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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ett flertal patienter med kronisk hjärtsvikt kommer, med regelbundna intervall 

från hemmet för inläggning vid kardiologavdelningar på sjukhus, för att erhålla 24-timmars 

behandling med levosimendan. Dessa svårt sjuka patienter är i regel optimalt behandlade ur 

ett medicinskt perspektiv men psykosocialt stöd och insatser från sjukvården är också viktiga 

beståndsdelar för att klara av att leva med sjukdomen. Syfte: Att undersöka hur patienter med 

kronisk hjärtsvikt, som behandlas med återkommande levosimendaninfusioner, upplever sin 

psykosociala situation samt om de tycker sig erhålla tillräckligt med psykosocialt stöd från 

sjukvården. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad frågeguide. 

Intervjumaterialet från fyra deltagare analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier med tillhörande subkategorier identifierades: Påverkan i vardagen 

beskriver en upplevelse av sjukdomens begränsningar samt värdet av goda relationer med 

anhöriga och vänner. Vårdrelationen beskriver hur deltagarna upplever bemötandet och 

samverkan med vårdpersonal samt informationen avseende sjukdom och egenvård. Känslor 

inför framtiden skildrar de eventuella strategier och stöd deltagarna tyckte sig erhålla från 

sjukvården. Slutsats: Studien visar att studiedeltagarna med kronisk hjärtsvikt som får 

återkommande behandling med levosimendan upplever att sjukdomen påverkar det mesta i 

deras dagliga liv. Avsaknad av uthållighet och att plötsligt drabbas av en överväldigande 

trötthet leder till inskränkningar i deras psykosociala situation. Stödet från anhöriga är mycket 

viktigt för att kunna handskas med sin sjukdom och bättre fungera i sin vardag. Deltagarna i 

studien upplever att de generellt är nöjda med vården i samband med att de erhåller 

levosimendanbehandlingar, dock framkommer att det psykosociala stödet samt information 

angående sjukdom, egenvård och prognos till deltagarna i studien har varit otillräcklig.  

Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, psykosocialt stöd, levosimendan, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

Background; A plurality of patients with chronic heart failure will at regular intervals from 

their homes come for admission at cardiology care units in hospitals, for treatment with 

levosimendan during 24 hours. These severely ill patients are usually optimally treated from a 

medical perspective but psychosocial support and interventions from health care are also 

important elements to be able to live with the disease. Aim; To examine how patients with 

chronic heart failure, whom are treated recurrent with levosimendan, experience their 

psychosocial situation and if they feel they receive sufficient healthcare psychosocial support. 

Method; A qualitative interview study with semi-structured interview guide. The interview 

material from four participants were analyzed with a qualitative manifest content analysis 

method. Result; Three categories with related subcategories were identified; Influence in 

everyday life discloses an experience of the disease limits and the value of good relationships 

with family and friends. Caring relationship describes how the participants experience the 

hospitality and collaboration with healthcare professionals as well as information regarding 

the disease and self-care. Feelings for the future depicts the possible strategies and support the 

participants seemed to receive from healthcare. Conclusion; The study showed that study 

participants with chronic heart failure who receive recurring treatment with levosimendan feel 

that lack of endurance was what affected the most in their daily lives. Support from close 

family members is very important to be able to cope with the disease and better function in 

their daily lives. The patients are generally satisfied with the healthcare they receive when 

treated with levosimendan, however the psycho-social support as well as information about 

the illness, self-care and prognosis to the participants have been inadequate.   

Keywords: Chronic heart failure, psychosocial factors, levosimendan, nursing care 
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BAKGRUND 

Kronisk hjärtsvikt 

Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, med tilltagande incidens och prevalens i högre 

åldrar. I dag lever cirka 250 000 människor i Sverige med diagnosen hjärtsvikt, men troligtvis 

är mörkertalet stort och många fler lever med sjukdomen utan att veta om det. Kvinnor och 

män drabbas i ungefär lika stor utsträckning och medelåldern för diagnostiserad hjärtsvikt är 

ca 75 år (Persson, 2003). Hjärtsvikt kan debutera akut, men har ofta ett långsamt smygande 

förlopp och utvecklas till ett kroniskt tillstånd. I stort sett alla organiska hjärtsjukdomar i 

avancerade stadier kan orsaka hjärtsvikt. Det vanligaste orsakerna är kranskärlssjukdom och 

hypertoni men även insufficiens i hjärtklaffar samt medfödda hjärtmissbildningar kan orsaka 

hjärtsvikt. Det finns också en del sjukdomar och tillstånd utanför hjärtat som kan ge upphov 

till hjärtsvikt samt en del läkemedel och gifter. Det är vanligt att patienter med hjärtsvikt har 

andra komplicerande sjukdomar (Andersson & Andersson, 2004).  

 

Hjärtsvikt är ett kliniskt tillstånd som orsakas av att hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i 

kroppen är nedsatt. Följden blir bl.a. att blod stasas i olika blodkärl varpå plasma läcker ut i 

omkringliggande vävnad och ger upphov till ödem. Symtomen kan variera från lindriga till 

livshotande och beror till viss del på var i kroppen ödemen uppstår och i vilken av hjärtats 

kammare som pumpförmågan sviktar (Almås, 2006). Prognosen vid hjärtsvikt är generellt 

allvarlig och försämras med ökad svårighetgrad, en vanlig dödsorsak är snabb hjärtrytm, som 

uppstår i någon av hjärtats kammare (Persson 2003). Hjärtsvikt ökar risken för förtida död 

och sänkt livskvalitet, och kan leda till rörelserädsla, minskad aktivitet i det dagliga livet samt 

nedsatt kondition (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015). 

 

Symtom 

Symtomen vid hjärtsvikt är ofta diffusa och beror på hur uttalad hjärtsvikten är. 

Bakomliggande orsak samt vilken typ av (höger respektive vänsterkammar) svikt det rör sig 

om har betydelse för symtombilden. Symtomen kommer oftast smygande och till en början 

upplever patienterna en tilltagande trötthet och nedsatt kondition. Gemensamt för de flesta 

typer av hjärtsvikt är det förhöjda ventrycket vilket leder till andfåddhet i samband med 

ansträngning. Hosta och ökade urinmängder nattetid, hjärtklappning, illamående, nedsatt aptit, 

benödem, stasade halsvener, cyanos och perifer kyla är också vanliga symptom som 

förekommer vid tilltagande hjärtsvikt (Persson, 2003).  



  2 

Behandling                                                                                       

För att lättare kunna avgöra vilken metod som är det bästa behandlingsalternativet vid 

hjärtsvikt, bedöms ofta hjärtsviktens svårighetsgrad utifrån ett klassificeringssystem vilket är 

utvecklat av New York Heart Association. Enligt detta system delas graden av hjärtsvikt in i 

fyra klasser utifrån upplevelsen av symtom relaterat till den dagliga livsföringen 

(Läkemedelsboken, 2014).                                                                                                          

Tabell 1: Klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart Association: 

NYHA I: Organisk hjärtsjukdom utan symtom.   

NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter fysisk aktivitet av mer uttalad grad 

(t.ex. att springa, klättra eller tyngre kroppsarbete). 

NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig 

fysisk aktivitet, t.ex. promenad i lätt uppförsbacke eller av- och påklädning. Denna grupp är 

relativt omfattande och lätta fall hänförs ibland till klass III A och svårare fall till klass III B.  

NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökade symtom 

vid minsta aktivitet. Patienten är ofta bunden till säng eller stol.  

  

Behandling av den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten är mycket viktig. Behandling mot 

grundsjukdomen kombineras vanligtvis med hjärtsviktsbehandling. De flesta patienter med 

hjärtsvikt kan behandlas med läkemedel som underlättar hjärtats arbete, sänker blodtrycket 

och lindrar symtomen. I många fall används en kombination av olika läkemedel som anpassas 

individuellt. I basbehandling vid hjärtsvikt ingår bl.a. beta-blockerare vars effekt minskar den 

ökade sympatiska och neurohormonella aktivitet som föreligger vid kronisk hjärtsvikt. 

Förutom beta-blockeraren ingår ACE-hämmare i basbehandling vid hjärtsvikt, då studier har 

visat förlängd överlevnad, förbättrad livskvalitet samt minskade sjukhusinläggningar. Tillägg 

med vätskedrivande behandling har i huvudsak symtomlindrande effekt men så låg dos som 

möjligt bör hållas då behandlingen kan medföra elektrolytrubbningar. Det är dock vanligt 

med kontinuerlig diuretikabehandling vid högre NYHA-klass. Vid symtomgivande hjärtsvikt 

ges ofta tillägg med mineralkortikoidantagonist som har en svagt vätskedrivande effekt men 

också visat sig ha skyddande effekt på hjärtats myokard/hjärtmuskelceller. I vissa fall ges 

också tillägg med Digoxin samt ARB-preparat för att ytterligare stärka pumpkraften i hjärtat 

samt lindra symtom (Läkemedelsboken, 2014).  
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Avancerad hjärtsviktsbehandling  

I de fall då behandling med farmaka inte är tillräckligt kan kirurgiska ingrepp övervägas. 

Utöver medicinsk behandling har bl.a. pacemaker med stimulering i hjärtats båda kammare, 

CRT – Cardiac Resyncronization Teraphy, uppvisat goda resultat i de fall då höger och 

vänster hjärthalva inte arbetar synkront. När hjärtats kammare samarbetar bättre kan också 

symtomen på hjärtsvikt minska. I utvalda fall förses patienter också med en pacemaker som 

har defibrillatorfunktion, ICD - Implantable Cardioverter Defibrillator, vilket har visat sig 

minska risken för plötslig död vid livshotande hjärtrusning p.g.a. dålig kammarfunktion 

(Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015). Om en farlig snabb hjärtrytm 

upptäcks skickas små smärtfria elektriska signaler för att korrigera rytmen. Om hjärtrytmen 

trots detta kvarstår avger ICD:n en livräddande chock. För de patienter som inte kan 

behandlas adekvat med ovanstående metoder kan hjärttransplantation övervägas (Persson, 

2003). 

Levosimendan 

Levosimendan är en läkemedelssubstans som vanligtvis ges vid akut hjärtsvikt, i situationer 

då konventionell behandling inte är tillräcklig och då hjärtstärkande stöd i droppform anses 

vara lämpligt. Den aktiva substansen, levosimendan, är en kalciumsensitiserare med 

kärlvidgande och positivt hjärtstärkande egenskaper (Läkemedelsboken, 2014). Det sista 

årtiondet har dock intresset för användning av denna substans vid kronisk hjärtsvikt ökat. Nya 

studier har visat att återkommande behandlingar med levosimendan har gynnsamma effekter 

på långtidsuppföljning (Nieminen et al., 2014). Sedan början av 2000-talet har levosimendan 

använts som ett alternativ för patienter med kronisk hjärtsvikt som försämras. Läkemedlet 

som ges i droppform under 24 timmar erbjuds patienter som trots att de redan har 

konventionell behandling för sin kroniska hjärtsvikt ändå försämras. Erfarenheten är att dessa 

patienter har god hjälp av upprepade behandlingar med minskade symtom, minskade 

sjukhusinläggningar och en upplevd förbättrad funktion och livskvalitet (Wikström & 

Wallström, 2009). I en studie av Thorvaldsen och medarbetare (2014) framkommer att i den 

grupp som erhöll planerade repetitiva behandlingar med levosimendan hade patienterna lägre 

ålder, fler var män, gifta eller sambos, bodde självständigt och sköttes av en specialistklinik 

inom kardiologi, jämfört med den grupp som endast erhöll levosimendan i det akuta skedet. 

Vidare visade det sig att de patienter som fick repetitiva behandlingar med levosimendan 

också var de som erhöll mer evidensbaserad farmakologisk behandling samt att påtagligt 

många fler hade CRT och ICD behandling. 
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Egenvård vid hjärtsvikt  

En viktig uppgift i omhändertagandet av patienter med hjärtsvikt är att undervisa och ge 

patienten råd om sin sjukdom samt instruera i egenvård (Andersson, 2004). Enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2015) är det en förutsättning att 

patienten är välinformerad, följer behandling, genomgår regelbundna viktkontroller och har 

möjlighet att medverka i doseringen av vätskedrivande läkemedel för att behandlingen vid 

hjärtsvikt ska få optimal effekt. Patientutbildning om hjärtsvikt och egenvård ska hållas av 

specialutbildade sjuksköterskor vid sjukhusbaserade hjärtsviktsmottagningar. Wikström och 

Wallström (2009) anser att det till alla hjärtsviktsenheter bör finnas ett nära samarbete med 

stödfunktioner så som sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, dietist & psykolog.                                               

Psykosociala faktorer 

Individens psykiska hälsa och personliga utveckling är starkt beroende av sociala faktorer 

som familjeliv, sociala nätverk, fritidssysselsättningar, kontrollen över den egna 

arbetsinsatsen, ansvar, medinflytande och upplevelse av den egna samhällsrollen. Människan 

reagerar psykiskt på sin sociala situation. Vid belastning av den sociala situationen kan det 

ske en ökning av stresshormoner i kroppen vilket kan leda till högt blodtryck och hjärt-

kärlsjukdomar (Egidius, 2008). Patienter med kronisk hjärtsvikt upplever ofta frustration över 

att inte kunna delta i arbete och sociala sammanhang. Ensamhet, skam och nederlag över att 

inte klara sig själv är något som många personer med hjärtsvikt ger uttryck för. De kan 

uppleva en känsla av hopplöshet och förtvivlan över sina begränsade liv (Ryan & Farrelly, 

2009). I en studie av Sacco och medarbetare (2014) beskrivs att de förändringar beträffande 

fysisk förmåga som patienter med kronisk hjärtsvikt genomgår innebär en stor utmaning i 

deras vardag. Fysisk trötthet och bristande energi bidrar till att patienterna inte upplever sig 

kunna genomföra dagliga rutiner och aktiviteter. Socialt stöd och insatser från sjukvården 

uppgavs vara viktiga delar för att kunna klara av att leva med sjukdomen. Vidare beskrivs det 

i en studie av Nordgren och medarbetare (2007) som oförutsägbart och osäkert att leva med 

kronisk hjärtsvikt. Individerna lever med en kropp som de inte längre kan kontrollera, t.ex. 

kan de snabbt försämras i sitt hälsotillstånd vilket kan uppträda när som helst, samt att deras 

liv är i behov av konstant medicinsk behandling.  

Sjukvårdens stöd 

Svårt sjuka patienter är ofta särskilt beroende av god kontinuitet i vård och omsorg. Vid 

livshotande tillstånd så som t.ex. hjärtsvikt ska det utses en fast vårdkontakt som ska vara 

legitimerad läkare. Hälso och sjukvården bör erbjuda samtal med patienter om vårdens 

innehåll och riktning, så kallade brytpunktssamtal, i syfte att förebygga oro och missförstånd 
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samt förbättra livskvaliteten (Socialstyrelsen Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i 

livets slutskede, 2013). 

I en artikel av Strömberg och medarbetare (2008) framkommer att det är viktigt att identifiera 

existentiella behov inför vård i livets slutskede, innan hjärtsvikten blir för avancerad. Vid ett 

avancerat stadium av sjukdomen kan patienten vara oförmögen att delta i beslut eller att ta 

emot rådgivning och stöd. Det visar sig också att det är viktigt att patienter med kronisk 

hjärtsvikt ges möjlighet att i samtal ventilera sina tankar kring en eventuell försämring. 

Studien av Ryan och Farrelly (2009) beskriver också bristen på kontinuitet i vården som ett 

problem för många patienter, att ständigt behöva upprepa sig uppgavs vara en bidragande 

faktor till irritation. Patienter med hjärtsvikt blev inte heller erbjudna stöd av ett 

multidisciplinärt team i den utsträckning som de behövde. En studie av Rodriquez och 

medarbetare (2008) påvisade att patienter med kronisk hjärtsvikt inte upplevde sig ha fått 

tillräckligt med adekvat information angående sitt sjukdomstillstånd från 

sjukvårdspersonalen. De uttryckte behov av bättre information om vad diagnosen kronisk 

hjärtsvikt innebär samt tydligare information om förväntad prognos.  

Omvårdnadsaspekter 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) innefattar att 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov, fysiska och psykiska såväl som sociala, kulturella 

och andliga. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska organisera och delta i teamarbete kring 

patienten samt uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande, samt att 

så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Sjuksköterskan ska i dialog med 

patient och närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 

och behandling (ibid.) Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar att lidande är en del av 

livet som alla människor någon gång kommer att få uppleva, den enskilda upplevelsen av 

lidande är dock olika och personlig. En del reagerar med chock och oförmåga att acceptera 

situationen. De ser sig som orättvist drabbade och starka känsloreaktioner som ilska, 

förvirring, självmedlidande och uppgivenhet kan komma att uttryckas. De finns även de som 

reagerar med naturlig acceptans, de har en förståelse för att lidandet är en naturlig del av 

tillvaron. Med en sådan personlighet är individen bättre rustad att möta sjukdom och lidande 

då de ofta kan se möjligheter och mening i situationen. Olikheten ligger i den grundinställning 

individen har till livet och vilka livsvillkor som stärker acceptansen. Vidare anser Travelbee 

att sjuksköterskan har som uppgift att hjälpa en person att hantera, bära och finna mening i de 

upplevelser och känslor som följer med lidande och sjukdom. Begreppet hopp är också nära 
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förknippat med omvårdnadens syfte och mål. En förutsättning för att kunna utveckla och 

bevara hoppet är att ha en samhörighet och en trygg förvissning om hjälp från andra när 

behov uppstår. Travelbee menar också att kommunikationen och samtalet är av central 

betydelse, där känslor behov och tankar förmedlas (Kirkevold, 2000). Det har också beskrivits 

hur viktigt lyssnandet är för sjuksköterskor i kommunikationen med svårt sjuka och döende 

personer. Att hålla ett öppet sinne kring vad personen önskar att prata om. När den sjuke 

känner att det finns en struktur för samtalet, att tid är avsatt och vilket syfte samtalet har, kan 

personen våga öppna sig (Jones & Cutcliffe, 2009).                            

Problemformulering  

Personer med kronisk hjärtsvikt har ett vårdförlopp som är oberäkneligt och där tillståndet 

varierar mycket. Svårt sjuka personer är ofta särskilt beroende av god kontinuitet i vård och 

omsorg. Socialt stöd och insatser från sjukvården är viktiga delar för att klara av att leva med 

sjukdomen. 

Ett antal patienter med kronisk hjärtsvikt kommer, med regelbundna intervall från hemmet för 

inläggning vid kardiologavdelningar på sjukhus, för att erhålla 24-timmars behandling med 

levosimendan. Dessa svårt sjuka patienter är i regel optimalt behandlade ur ett medicinskt 

perspektiv men i dagsläget finns inga tydliga strategier och rutiner vad gäller att identifiera 

det eventuella behovet av psykosocialt stöd. Ökad kännedom om denna patientgrupps 

psykosociala situation kan leda till ett förbättrat omhändertagande och psykosocialt stöd. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur patienter med kronisk hjärtsvikt, som behandlas med 

återkommande levosimendaninfusioner, upplever sin psykosociala situation samt hur dessa 

patienter uppfattar det psykosociala stödet från sjukvården. 
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METOD 

Design  

För att på ett öppet sätt kunna fånga deltagarnas upplevelse av deras psykosociala situation 

samt identifiera om sjukvården erbjuder tillräckligt med psykosocialt stöd, utformades en 

intervjustudie med kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med patienter, som har kronisk 

hjärtsviktsdiagnos och får regelbundet återkommande behandlingar med levosimendan, på ett 

sjukhus i Mellansverige. Genom att använda kvalitativ intervjumetod är det möjligt att 

försöka förstå deltagarnas erfarenheter och upplevelser och därefter försöka utveckla mening 

ur dessa. Dataanalysen utfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt tolkning av Graneheim 

och Lundman (2012).  

Urval 

Planen var att inkludera fem deltagare i studien. Urvalet skedde ur en grupp på cirka tjugo 

patienter med kronisk hjärtsvikt, som erhåller återkommande behandlingar med levosimendan 

vid en kardiologavdelning i Mellansverige. Det identifierades fem patienter som skulle 

komma för behandling inom en viss tidsrymd. För att möjliggöra intervjuer med tillräckligt 

många deltagare inom projektets planerade tidsram blev urvalet konsekutivt (Graneheim & 

Lundman, 2012).  

Inklusionskriterier: personer med kronisk hjärtsviktsdiagnos, över 18 år, pågående 

regelbundna behandlingar med levosimendan.                                                                    

Exklusionskriterier: personer med svår depression, utvecklingsstörning, demenssjukdom.  

En av de fem tilltänkta studiedeltagarna kunde inte delta p.g.a. akut försämrat hälsotillstånd. 

Då tidsramarna för studiens genomförande var begränsade fanns inte möjlighet att hinna 

rekrytera någon ytterligare patient. De studiedeltagare som inkluderades var fyra män i 

åldrarna 54-72 år. Tre av studiedeltagarna var sammanboende med en partner och en levde 

ensam. Diagnosen hjärtsvikt hade deltagarna haft mellan 15 månader till 20 år och 

kontinuerlig behandling med levosimendan hade de haft mellan 15 månader och 8 år. En av 

studiedeltagarna var yrkesverksam på deltid, övriga tre var pensionärer. Intervjuerna 

genomfördes mellan den 11 mars och 27 april 2015. 
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Datinsamlingsmetod  

Till intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 1) med semistrukturerade frågor utifrån 

studiens syfte och problemformulering (Polit & Beck, 2012). Syftet med att använda en 

intervjuguide var att försäkra sig om att samma basfrågor användes till varje deltagare. 

Följdfrågor användes som hjälpmedel under intervjun för att få fylligare svar. 

Semistrukturerade intervjuer är inriktade på ett i förväg bestämt ämne för att få informanterna 

att själva berätta om sin verklighet. Pilotintervju kan genomföras för att säkerställa frågornas 

kvalitet i intervjuguiden (ibid.). En pilotintervju genomfördes som gav svar på syftet med 

hjälp av frågeguiden och inga förändringar gjordes till kommande intervjuer. Pilotintervjun 

bedömdes ha sådan kvalitet att den sedan kunde inkluderas i resultatanalysen.  

Tillvägagångssätt 

Ett skriftligt godkännande från verksamhetschefen inhämtades, därefter skickades brev med 

information om studien (bilaga 2) till de fem tilltänkta patienterna. Efter cirka en vecka 

kontaktades dessa patienter via telefon och tillfrågades om godkännande till att delta i studien. 

Efter muntligt godkännande av samtliga fem patienter bokades sedan datum för intervju in så 

att detta skulle sammanfalla med nästa vårdtillfälle. 

Innan intervjuns start inhämtades underskriven blankett för signerat samtycke in (bilaga 3). 

Före intervjuerna klargjordes återigen syftet med studien och deltagarna fick möjlighet att 

ställa frågor om studien och intervjusituationen. Författarna samtalade också lite allmänt med 

studiedeltagarna före intervjun för att skapa en god stämning och trygg atmosfär så att 

deltagarna skulle känna att de fritt kunde berätta om sina erfarenheter. Intervjuerna 

genomfördes i en avskild miljö på avdelningen, antingen på den sal som studiedeltagaren 

vårdades, om det var en enkelsal, alternativt i ett mottagningsrum i anslutning till 

avdelningen. Ansvarig vårdpersonal informerades om att intervju pågick, detta för att i 

möjligaste mån undvika störande moment under intervjutillfället. Intervjuerna spelades in 

med en diktafon för att därefter transkriberas ordagrant. Intervjuernas längd varierade mellan 

23 och 64 minuter. Vid varje intervjutillfälle var en av intervjuarna huvudansvarig och den 

andra hade en mer observerande roll. 
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Forskningsetiska överväganden 

Ett forskningsetiskt förhållningssätt eftersträvades i denna studie. Enligt 

Helsingforsdeklarationen finns en sammanställning av etiska krav som skall följas vid 

forskning där människor involveras. Dessa etiska krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Codex, 2015). 

Information om studien och dess upplägg gavs muntligt och skriftligt till deltagarna med 

hänsyn till informationskravet. Deltagandet var frivilligt. Vid intervjutillfället lämnades 

skriftligt samtycke till studien och därmed uppfylldes samtyckeskravet. Deltagarna i studien 

fick information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att det medförde 

några negativa konsekvenser. Studiedeltagarna informerades om att intervjumaterialet skulle 

avidentifieras. I resultatet redovisas citat från intervjuerna utan inbördes ordning av 

intervjutillfällena. Ingen mer än författarna hade tillgång till materialet, enligt 

konfidentialitetskravet. Det transkriberade datamaterialet sparades på ett USB-minne och 

förvarades tillsammans med det utskrivna materialet i ett låst skåp. 

Nyttjandekravet innebar att datamaterialet endast fick användas till denna studie.  

Då denna studie genomfördes inom ramen för högskolestudier på grundnivå krävdes inget 

godkännande av etiskt kommitté (ibid.). 

  

Bearbetning och analys 

För att kunna fånga patienternas upplevelser av sin psykosociala situation vid kronisk 

hjärtsvikt och planerade repetitiva behandlingar med levosimendan, användes kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2012). Ansatsen var induktiv vilket innebär 

att förutsättningslöst och öppet ta emot deltagarnas berättelser och upplevelser. Metoden 

passade bra för denna beskrivande kvalitativa studie där avsikten var att försöka finna en ökad 

förståelse ur deltagarnas berättelser. Då materialet blev relativt omfattande innebar kvalitativ 

innehållsanalys som metod att materialet kunde kondenseras och abstraheras på ett 

överskådligt sätt (Graneheim & Lundman, 2012). Analysarbetet påbörjades redan i samband 

med att de inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant vilket gav en möjlighet att lyssna 

på berättelserna ytterligare gånger (ibid.). 

Studien analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2012) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Med den manifesta innehållsanalysen framkommer den uppenbara 

innebörden i texten (ibid.) De transkriberade texterna lästes flera gånger för att få en känsla av 

helhet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut vilka motsvarade syftet. Enligt 
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Graneheim och Lundman (2012) innebär meningsbärande enheter ett avgränsat stycke som 

svarar för studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan vilket innebär 

att kärnan av innehållet kvarstår men med färre ord. Därefter får de kondenserade 

meningsenheterna varsin kod för att beskriva dess innehåll. Koder med liknande innehåll 

sammanförs till subkategorier vilka sedan avgränsas till kategorier med likartat innehåll. 

Författarna använder koderna för att få fram kategorier och subkategorier. Kategorierna 

utgjorde rubrikerna i resultatet och subkategorierna utgjorde underrubrikerna. Exempel på 

analysförfarandet visas i tabellform (tabell 2) 

Tabell 2 exempel på analysarbetet 

Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Orkar inte göra saker som 

jag kunde göra förr… Jag 

kan inte gå några längre 

promenader, jag kan inte 

klippa gräsmattan 

längre… Så det påverkar 

ju jättemycket på det 

viset. Det påverkar ju 

allting man gör så att 

säga… 

Orkar inte som 

förr, kan inte 

gå promenader 

eller klippa 

gräs. Det 

påverkar 

allting. 

Nedsatt ork 

sjukdomen 

påverkar 

allt 

Begränsningar Påverkan i 

vardagen 

Njaa, jag är väl liksom 

inte så där nyfiken av 

mig… Men det är ju klart 

man skulle ju vara mer, 

vad heter det, informerad 

kanske om det vore riktigt 

då men… Angående 

egenvård, ja det är det väl 

inte något speciellt med 

kan jag säga, har aldrig 

gått hos någon 

hjärtsviktssjuksköterska… 

Det är klart 

man skulle 

vara mer 

informerad 

angående 

egenvård. Har 

aldrig gått hos 

någon 

hjärtsviktssjuk-

sköterska 

Saknar 

information 

om 

egenvård 

Informations 

behov 

Vårdrelationen 
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RESULTAT 
Under intervjuerna med studiedeltagarna framkom flera olika upplevelser av att leva med 

kronisk hjärtsvikt och återkommande behandlingar med levosimendan. Resultatet presenteras 

i form av tre huvudkategorier och sju subkategorier (tabell 3). Resultatet förstärks med citat 

från patienterna. 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Vardaglig påverkan Hinder 

Anhöriga och vänner 

Vårdrelationen Bemötande 

Samverkan med vårdpersonal 

Informationsbehov 

Tankar inför framtiden Strategier  

Stöd 

 

Vardaglig påverkan 

Denna del belyser studiedeltagarnas upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt 

begränsningar och påverkan av psykosociala faktorer. 

