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SAMMANFATTNING 
Hjärtsvikt är en vanlig orsak till ohälsa i Europa inklusive Sverige och har en prognos som 
liknar andra dödliga sjukdomar. Vanliga bakomliggande orsaker är kranskärlsjukdomar, 
diabetes och högt blodtryck. Hjärtsvikt karaktäriseras av att hjärtat inte kan pumpa runt blod i 
kroppens vävnader på ett tillfredsställande sätt och detta ger upphov till att plasma läcker ut i 
omkringliggande vävnader. Symtomen varierar från lindriga till livshotande besvär beroende 
på var ödemen uppträder i kroppen. År 2007 vårdades cirka 218 000 personer för problem 
relaterade till hjärtsvikt i Sverige. Studier har visat att personer som lever med hjärtsvikt 
påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt av denna sjukdom. För att kunna tillgodose 
behovet av omvårdnad är det därför betydelsefullt med kunskap om hur personerna med 
diagnosen hjärtsvikt upplever sin situation. Syftet med denna studie var därför att belysa 
upplevelsen av att leva med måttlig till grav hjärtsvikt. En kvalitativ litteraturstudie av 6 
vetenskapliga artiklar gjordes som analyserats efter tolkning enligt Granheim & Lundman 
(2004). Resultatet av studien visade att personer med hjärtsvikt lever med en ständig 
påminnelse om livets oförgänglighet vilket väcker tankar och känslor kring livet och döden. 
Tillvaron karakteriseras av fysisk och mental trötthet och de fysiska begränsningarna i livet 
gav upphov till svårigheter att planera aktiviteter och umgås med familj och vänner. Detta 
resulterade i känslor av ensamhet, frustration och depression. Den begränsade förmågan att 
klara de dagliga aktiviteterna medförde behov av hjälp från anhöriga, vänner och samhälle. 

Nyckelord: Hjärtsvikt, NYHA klassifikation av hjärtsvikt, upplevelse, etiskt patient 
perspektiv 
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INLEDNING 
Efter att ha mött flera patienter med hjärtsvikt under mina VFU perioder har denna 
patientkategori väckt mitt intresse. Jag har upptäckt att det är en vanlig diagnos hos flera 
multisjuka patienter. Frågor som jag ställt mig för att kunna ge dem en god omvårdad är hur 
de upplever sin situation att leva med hjärtsvikt. 

BAKGRUND 

Epidemiologi 
Hjärtsvikt är en vanlig dödsorsak och har en prognos som liknar andra elakartade sjukdomar 
(Levy, Mozzafarian, Linker, Sutradhar, Anker, Cropp, Anand, Maggioni, Burton, Sullivan, 
Pitt, Poole-Wilson, Mann & Packer 2006; Stewart, MacIntyre, Hole, Capewell & McMurray, 
2001). En trend i förekomsten av nyinsjuknande personer med hjärtsvikt och antal personer 
som lever med den här sjukdomen pekar mot att den har blivit en vanlig orsak till ohälsa i 
samhället. Närmare tio miljoner människor lever med hjärtsvikt i Europa och det motsvarar 
mellan en och tre procent av befolkningen (Swedberg, Cleland, Dargie, Drexler, Follath, 
Komajda, Smiseth & Tavazzi, 2005). I Sverige lever uppskattningsvis 200 000 personer med 
symtomgivande hjärtsvikt. Därtill lever troligtvis minst lika många med latent hjärtsvikt 
tillföljd av att diagnosen är svår att fastställa (Socialstyrelsen, 2009). 

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är hypertoni och ischemisk kranskärlsjukdom vilka står 
för över 75% av alla fall av hjärtsvikt i västvärlden. Andra sjukdomar som ligger bakom 
hjärtsvikt är hjärtmuskelsjukdomar, hjärtrytmrubbning och klaffsjukdom. Sjukdomar utanför 
hjärtat som kan orsaka hjärtsvikt är diabetes och sköldkörtelsjukdom. Vissa infektioner, 
lungemboli, alkohol, droger och vissa läkemedel, däribland cytostatika kan både utlösa och 
förvärra tillståndet vid hjärtsvikt (Ericson & Ericsson, 2002; Grefberg & Johansson, 2008). 

Symtom 

Hjärtsvikt är ett kliniskt tillstånd som orsakas av att hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i 
kroppen är nedsatt. Följden blir att blod stasas i olika kärl i delar av kroppen och plasma 
läcker ut i omkringliggande vävnad och ger upphov till ödem. Symtomen varierar från 
lindriga till livshotande besvär beroende på var i kroppen ödemen uppstår och i vilken av 
hjärtats två kamrar som pumpfunktionen sviktar. (Almås red., 2006).  

Vänstersidig hjärtsvikt ger lungödem. Psykisk förvirring och beteenderubbning kan uppstå 
till följd av syrebrist i hjärnan. Generella ödem uppkommer ofta eftersom vänstersidig 
hjärtsvikt med tiden som regel fortplantar sig till höger kammare. Trötthet så kallad fatigué är 
ett vanligt symtom som förekommer vid vänstersidig hjärtsvikt.  

Högersidig hjärtsvikt ger primärt ödem i perifera vävnader såsom i fötter och ben. Ödemen 
förflyttar sig med tyngdlagen och ödem runt buken, så kallad ascites, förekommer vid 
allvarlig högersidig svikt. Nedsatt aptit och illamående är en vanlig följd av ascites (Almås, 
2006).  
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Behandling 
Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan utvecklas relativt fort exempelvis till följd av en 
hjärtinfarkt. Men utvecklingen av hjärtsvikt kan också ske gradvis. Obehandlad hjärtsvikt 
leder till att symtomen förvärras. Den medicinska behandlingen av uppkommen hjärtsvikt är 
symtomatisk. Det innebär att man försöker lindra de redan uppkomna symtomen, främst på 
farmakologisk väg med diuretika.  Andra behandlingsalternativ är vätskerestriktioner och diet 
med lågt intag av salt (Grefberg et al., 2008).  

För att lättare kunna bedöma vilken metod som är det bästa behandlingsalternativet av 
hjärtsvikt bedöms ofta hjärtsviktens svårighetsgrad efter ett klassificeringssytem som 
utvecklats av New York Heart Association. Enligt detta system delas graden av hjärtsvikt in i 
fyra klasser efter upplevelsen av symtom relaterat till den dagliga livsföringen.  

 

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

Klass Patientens symtom 

Klass I Ingen begränsning I den dagliga livsföringen. Vanlig fysisk aktivitet 
ger ingen otillbörlig fatigue, hjärtklappning eller dyspné. 

Klass II (lätt) Ringa begränsningar i den dagliga livsföringen. Komfortabel i vila, 
men vanlig fysisk aktivitet resulterar i fatigue, hjärtklappning och 

dysapné. 

klass III (måttlig) