patienter till en början osäkra på sin 
egen förmåga och rädda för konsekvenserna om de överskred gränsen för vad de ansåg 
sig klara av. Pihl, Fridlund och Mårtensson (2010, s. 7) menar att inte inse sin egen 
fysiska kapacitet skapar en oförmåga hos patienterna att påverka det dagliga livet. 
Många av patienterna litade inte på sin förmåga. De ansträngde sig inte mer än 
nödvändigt och blev därmed passiva. 
 
 
Enligt Pihl, Fridlund och Mårtensson (2010, s. 7) fanns även en saknad av innehåll i det 
dagliga livet hos patienterna.  De förklarade hur det sociala livet hade förändrats jämfört 
med förr på grund av deras fysiska och mentala begränsningar. Begränsad fysisk styrka 
och insikten i att inte kunna bli lika stark som förr gjorde att patienterna erfor en känsla 
av irritation och ilska (Europe & Tyni-Lenné, 2004, s. 230; Pihl, Fridlund & 
Mårtensson, 2010 s. 7). Patienter med försämrad fysisk kapacitet, minskad 
aktivitetsnivå, nedsatt rörelse- och arbetsförmåga erfor en saknad av sammanhang i sin 
vardag. Den fysiska begränsningen var en av anledningarna till varför ett antal patienter 
upplevde sig deprimerade menade Pihl, Fridlund och Mårtensson (2010, s. 7).  
 
 

Att finna stöd i gemenskapen med andra 
För patienterna betydde det mycket att känna stöd och sammanhang vid utövandet av 
fysisk aktivitet samt att få rätt information kring träning (Tierney et al., 2011, s.1238; 
Tully et al., 2010 s. 2-3). Enligt Tierney et al. (2011, s. 1238) beskrevs närstående som 
ett stöd. Patienterna menade att närstående var oroliga och överbeskyddande innan de 
accepterat patientens tillstånd och nya livssituation. Efter en tid tillät närstående 
patienterna att utöva aktiviteter i den mån de orkade. De upplevdes lugnare och mer 
tillmötesgående. Promenader och dans kunde istället utföras tillsammans vilket utgjorde 
en social aspekt av träningen. Patienter som levde ett aktivt liv letade efter aktiviteter 
som skapade gemenskap. Aktivitet tillsammans med andra skapade en vilja att träna och 
upplevdes tillfredsställande (Tierney et al., 2011, s. 1239-1240). I studien av Tully et al. 
(2010, s. 2) var den patientcentrerade vården på rehabiliteringscentret en bidragande 
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faktor till patienternas upplevelse av stöd. De beskrev att personalen fanns tillgängliga, 
brydde sig och såg till individens specifika behov. 
 
 
Resultatet av träningsprogrammet stärkte patienternas självförtroende (Tully et al., 
2010, s. 2; Tierney et al., 2011, s. 1238-1240). De uttryckte hur träningen gav dem en 
god grund för fortsatt strävan mot förbättrad fysisk kapacitet och välmående. 
Gruppträning skapade nya relationer vilket bidrog till att känslor av oro och ensamhet 
minskade. Tillståndet erfors inte lika påfrestande i gemenskapen med andra i samma 
situation (Tully et al., 2010, s. 2-3). Stödet från andra var en bidragande faktor till ett 
stärkt självförtroende menade Tierney et al. (2011, s. 1239). 
 
 
Ett fåtal patienter rapporterade hur professionella vårdares förhållningssätt och 
rekommendationer påverkade förmågan att våga vara aktiv. Patienter ansåg att anhöriga 
tillsammans med vårdare kunde vara en bidragande faktor till att deltagarna inte var 
aktiva. När patienterna fick diagnosen var läkares rekommendation att inte gå för långt, 
inte vara ute i kylan och undvika tyngre ansträngning. Några patienter påstod samtidigt 
att de fått rådet att inte bli andfådda (Tierney et al. 2011, s. 1238). Råd och stöd kring 
hantering av deras nya livssituation och förbättring av livskvalité var något som 
saknades av deltagarna efter avslutad träningsperiod. Endast informationsblad delades 
ut vid utskrivning från sjukhuset. Det var inte förrän då träningsperioden på 
rehabiliteringscentret började som deltagarna fick informationen tillgodosedd. Endast en 
av 15 deltagare upplevde sig överväldigad av all information som delats ut. 
Regelbunden uppföljning för att behålla motivationen var något som patienterna även 
saknade efter träningsperiodens slut. De önskade bekräftelse på att deras nuvarande 
tillstånd var under kontroll och att egenvården utfördes på ett adekvat sätt. En deltagare 
som ansåg sig vara i ”toppform” uttryckte att behovet av stöd inte var aktuellt och såg 
inte fördelen med uppföljningen. Andra deltagare uppgav en brist på information kring 
deras tillstånd innan träningsperioden startade (Tully et al., 2010, s.3).       
 
 

Att finna sin väg mot hälsa och välbefinnande 
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalité. Heng-Hsin, Ming-
Shan, Chun-Yu, Shu-Ching och Hui-Chuan (2012, s. 19-20) påvisar att daglig fysisk 
aktivitet, fysisk kapacitet och livskvalité har en positiv inverkan och en stark koppling 
till varandra. Ökad livskvalité genom fysisk aktivitet kan påvisas oavsett mätinstrument 
i respektive studie Blakstad-Nilsson, Westheim & Risberg, 2008, s. 1222; Fayazi, 
Zarea, Abbasi & Ahmadi, 2013, s. 249; Heng-Hsin et al., 2012, s. 19-20; Jolly et al., 
2009, s. 207-208 och Pihl, Cider, Strömberg, Fridlund & Mårtensson, 2011, s. 155. 
 
 
Studierna använder sig av mätinstrumentet Minnesota Living with Heart Failure 
Questionnaire (MLwHFQ). Skalan bevisar hur effekten av behandling och tillstånd 
påverkar patienternas subjektiva upplevelse av att leva med hjärtsvikt i vardagen. Det är 
en sjukdomsrelaterad skattningsskala, där patienterna i ett frågeformulär skattar sin 
livskvalité utifrån fysisk, mental och social status (Heng-Hsin et al., 2012, s. 17; Pihl et 
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al., 2011, s. 153). Följande studier har forskat kring effekterna av ett träningsprogram 
och dess påverkan på patienter med hjärtsvikt. Gemensamt för studierna är att de använt 
sig av en kontrollgrupp och en träningsgrupp. Patienter i träningsgruppen fick tilldelat 
sig ett träningsprogram medan kontrollgruppen endast uppmanades att vara fortsatt 
regelbundet aktiv. Mätningar med den sjukdomsrelaterade skala visade en signifikant 
förbättring av fysisk kapacitet och livskvalité efter ett år jämfört med patienter som inte 
deltog i ett träningsprogram (Blakstad-Nilsson et al., 2008, s. 1222; Fayazi et al., 2013, 
s. 249; Jolly et al., 2009, ss. 207-208; Pihl et al., 2011, s. 155). I en studie av Blakstad-
Nilsson et al. (2008, s. 1222) skedde uppföljning efter tre till fyra månader genom 
frågeformulär kopplat till den sjukdomsrelaterade skattningsskalan. Patienterna i 
träningsgruppen upplevde att fysisk aktivitet redan efter en kort tid hade förbättrat deras 
livskvalité. Detta kan stärkas i studien av Pihl et al. (2011, s. 155) då livskvalitén även 
där skattades högt i andra skalor som mäter livskvalité. EQ-5D är ett icke 
sjukdomsspecifikt mätinstrumentet och en klassificering av patienternas allmänna hälsa 
och livskvalité (Phil et al., 2011, s. 153; Jolly et al., 2009, s. 206). Patienterna som 
utförde ett hem-baserat träningsprogram upplevde en högre hälsorelaterad livskvalité 
efter sex månader jämfört med kontrollgruppen. Patienterna i kontrollgruppen som var 
mindre aktiva upplevde däremot en sämre livskvalité relaterat till en signifikant 
minskning av den icke sjukdomsspecifika skalan (Jolly et al., 2009, s. 207). Blakstad-
Nilsson et al. (2008, s. 1222) och Jolly et al. (2009, ss. 207-210) påvisar att patienterna 
som deltog i kontrollgrupper och därmed inte utförde något träningsprogram visade vid 
uppföljning efter ett år att deras upplevelse av livskvalité hade försämrats eller var 
oförändrad. De uppvisade även nedsatt fysisk förmåga.  
 
 
Depression hos patienter med hjärtsvikt kan påvisas i studier där träning hade en positiv 
effekt. Hem-baserad träning visar på minskad oro och ångest efter ett år. Jämförelsen 
gjordes mellan en träningsgrupp och en kontrollgrupp där deltagarna skattade sin oro 
och ångest enligt skalan Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) som beskriver 
hur patienter erfar oro och depression (Jolly et al., 2009, s. 207-208). 
 
 
Efter avslutat hjärtrehabiliteringsprogram förklarade patienter att de insett träningens 
gynnsamma effekter och uttryckte en vilja att fortsätta med sin träning. Patienterna 
medgav att träningen stärkte deras autonomi, vilket gav en känsla av att “kunna bli som 
förut” och gav motivation till att upprätthålla fysisk aktivitet (Tierney et al., 2011, s. 
1238). Patienterna tyckte att träning gjorde dem rörligare (Tierney et al., 2011, s. 1238; 
Tully et al., 2010 s. 2) och därmed var vardagliga aktiviteter inte ett lika stort hinder 
(Tierney et al., 2011, s. 1238). Vetskapen om att utebliven aktivitet kunde bidra till en 
större påfrestning vid nästa träningstillfälle var motiverande (Tully et al., 2010, s. 2). 
Patienter uttryckte att det var viktigt med rätt inställning. De som levde ett regelbundet 
aktivt liv hade en mer positiv inställning. Trots att beskedet om diagnosen var en chock 
pratade de optimistiskt om framtiden och om hur livet går vidare. Patienterna hoppades 
på att få den bästa vården och fortsätta utföra aktiviteter trots bestående symtom 
(Tierney et al., 2011, s. 1238). Heng-Hsing et al. (2012, ss. 18-20) bevisar genom en 
kvantitativ studie att patienter med bra självförtroende samtidigt var måna om sin hälsa. 
Patienterna upplevde att de hade hög mental och social livskvalité och lättare att utföra 
olika dagliga aktiviteter. Europe och Tyni-Lenné (2004, s. 231) och Pihl, Fridlund och 



 11 

Mårtensson (2010, s. 7) menar att patienterna hade en önskan och strävan efter att 
åstadkomma bättre fysisk kapacitet. Drivkraften var att utföra den aktivitet som bidrog 
till välmående. Möjligheten att fortfarande vara fysisk aktiv trots begränsning verkade 
enligt patienterna tillfredsställande.  
 
 
Att utföra fysisk aktivitet var endast möjligt om patienterna var medvetna om sina 
fysiska begränsningar (Europe & Tyni-Lenné, 2004, s. 231). Pihl, Fridlund och 
Mårtensson (2010, s. 7) menar att nya aktiviteter och en tro på framtida möjligheter 
inspirerade patienterna till att vara mer aktiva i det dagliga livet. I likhet med Tierney et 
al. (2011, s. 1238) beskrev patienter betydelsen av att fortsätta med fritidsaktiviteter 
som betytt mycket för dem innan diagnosen. Möjligheten att kunna fortsätta vara aktiv 
inom sitt intresse var motiverande. Patienterna som accepterade sitt tillstånd och var 
medvetna om sina begränsningar använde sig av olika strategier för att klara av diverse 
aktiviteter (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010, s. 6). Några tog ett steg i taget, delade 
upp aktiviteterna och planerade dagen efter sina möjligheter. 
 
 
Vid träningsperiodens start uppkom många tankar kring hur mycket träning varje 
individ tolererade. En deltagare beskrev att få en förklaring på vad träningen innebär 
och innehåller var uppmuntrande och mer välkomnade än att bli tillsagd att träna. 
Presentationen av hur träningsprogrammet var upplagt påverkade deltagarnas inställning 
till träning. Patienterna önskade att träningen skulle ske på deras villkor och inte under 
press. Att bli tillsagd att träna när ork inte fanns upplevdes som “ett slag i ansiktet” 
(Tierney et al., 2011, s. 1239). På rehabiliteringscentret fick patienterna däremot 
möjlighet att följa hjärtats reaktion på träning via en monitor. Detta skapade bevis på 
vad de klarade av och inte, vilket erfors som en trygghet (Jolly et al., 2010, s. 2; 
Tierney, 2011, s. 1239). Information kring hur hög hjärtfrekvensen fick vara och hur 
mycket de fick anstränga sig hjälpte deltagarna att behålla motivationen. Strukturerad 
träningsform i en säker miljö och rekommendationer kring träning som kom från 
vårdpersonal uppskattades av patienterna (Tierney et al., 2011, s. 1239). Detta innebär 
trygghet (Jolly et al., 2010, s. 2; Tierney et al., 2011, s. 1239).  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi hade för avsikt att bygga en litteraturstudie på kvalitativ empirisk forskning där 
patienternas upplevelse av fysisk aktivitet framkom. Kvalitativa studier syftar på att 
beskriva individens upplevelse av ett visst fenomen menar Friberg (2006, s. 87). Vid 
närmare granskning av antalet artiklar insåg vi att endast få artiklar var inriktade på just 
patientens personliga upplevelse av att vara fysiskt aktiv. Detta ansågs bero på att 
forskningsområdet är relativt nytt. Flertalet artiklar som framkom var av kvantitativ 
design och belyste de fysiologiska fördelarna med fysisk aktivitet i relation till 
livskvalité. Det blev ett naturligt val att inkludera kvantitativa artiklar till 
litteraturstudien för att därmed stärka resultatet. Fyra kvalitativa och fem kvantitativa 
artiklar utgjorde resultatet vilket ansågs spegla det fenomen som vi valt att studera. 
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Detta sågs som positivt då möjligheten skapades att utforska området utifrån ett bredare 
perspektiv. Det var av värde att se de kvantitativa artiklarnas positiva effekt på hälsa 
och livskvalité samtidigt som de kvalitativa artiklarna gav en djupare insikt i patientens 
personliga upplevelse. Syftet blev att belysa hur patienter med hjärtsvikt erfar fysisk 
aktivitet. Enligt Eriksson (1988, s. 37) är hälsa och välbefinnande en subjektiv 
upplevelse som saknar objektiva kriterier för bedömning. 
 
 
På grund av det begränsade forskningsområdet var de kvalitativa artiklarna från år 2004 
och framåt. Därmed utvisades ett större urval vilket ansågs positivt då kvalitativ 
forskningsmetodik inte förändras över tid. Vi menar att kvantitativ forskning är en 
färskvara och ett område där forskning ständigt pågår och därmed begränsades studierna 
till mellan åren 2008 och 2014. Valda inklusionskriterier ansågs relevanta och 
nödvändiga för litteraturstudien. Resultatet utgjordes av artiklar från länderna; Sverige, 
Norge, Storbritannien, Taiwan och Iran, samtliga skrivna på engelska. Språkbarriärer 
kan utgöra ett metodproblem i samband med översättning i flera steg. Textens 
ursprungliga innebörd kan lätt förändras vid översättning och vi har genom medvetenhet 
och försiktighet tagit hänsyn till detta vid granskning av artiklarna. I det aktuella 
examensarbetet ger internationella artiklar ett positivt och bredare perspektiv av 
området. Samtidigt omfattar resultatet ett allmänt perspektiv och utgör därmed 
svårigheter att bevisa globala skillnader. Jämförelser är därmed svårt att göra mellan 
exempelvis män och kvinnor, industri- och utvecklingsländer. Ett allmänt perspektiv är 
dock fortfarande relevant att studera med avseende på samhällets globala hälsa, men det 
krävs vidare forskning för att bidra till en hållbar utveckling. Intervjumetodik hade varit 
ett relevant komplement för att ytterligare studera det allmänna perspektivet. Empiriska 
studier på hur patienter upplever sig vara aktiva efter avslutat träningsperiod hade varit 
intressant att studera. Det hade bidragit till djupare kunskap kring patienter med 
hjärtsvikts personliga upplevelse av att vara fysisk aktiv. 
 
 
Under sökningsprocessen framkom även flera artiklar där syftet var att undersöka 
patienternas upplevelse av att leva med hjärtsvikt. I dessa artiklar belyste resultatet 
endast delar av hur patienter med hjärtsvikt erfor fysisk aktivitet. Om litteraturstudien 
grundats på dessa delar hade resultatet sett annorlunda ut. Resultatet hade utgjorts av ett 
flertal kvalitativa artiklar men troligtvis inte blivit tillräckligt tillförlitligt. Därmed 
ytterligare en anledning till varför både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. 
 
 
En litteraturstudie enligt Axelssons modell (2012, s. 203-220) var en relevant metod 
med avseende på examensarbetets nivå. Axelsson menar att en litteraturstudie har gått 
från en helhet till delar för att sedan skapa en ny helhet (2012, s. 212). Under vår 
arbetsprocess identifierades material i respektive artikel som bearbetades och slutligen 
bildade huvudteman.  Detta resulterade i en meningsfull struktur och ett innehållsrikt 
resultat. Under arbetets gång har vi läst artiklarna enskilt för att sedan diskutera och 
reflektera artiklarnas resultat tillsammans. Materialet har betraktats med objektiva ögon 
och ett öppet sinne för att inte tolka artiklarnas resultat. Därmed minimerades risken att 
viktigt material förbisågs. Utvalda artiklar är även etiskt granskade och vi har under 
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analysen gång inte stött på några etiska problem. Etiska övervägande är en viktig aspekt 
att se till för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i artiklarna. 
 
 

Resultatdiskussion 
Ur resultatet framkommer hur patienter med hjärtsvikt erfar fysisk aktivitet och omfattar 
fyra huvudteman. I diskussionen har vi valt att belysa oro och rädsla då dessa känslor 
bidrar till ett lidande i patientens vardag. Vi har även valt att lyfta patientens upplevelse 
av hälsa och välbefinnande. Vi anser att detta är ämnen som är högst relevanta i ett 
hälsofrämjande syfte och berör sjuksköterskan i omvårdnaden av denna patientkategori. 
 
 
Patienter med hjärtsvikt erfar att fysisk aktivitet är starkt förknippat med oro och rädsla. 
Känslorna var som mest påtagliga i vardagen vilket innebar en oförmåga att planera 
aktiviteter och livet i allmänhet. För många patienter innebar det en förlust att inte vara 
lika stark och aktiv som förut, vilket framkallade ilska och frustration. Patienter som 
inte accepterade sitt tillstånd eller hade en “allt eller inget” mentalitet, blev passiva. I en 
studie av Burström, Brännström, Boman och Strandberg (2012, s. 119-120) beskrev 
patienterna att symtomen vid hjärtsvikt innebar att leva med en opålitlig kropp och inget 
kunde tas för givet längre. Detta skapade känslor av oro och rädsla. Ensamhet, att bli 
isolerad och inte kunna ta hand om sig själv uttrycktes som den mest påtagliga rädslan. 
Detta medförde även känslor av hopplöshet, ilska och sorg. Nordgren (2008a, s. 61) 
beskriver i sin studie hur patienter med hjärtsvikt i medelåldern hanterade sin nya 
livssituation. De återfick kontrollen när de vågade lita på sig själva och sin kropp. 
Genom insikt och att kämpa med sin kropp, inte mot, bemästrades känslor av 
hopplöshet. Ur resultatet kan utläsas att oro går hand i hand med hur patienter ser på sig 
själv. Det framkommer hur följderna av fysiologiska förändringar och begränsningar 
påverkade patienternas förmåga att tro på sin kropp och hur de accepterade sitt tillstånd. 
Merleau-Ponty (1997, s. 39-40) menar att kroppen är en unik koppling till människan 
och ses som ett medel och en resurs med vilken människan har tillgång till sin omvärld. 
Detta styrker betydelsen av en specifik omvårdnad där patienten ses utifrån sitt 
sammanhang. En djupare förståelse för patientens livssituation menar vi ligger till grund 
för att sjuksköterskan ska kunna reducera känslor av oro och rädsla i strävan mot målet 
att främja fysisk aktivitet och hälsa och därmed lindra de lidande som detta kan 
innebära. Eriksson (1988, s. 120) menar att det är inom människan själv som 
möjligheterna att utvecklas finns och vårdandet måste ske utifrån patienten och hennes 
helhet. Hälsan är en del av människans upplevelse av sin livssituation. 
 
 
Det är genom patientens upplevelse som sjuksköterskan kan se individens resurser och 
behov. Genom att främja patientens resurser kan sjuksköterskan vara ett stöd i riktning 
mot ett aktivare liv och ökat välbefinnande. Det ligger i sjuksköterskans profession att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Wiklund (2003, s. 88) beskrivs resurser som en 
tillgång, vilka hjälper människan att hantera ohälsa, lidande och främja hälsa. Vi kan 
förknippa detta med fysisk aktivitet och genom aktivitet kan patienterna se sig själva 
som en resurs. Resultatet visar att patienter som är aktiva och deltar i ett 
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rehabiliteringsprogram har trots sin oro varit fysiskt aktiva och på så sätt övervunnit 
dessa känslor. Flera patienter beskrev betydelsen av att behålla intressen som 
fritidsaktiviteter och att utföra aktiviteterna på en ny nivå var tillfredsställande och en 
viktig del i livet. Detta kan också ses som en viktig resurs anser vi. Vilket kan styrkas i 
en studie av Falk, Wahn och Lidell (2007, s. 196-197) där patienter i intervjustudien 
beskrev vikten av att fortsätta med vad som ansågs värdefullt i livet. Patienterna såg 
värdet av att vistas i en träningsmiljö, umgås och utföra aktiviteter i en annan form. 
Sjuksköterskan och patienten kan tillsammans medvetandegöra betydelsefulla 
aktiviteter och intressen vilka därmed kan utgöra resurser för patienten. Med ett 
medvetet förhållningssätt som utgår från patientens upplevelse av livssituationen kan 
sjuksköterskan vara ett stöd i strävan mot att återvinna livet och se framåt (Nordgren, 
2008a, s. 62).  
 
 
I resultatet framkommer att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa och 
välbefinnande hos patienter med hjärtsvikt. Detta kan stärkas i resultatets samtliga 
kvantitativa artiklar, där patienter skattade sin livskvalité i relation till fysiska, 
emotionella och mentala aspekter. Efter att patienter genomgått ett träningsprogram 
skattade de sin livskvalité högre efter ett år. Då ökad livskvalité även innebär förbättrad 
hälsa, menar vi att livskvalité och välbefinnande står i nära relation till varandra. Ur de 
kvalitativa studierna kan utläsas att patienterna uttryckte välmående och tillfredsställelse 
i samband med aktiviteter som var betydelsefulla för individen. En drivkraft beskrevs i 
att kunna utföra fysisk aktivitet trots begränsning. Patienter menar att 
träningsprogrammet stärkte deras självförtroende. Som sjuksköterskor kan vi utifrån 
detta bära med oss vikten av att se till patientens individuella upplevelse av 
välbefinnande. Patienter som utövar en betydelsefull aktivitet upplever välmående. En 
intressant aspekt är om upplevelsen av ökat välbefinnande är direkt relaterat till den 
fysiska aktiviteten? Vi menar att endast patienten själv kan ge svar på den frågan. Det 
ligger hos sjuksköterskan att ta reda på patientens motivation och inre resurser. Vilket 
kan bekräftas av Jaarsama, Nikolova-Simons, & van der Wal (2012, s. 589). Genom att 
upptäcka patientens intressen och motivation kan sjuksköterskan undersöka patienternas 
vilja till förbättring och förändring, menar författarna. Sjuksköterskans roll och stöd i 
samband med fysisk aktivitet blir därmed en väsentlig del i vårdandet. Patienter ur 
resultatet menade att en personcentrerad vård och sjuksköterskans tillgänglighet var ett 
stort stöd i utförandet av fysisk aktivitet under rehabiliteringsprogrammen. Dudas, 
Olsson, Wolf, Swedberg, Taft, Schaufelberger och Ekman (2013, s. 526) forskade om 
komplexiteten i vården av patienter med hjärtsvikt. Författarna visade i sin studie att 
personcentrerad vård gav patienter en ökad förståelse för sitt tillstånd. 
 
 
Det framkommer även i resultatet att patienter som inte såg sig som en 
träningsmänniska hade svårt att fortsätta med aktivitet på egen hand efter avslutat 
träningsprogram. Hälsofrämjande effekter uteblev utan ett strukturerat träningsschema 
och när ansvaret plötsligt låg hos patienten själv. Enligt Jaarsama, Nikolova-Simons, 
och van der Wal (2012, s. 589) är det av stort behov för sjuksköterskan i fortsatt 
omvårdnad att samla information kring bakomliggande orsaker till vad som hindrar 
patienterna. I de kvantitativa studierna där patienterna utfört ett träningsprogram skedde 
uppföljning efter ett år, utöver det fanns ingen vidare forskning som studerat 
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patienternas fortsatta hälsa. Patienterna i de kvalitativa studierna ville få ett bevis på den 
fysiska aktivitetens positiva effekter, då de beskrev det som en drivkraft. Uppföljning 
beskrevs som en viktig del i vården för att fortsätta behålla motivation. Viljan att bli 
som förut var också en motivation. Sjuksköterskans utmaning blir att styrka och hitta 
resurser hos patienter i den nya livssituationen för att behålla motivation och drivkraft 
och därmed främja välbefinnande.  Det är viktigt att patienterna är medvetna om att 
fysisk aktivitet är gynnsamt oberoende av utvisad effekt. En pågående dialog måste 
upprätthållas där patienter kan ta del av relevanta och individanpassade råd som bygger 
på evidensbaserad forskning. En optimal vård hade utgjorts av regelbunden uppföljning 
där stöd och utbildning ingår för patienterna med hjärtsvikt i syfte att främja 
välbefinnande. I resultatet framgår det att patienterna saknade råd och stöd kring sitt 
tillstånd och egenvård. I studien av Falk, Wahn och Lidell (2007, s. 195) uttryckte 
patienter värdet av kontinuitet i vården, där en god relation mellan sjuksköterska och 
patient gav en känsla av trygghet och tillit. Vi menar ett en god vårdrelation och 
regelbunden uppföljning kan öka motivationen, skapa trygghet och lindra lidande. 
Därmed kan även följsamhet i relation till egenvård förbättras. Jaarsama, Nikolova-
Simons och van der Wal (2012, s. 589) förespråkar samarbete med patienten i strävan 
mot gemensamma mål. Vilket var möjligt genom en specifik vårdplan och en tillitsfull 
relation för att förhindra återkommande problem gällande följsamhet. 
 