Hinder 

Studiedeltagare uttryckte att den kroniska hjärtsvikten påverkade det mesta i deras dagliga liv. 

Avsaknad av uthållighet och att någon gång under dagen drabbas av en överväldigande 

trötthet och behov av vila, framkom gemensamt för alla deltagare. Att inte kunna göra saker 

spontant utan att det mesta måste planeras, ansågs också vara en konsekvens av sjukdomen. 

Fysiska aktiviteter som att gå på längre promenader, klippa gräs, skotta snö eller lyfta tungt 

var enligt deltagarna typiska göromål som de måste avstå från p.g.a. hjärtsviktssjukdomen. 

Studiedeltagare 1 - ”Så det påverkar ju jättemycket på det viset, det påverkar ju 

allting man gör så att säga. Jag kan ju inte gå några längre promenader, jag 

kan inte klippa gräsmattan längre. Äh, jag kan inte gå några längre sträckor 

när vi handlar heller, utan för det mesta får jag åka rullstol eller så får jag sitta 

och titta på något café eller sådär…”  

Studiedeltagarna beskrev också att de p.g.a. sin hälsosituation inte längre vågade resa bort, de 

ville vara nära det egna sjukhuset då det upplevdes tryggt. Det berättades att det alltid fanns 
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en väska packad för att kunna ta med till sjukhuset i händelse av akut försämring. Den 

studiedeltagare som fortfarande var yrkesaktiv berättade att det på hans arbetsplats möblerats 

om så att han i möjligaste mån ska kunna undvika långa förflyttningar och tunga lyft. En 

annan aspekt som framkom var att den långvariga kroniska sjukdomen hade stor betydelse för 

ekonomin. Studiedeltagarna gav också uttryck för att deras liv till viss del var socialt 

begränsat p.g.a. den kroniska sjukdomen. 

Anhöriga och vänner 

Studiedeltagarna berättade att stödet från anhöriga haft en avgörande roll för deras 

hälsosituation. Samtliga deltagare nämner hustrun alternativt före detta hustrun som den 

viktigaste personen i vardagen.  

Studiedeltagare 3 -”Och sen då, att jag har klarat mig så bra i alla år det är ju 

beroende på min fru vi har ju haft ett bra samarbete, hon har stöttat mig till 

procent. Och så har hon gjort det mesta… så vi har kunnat ha kåken kvar…”                

Det uttrycktes känslor av dåligt samvete över att partnern fått ta hand om sysslor som 

studiedeltagarna själva, innan sjukdomen, klarat av att utföra. Skuldkänslor över att den 

anhörige kom i andra hand yttrades också. 

Studiedeltagare 1 -”För det blir ju mycket så där att hon kommer ju på något vis 

i andra hand… För det är liksom alltid hur mår jag, hur är det med …? De 

frågar ju aldrig hur hon mår…” 

Vad gällde övriga sociala relationer med vänner och arbetskamrater var några av 

studiedeltagarna eniga om att relationerna inte hade påverkats negativt utan var relativt 

oförändrade. Då vännerna var införstådda med sjukdomens inverkan var det ingen som 

reagerade konstigt om behov av vila uppkom i samband med umgänge.  

Vårdrelationen 

I denna kategori beskrivs hur studiedeltagarna upplever mötet med sjukvården i samband med 

levosimendanbehandling. 

Bemötandet 

Studiedeltagarna var nöjda med bemötandet och vården överlag. Tankar inför att komma till 

avdelningen för att få behandling med levosimendan var mestadels positivt. De berättades om 

att om det funnits tunga tankar innan inskrivning, för levosimendanbehandling på 

avdelningen, så skingrades dessa ofta när de väl kom på plats och träffade bekanta ansikten ur 

personalgruppen.  
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Studiedeltagare 3 -”jag tycker det är positivt att komma hit… jag tycker vi har 

funnit en bra modell” 

Det ansågs positivt att få komma till sjukhuset och där få koll på sina värden men det 

berättades också att det kunde kännas oroligt inför att komma för levosimendanbehandling då 

det fanns tankar kring om logistiken skulle fungera eller inte. Om det skulle finnas en ledig 

säng, om infusionen skulle komma att startas fortast möjligt efter ankomst, när utskrivning 

skulle ske efter avslutad behandling o.s.v. var funderingar som dryftades. 

Studiedeltagare 1”… alltså att innan jag kommer hit så har jag redan förberett 

mig på att det kommer att vara krångligt och bli irriterad” 

Samverkan med vårdpersonalen 

I samband med att studiedeltagarna skrivs in på avdelningen träffar de både sjuksköterska och 

läkare och det framkom i intervjuerna att det kunde variera från gång till gång vilka personer 

ur respektive personalgrupp som deltagarna träffade. Någon tyckte det var helt ok att träffa ny 

personal från gång till gång så länge de visste vad de skulle göra. Studiedeltagarna gav dock 

uttryck för att det var jobbigt att behöva träffa nya sjuksköterskor och läkare i samband med 

inskrivning och därmed behöva återupprepa sin livshistoria.  

Studiedeltagare 2”Att träffa många olika sjuksköterskor och läkare vid 

inskrivningen kan ju vara lite, ja inte för att det är något otrevligt så men liksom 

man ska rabbla samma saker, om det vore samma så behövde man ju inte prata 

så mycket, ja de vet ju mera vem man är och så där va, det kan bli lite tjatigt 

annars…” 

Samtliga studiedeltagare hade uppfattat att det varit stor personalomsättning på avdelningen, 

framförallt i sjuksköterskegruppen. Det framkom också att de inte ville besvära nya 

sköterskor med funderingar av psykosocial eller existentiell karaktär då de tyckte sig känna av 

att de var stressade och avstod därför.  

Studiedeltagare 3 -”Ja alltså jag har ju aldrig bett de komma in och prata 

speciellt för det tycker jag att de aldrig verka ha tid med, men när de väl är här 

så tycker jag att det brukar vara bra…”  

Studiedeltagarna hade inte någon specifik läkare eller sjuksköterska kopplat till deras 

hjärtsviktsvård som de kunde kontakta vid funderingar eller frågor. Detta var inte heller något 

som de hade funderat över som ett alternativ. Deltagarna uppgav att de vid behov ringde 
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direkt till avdelningens sköterskeexpeditioner eller till någon av sekreterarna vilka sedan 

vidarebefordrade deras ärenden till någon av hjärtsviktsenhetens läkare. 

Informationsbehov 

Studiedeltagarna mindes inte att de fått särskild information om sjukdom, egenvård och 

behandling. Den studiedeltagare som varit sjuk kortast tid uttryckte att han saknat information 

om hjärtsvikt och hade själv läst sig till en del information via internet. Vidare framkom att 

det i samband med det akuta insjuknandet inte varit möjligt att ta till sig information om 

sjukdomen men att det efter utskrivningen uppkommit många tankar och existentiella 

funderingar och att man då upplevt stort behov av stöd och kompletterande information. Ingen 

av deltagarna i studien hade träffat en hjärtsviktssjuksköterska på hjärtsviktsmottagning. 

Studiedeltagare 4 - ”jag tycker nog att sjukvården kanske ska förmedla 

information om egenvård och så och inte att man ska behöva söka själv… Få 

hjälp med kontaktvägar och så, det tycker jag nog att sjukvården borde erbjuda, 

någon form av grundutbildning så att säga…” 

Tankar inför framtiden 

Denna del belyser studiedeltagarnas tankar inför framtiden, här framkom olika funderingar 

och känslor kring fortsatt utformning av vården. 

Strategier 

Det framkom att någon av studiedeltagarna inte visste något om, och inte heller ville veta 

något särskilt om sin framtida prognos och strategier vid en eventuell försämring. Det 

uttrycktes känslor av hopp inför framtiden då läkarna hittills alltid funnit någon ny medicin 

eller kombination av läkemedel som förbättrat tillståndet. Några av studiedeltagarna saknade 

helt information om prognos och framtida strategier.  

Studiedeltagare 4 - ”men hur prognosen ser ut för övrigt det vet jag inte… hur 

länge kan man gå på Simdax (levosimendan)... om man blir sämre igen hur är 

chanserna och möjligheterna då…?” 

Stöd  

Vad gällde kontakt med övriga stödfunktioner i samband med vårdtillfällen framkom att 

hälften fått träffa en psykolog vid ett eller några tillfällen. Några studiedeltagare hade träffat 

dietist, dessa möten med hade skett i samband med vård på aktuell avdelning samt i samband 

med vård på en annan enhet på sjukhuset. Studiedeltagarna uttryckte inget specifikt behov av 

att få kontakt med vare sig psykolog kurator, dietist eller arbetsterapeut. Deltagarna hade 
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träffat avdelningens sjukgymnast vid enstaka tillfällen. Sjukgymnast var dock en stödfunktion 

som flera av studiedeltagarna uppgav att de skulle vilja träffa i större utsträckning då de var 

angelägna om att få individuellt anpassade träningsråd.  

Studiedeltagare 2 ”…ja men det skulle ju vara bra om man fick göra något test 

eller någonting liksom hur  mycket man orkar och litet så där… vore kanske inte 

så dumt att träffa en sjukgymnast…” 

Det uttrycktes också önskemål kring en stödgrupp för anhöriga till patienter med kronisk 

hjärtsvikt som får återkommande behandling med levosimendan. 

Studiedeltagare 1”att anhöriga skulle få träffas i grupp med en handledare i 

form av psykolog eller kurator så de fick prata med varandra och utbyta 

erfarenheter och sedan kan få stöd av professionell personal…” 

Funderingar kring möjligheten att träffas i grupp på fem till sex patienter med kronisk 

hjärtsvikt dryftades också. Det ansågs betydelsefullt att få möjlighet att träffa andra som lever 

i en liknande situation. 

Studiedeltagare 4 -”men kommer man i grupp kanske tankar kan släppa också 

där…” 
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DISKUSSION  

Studien resulterade i tre kategorier med sju tillhörande subkategorier som beskriver hur 

patienter med kronisk hjärtsvikt som behandlas med återkommande behandling med 

levosimendan upplever sin psykosociala situation samt hur de uppfattar det psykosociala 

stödet från sjukvården. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att den upplevda nedsatta orken är av central betydelse för påverkan i 

vardagen. Pattenden och medarbetare (2007) beskriver i sin studie att deltagarna upplevde 

frustration över att inte längre kunna göra det som de vanligtvis orkade. De upplevde vidare 

känsla av skuld över att inte kunna hjälpa till med sysslorna hemma och av att vara beroende 

av andra, samt en bitterhet över att inte kunna utföra aktiviteter som tidigare, t ex promenader 

och trädgårdsskötsel. Detta stämmer väl överens med vad som framkommer i resultatet av 

föreliggande studie, där patienterna beskriver att den bristande orken leder till att sysslorna 

hemma inte längre kan utföras i samma utsträckning och att de blir mer beroende av anhöriga. 

I resultatet framkommer också betydelsen av hur viktiga anhöriga är för hur patienterna 

upplever sin hälsosituation. Alla deltagare i studien beskriver betydelsen av att ha en anhörig 

vid sin sida som mycket viktigt. Studien av Sacco och medarbetare (2014) beskriver att ett 

gott socialt stöd från anhöriga och vänner var en mycket viktig del för att kunna handskas 

med sin sjukdom. 

Deltagarna i studien var överlag nöjda med bemötandet och vården som de erhöll i samband 

med att de var inlagda för att få levosimendanbehandling. Flera av patienterna uttryckte trots 

detta att de ibland inte ville besvära sjuksköterskorna med funderingar av psykosocial eller 

existentiell karaktär då de upplevde att sjuksköterskorna var stressade och avstod därför. 

Detta är inte helt förenligt med Travelbees omvårdnadsteori där sjuksköterskans uppgift bl.a. 

är att hjälpa en person att hantera, bära och finna mening i de upplevelser och känslor som 

följer med lidande och sjukdom. Travelbee menar också att en god kommunikation och ett bra 

samtal är av stor vikt för att patienter ska kunna förmedla sina känslor och tankar. Detta kan 

vara svårt att ge om sjuksköterskor är stressade och överbelastade. Anmärkningsvärt är att 

ingen av patienterna i denna studie erbjudits möjlighet att ingå i den sjuksköterskebaserade 

hjärtsviktsmottagningen på kliniken. Då dagens sjukvård blivit alltmer avancerad och 

krävande måste det medicinska hälsotillståndet ofta prioriteras viket kan leda till att behov av 

mer psykosocial och existentiell karaktär åsidosätts. Om patienterna fått möjlighet att ingå i 

en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning kanske behov med avseende på information 
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om sjukdom, egenvård samt eventuellt psykosocialt stöd bättre kunna tillgodoses samt att få 

möjlighet till djupare samtal. Flera patienter uppgav också att det var krävande att ofta behöva 

träffa nya sjuksköterskor och läkare i samband med inskrivning på avdelningen. Enligt 

Socialstyrelsen Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (2013) ska en 

fast läkarkontakt utses till patienter med livshotande sjukdom så som hjärtsvikt. 

I resultatet framkommer också att det fanns vissa brister vad gäller information avseende 

sjukdom, egenvård och prognos. Någon studiedeltagare hade läst sig till information om 

sjukdomen via internet och tyckte att sjukvården borde ha förmedlat detta på ett bättre sätt. 

Det fanns också deltagare som uttryckte att inte vilja ha någon information om framtiden 

vilket eventuellt kan förklaras av rädslan att få reda på sjukdomens förlopp och prognos. En 

viktig aspekt är dock den som Strömberg och medarbetare (2008) förmedlar, att det är viktigt 

att diskutera patientens önskemål om hur de vill ha det vid eventuell försämring i god tid 

innan denna försämring sker. Harding och medarbetare (2008) beskriver i sin studie att 

hjärtsviktspatienter och deras anhöriga upplever att den bristande informationen leder till 

försämrad livskvalitet. Patienterna och anhöriga har ofta specifika frågor men känner sig inte 

komfortabla med att ställa dessa, och att vårdpersonalen tror att de gett god information men 

detta stämmer inte alltid överens med patientens uppfattning. Även Rodriguez och 

medarbetare (2008) beskriver bristande information angående hjärtsvikten som ett dilemma, 

att de flesta patienter som de intervjuade inte hade fått någon information angående prognos 

trots att patienterna innerst inne egentligen ville ha det.  