 
Patienten måste ses utifrån sitt sammanhang för att sjuksköterskan ska kunna främja 
hälsa och välbefinnande. Ur resultatet framgår att miljö och närstående var 
betydelsefulla omgivningsfaktorer och påverkade hur patienterna erfor fysisk aktivitet. 
Patienterna upplevde att träning tillsammans med andra i samma situation var givande. 
Ekman, Fagerberg och Lundman (2002, s. 97) kan bevisa i sin studie att det finns ett 
samband mellan livskvalité och känsla av sammanhang. Vi menar att oavsett 
aktivitetsnivå och tillstånd kan aktivitet utgöra en social betydelse och en känsla av 
sammanhang hos patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan kan lyfta gruppträning och 
gemenskap med andra i syfte att främja välbefinnande. Utifrån patienternas 
sammanhang kan närstående ha en betydande roll och ses som en resurs i det dagliga 
livet. Patienter uttryckte även i resultatet att närstående kunde begränsa deras förmåga 
att vara aktiv. Genom att sjuksköterskan involverar närstående och ger information 
kring vård och behandling kan trygghet skapas i utförandet av hälsofrämjande 
aktiviteter tillsammans med patienten. Genom en god vård, gemenskap och 
betydelsefulla aktiviteter kan resurser övervinna patientens hinder för att vara fysiskt 
aktiv. Hälsofrämjande omvårdnad innebär att patienter oavsett sjukdomstillstånd är 
kapabla till hälsa och välbefinnande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008).  
 
 
SLUTSATSER 
Fysisk aktivitet är oberoende av utförande och påvisad effekt, viktigt för patienter med 
hjärtsvikt och har trots allt bevisad effekt på hälsa och välbefinnande. Med 
utgångspunkt i patienternas levda erfarenhet framgår sjuksköterskans betydande roll i 
vårdandet.  Ur resultatet bär vi med oss en ökad förståelse och kunskap kring hur 
patienter med hjärtsvikt erfar fysisk aktivitet. Genom vidare forskning menar vi att 
patienterna i större utsträckning kan uppleva trygghet i samband med utövandet av 
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fysisk aktivitet. Förutsättningar för en hållbar utveckling inom hälsofrämjande vård 
måste utgå från att omvårdnaden baseras på kommunikation, delaktighet och respekt. 
Välbefinnande och fysisk aktivitet kan gå hand i hand även hos patienter med hjärtsvikt.  
 
 

Kliniska implikationer 
 

• Betydelsen av en specifik omvårdnad där patienten ses utifrån sitt sammanhang 
skapar en djupare förståelse för patientens livssituation. Sjuksköterskan kan 
genom detta reducera känslor av oro och rädsla med målet att främja fysisk 
aktivitet och vägen mot hälsa. 

     
• Sjuksköterskan och patienten måste tillsammans medvetandegöra betydelsefulla 

aktiviteter och intressen för att främja patientens resurser. 
     

• Viljan till förändring måste komma inifrån patienten själv och vårdandet bör ske 
med utgångspunkt i patientens individuella upplevelse av välbefinnande. 
 

• Genom en god vårdrelation och regelbunden uppföljning kan motivationen öka, 
trygghet skapas och lidandet lindras. 

 

• Sjuksköterskans roll och stöd i samband med fysisk aktivitet utgör en väsentlig 
del i vårdandet. 
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