En liten andel av studiedeltagarna hade haft kontakt med de olika stödfunktioner som 

sjukvården kan erbjuda. I de fall detta hade skett var det endast vid något eller några enstaka 

tillfällen och utan kontinuitet. Det framkom att flera deltagare önskade kontakt med 

sjukgymnast men övriga stödfunktioner var inte efterfrågade av de intervjuade deltagarna. En 

förklaring till detta kan vara att information till studiedeltagarna angående vilka 

stödfunktioner som finns att tillgå på sjukhuset inte presenterats och då efterfrågas inte heller 

detta. En annan tanke är att stödfunktionerna så som sjukgymnast eller psykolog inte finns att 

tillgå i tillräckligt stor utsträckning. Återigen har betydelsen av anhöriga stort värde, att ha en 

nära anhörig som finns där för patienten kan leda till att behovet av psykosocialt stöd från 

sjukvården blir mindre. Att majoriteten av deltagarna är sammanboende kan spegla resultatet 

på det vis att behovet av psykosocialt stöd inte efterfrågades av sjukvården i särskilt stor 

utsträckning. Thornhill (2008) beskriver dock i sin studie att patienterna uttryckte att även om 
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de fick mycket socialt stöd hemifrån kunde de ändå ha funderingar och aspekter kring själva 

sjukdomen som är viktigt att få diskutera med olika personalgrupper inom sjukvården.  

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien valdes semistrukturerad intervjumetod. Graneheim och 

Lundman (2012) anser att metoden lämpar sig för att beskriva deltagarnas upplevelser och för 

att få öppna och fylliga svar. Resultatet analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys 

för att lyfta fram patienternas upplevelser. Den latenta innehållsanalysen kräver en mer 

djupgående analys (ibid.). Författarna valde att avstå från denna analysmetod då det 

bedömdes som alltför tidskrävande och avancerat för en studie på denna nivå.  

Vid samtliga intervjutillfällen användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor för att 

möjliggöra att på ett öppet och förutsättningslöst sätt kunna ta emot patienternas berättelser. 

Intervjuerna inleddes först efter en stunds allmänt samtal, detta för att skapa ett förtroende och 

en så avslappnad atmosfär som möjligt. Att skapa förtroende är betydelsefullt då deltagaren 

kan uppleva en känsloladdad stund då dennes erfarenheter återupplevs (Polit & Beck, 2012).  

Intervjuerna fortskred sedan på ett naturligt sätt och intervjuaren kunde följa upp 

studiedeltagarens berättelser med följdfrågor utifrån studiens syfte. Genom användning av 

semistrukturerade frågor erhölls berättelser med rikt innehåll (Graneheim & Lundman, 2012). 

Ingen av intervjuarna hade någon erfarenhet av att genomföra denna typ av intervju vilket 

kunde ses som en svaghet i studien. Båda intervjuarna närvarade vid samtliga intervjuer där 

den ena hade en mer observerande roll medan den andre utförde själva intervjun. Författarna 

anser att det var lättare att verkligen lyssna på patientens berättelser då båda var närvarande då 

den ena kunde sköta inspelningen och ta stödanteckningar och den andre helt koncentrera sig 

på studiedeltagarens berättelse.  

Resultatets giltighet kan påverkas av val av deltagare (Graneheim och Lundman, 2012) och 

författarna är medvetna om att urvalet eventuellt inte gav optimal variation. Återkommande 

behandling med levosimendan är ovanligt och därför är urvalet litet. Deltagarna valdes utifrån 

när de var planerade att komma till avdelningen för levosimendanbehandling för att 

intervjuerna skulle kunna utföras inom avsatt tidsplan. Ett alternativ för att få bättre spridning 

bland deltagarna skulle kunnat vara att utföra intervjuerna i patienternas hem men detta 

bedömdes inte som genomförbart p.g.a. logistiska skäl. Spridningen av patienter var ändå 

relativt god med tanke på ålder, antal år med hjärtsviktsdiagnos samt antal år under 

behandling med levosimendan. En svaghet kan ha varit att alla deltagarna var män. Vid 

tidpunkten för studien fanns endast en kvinnlig patient med återkommande behandling med 
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levosimendan vid aktuell avdelning, det var dock inte möjligt att inkludera henne då hon inte 

uppfyllde inklusionskriterierna.  

Patientgruppen är liten och därför har deltagarna inte beskrivits mer ingående än det som 

redovisas detta för att undvika att konfidentialiteten kan röjas. Att annars noggrant beskriva 

urvalet är viktigt för att kunna bedöma studiens giltighet (Graneheim & Lundman 2012).  

Båda författarna är kardiologsjuksköterskor och har lång erfarenhet av att vårda 

hjärtsviktspatienter och kan ha träffat någon av de intervjuade patienterna tidigare. Detta har 

övervägts avseende fördelar och nackdelar. En nackdel kan vara att patienterna hamnat i 

beroendeställning, och inte vågat berätta hur de egentligen känner med rädsla av att vården 

ska påverkas till det sämre om de uttalar sig negativt. Samtidigt är det en förutsättning med 

mångårig erfarenhet inom verksamhetsområdet för att kunna formulera en 

problemformulering och genomföra en studie som denna. En fördel kan också vara att 

patienterna upplever en trygghet i att bli intervjuade av personer som har erfarenhet och 

kunskap inom det aktuella området.  

Förutom sanningshalten i resultaten handlar trovärdighet bland annat om hur forskarens 

förförståelse har satt sin prägel på analysen. Förförståelse handlar om den bild som forskaren 

har av det fenomen som studeras. Förförståelse inkluderar bland annat teoretisk kunskap, 

tidigare erfarenheter men också förutfattade meningar, förförståelse bör utnyttjas under 

forskningsprocessen, för att på så sätt upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse 

(Graneheim och Lundman, 2012). Författarna var öppna för såväl positiva som negativa 

upplevelser hos patienterna under intervjuerna. Vid utformningen av intervjuguiden var målet 

att undvika förutfattade meningar om patienter med kronisk hjärtsvikt och deras upplevelser 

av repetitiva behandlingar med levosimendan, men att också vara medvetna om att 

förförståelsen för patienternas vårdsituation kan ha påverkat analysprocessen. 
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Slutsats 

Studien visar att patienter med kronisk hjärtsvikt som får återkommande behandling med 

levosimendan upplever att sjukdomen påverkar det mesta i deras dagliga liv. Avsaknad av 

uthållighet och att plötsligt drabbas av en överväldigande trötthet leder till inskränkningar i 

vardagen och påverkar den psykosociala situationen. Stödet från nära anhöriga är mycket 

viktigt för att patienterna ska kunna handskas med sin sjukdom och bättre fungera i sin 

vardag. Patienterna är överlag nöjda med vården och det psykosociala stöd det får i samband 

med att de erhåller levosimendanbehandlingar. Det framkommer dock att det psykosociala 

stödet samt information angående sjukdom, egenvård och prognos till deltagarna i studien har 

varit otillräckligt. 

Kliniska implikationer 

Studien har medfört ökad kännedom om denna patientgrupps upplevelser av sin psykosociala 

situation samt hur de uppfattar vården. En tanke som infunnit sig under analysen av detta 

arbete är att det vore av stor nytta om en fast vårdkontakt utses till dessa patienter, förslagsvis 

en patientansvarig läkare men kanske också en eller flera patientansvariga sjuksköterskor. Att 

tilldelas en patientansvarig läkare och sjuksköterska innebär ökade förutsättningar för samtal 

angående psykosociala faktorer och eventuellt stöd avseende detta. Det skulle också kunna 

underlätta då beslut behöver tas vad gäller framtida strategier och vid försämring. Att det 

finns en god kontakt sedan tidigare ökar möjligheten till samtal av mer djup karaktär. Vidare 

har författarna det funderat över om det kunde vara möjligt att implementera en patient- 

och/eller anhöriggrupp för patienter med kroniskt hjärtsvikt som får återkommande 

behandlingar med levosimendan. Dessa grupper skulle förslagsvis kunna vara samordnade av 

en sjuksköterska och olika stödfunktioner kan bjudas in vid olika tillfällen. Detta för att ge 

ökad kunskap och förståelse om vad sjukdomen kan innebära utifrån olika perspektiv men 

också för att ges möjlighet att träffa andra i liknande situation och utbyta tankar, erfarenheter 

och upplevelser. Sådana grupper finns för hjärtinfarktpatienter på det sjukhus där studien är 

utförd och skulle kunna vara en lämplig modell även för de patienter som beskrivs i studien. 
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BILAGA 1 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Information om deltagande i intervjustudie kring psykosociala faktorer vid kronisk 

hjärtsvikt och repetitiv behandling med levosimendan (Simdax) 

Vi är två sjuksköterskor som läser Vårdvetenskap C vid Uppsala Universitet. Under våren 

kommer vi skriva en uppsats, omfattande 15 högskolepoäng som leder till en kandidatexamen 

i vårdvetenskap. Syftet med studien är att undersöka hur patienter med kronisk hjärtsvikt, som 

behandlas medåterkommande levosimendan (Simdax) upplever sin psykosociala situation 

samt om de tycker sig erhålla tillräckligt med psykosocialt stöd från sjukvården 

Praktiskt genomförande 

För att genomföra studien behöver författarna ta del av patienternas personliga upplevelser av 

sin psykosociala situation. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie. 

Intervjun kommer att genomföras i samband med en planerad inläggning på avdelningen för 

Simdaxinfusion. Intervjun tar cirka 30-40 minuter och kommer att handla om dig, dina tankar 

och känslor kring att leva med kronisk hjärtsvikt och repetitiva behandlingar med Simdax. Då 

du kommer att berätta om dina tankar och känslor kan detta upplevas som personligt och 

ibland svårt men det kan också bli en positiv erfarenhet och möjlighet för dig att berätta om 

din upplevelse för personer som har tid och vill lyssna till vad du har att berätta. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band. Studien kommer att sammanställas i en skriftlig rapport vid 

universitet och sedan presenteras för personalen på avdelningen 

Frivillighet och konfidentialitet  

Deltagandet i studien är frivilligt. Väljer man att delta i studien är det valfritt att avstå frågor 

som ställs. Deltagandet kan avbrytas på egen begäran. Inga utomstående kommer att kunna 

identifiera enskilda deltagare i studien och i det slutliga resultatet kommer inga svar att kunna 

kopplas till en enskild person. Genom att dela din erfarenhet kan du bidra till en djupare 

förståelse som förbättrar vården och bemötandet.  

Kontaktpersoner: 

Du är välkommen att höra av dig om du har ytterligare frågor eller funderingar kring studien 

till:  

Studenter: Sofia Berg Blomkvist sofia.berg.blomkvist@akademiska.se  

Linda Eriksson linda.m.eriksson@akademiska.se 

Handledare: Karin Nordin karin.nordin@pubcare.uu.se 

Susanne Matsson susanne.mattsson@pubcare.uu.se  

mailto:sofia.berg.blomkvist@akademiska.se
mailto:linda.m.eriksson@akademiska.se
mailto:karin.nordin@pubcare.uu.se
mailto:susanne.mattsson@pubcare.uu.se


   

BILAGA 2 
 

INTERVJUGUIDE 

FAKTAFRÅGOR 

Kön? 

Ålder? 

Yrkesverksam? 

Familjeförhållanden, sambo, singel, hemmavarande barn? 

Hur länge har du haft diagnosen hjärtsvikt? 

Hur länge har du fått återkommande behandlingar med levosimendan (Simdax)? 

INTERVJUFRÅGOR 

Berätta 

På vilket sätt påverkar din sjukdom/hjärtsvikt dig i ditt dagliga liv?                                 

Fysiska aspekter, begränsningar     

Upplever du att du fått tillräcklig information om din sjukdom?                                   

Egenvård, förväntat sjukdomsförlopp 

Hur upplever du att din sjukdom/hjärtsvikt påverkar dina relationer med anhöriga?        

Hinder?                     

Hur upplever du att din sjukdom/hjärtsvikt påverkar dina relationer med vänner?           

Hinder? 

Vad har du för tankar inför att komma hit för inläggning och få behandling med Simdax? 

Motstånd? Förväntningar? 

Hur upplever du mottagandet i samband med inskrivningssamtal med sjuksköterska här på 

avdelningen?                                                                                                                                                                

Positivt? Negativt?  

Hur upplever du det att träffa olika sjuksköterskor vid dina inskrivningssamtal?          

Fördelar? Nackdelar? 

Upplever du att du får tillräckligt med tid och möjlighet att samtala med sjuksköterska vad 

gäller ditt hälsotillstånd, i samband med dina återkommande inläggningar på avdelningen?                 

Fysiskt och psykiskt välbefinnande, relationer, hemförhållanden, ekonomi, 

Upplever du att det ges tillräcklig med tid och möjlighet för dig att samtala med läkare i 

samband med dina återkommande inläggningar på avdelningen?     

Hur har du upplevt bemötandet överlag på avdelningen?                                                             

Bra, dåligt                                   



   

Har du erbjudits kontakt med dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller psykolog? 

Fråga om var och en 

Om ja: Har denna kontakt skett med regelbunden uppföljning? 

Om nej: Har du saknat någon av dessa kontakter 

Finns det någon kontaktperson på avdelningen/kliniken som du kan höra av dig till och 

beskriva dina symtom/problem för vid ev. försämring? 

Om nej: Skulle du önska att det fanns en kontaksköterska att vända sig till? 

Upplever du att det finns en klar och tydlig planering för dig både vad gäller ditt fysiska och 

psykiska hälsotillstånd?                                                                                                             

Strategier vid försämring/palliativ vård? 

Har du några andra funderingar du önskar ta upp vad gäller ditt hälsotillstånd och vården 

kring dig? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  



   

BILAGA 3 
 

SAMTYCKE FÖR DELTAGANDE I STUDIE 

Angående studien: 

Psykosocialt stöd vid kronisk hjärtsvikt och planerade repetitiva behandlingar med 

levosimendan – en kvalitativ intervjustudie 

Jag har tagit del av patientinformationen skriftligen och informerats muntligt. Jag har fått 

möjlighet att ställa frågor angående deltagande i studien och dessa frågor har blivit besvarade. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst får avbryta mitt 

deltagande i studien. 

Jag kommer att få en kopia av detta samtyckesformulär efter att det daterats och skrivits 

under. 

Jag samtycker till att delta i denna studie och att mina personuppgifter och svar behandlas 

enligt beskrivning ovan 

 

 

Deltagarens namn  

  

 

Deltagarens namnteckning 

 

 

Datum 

 

 


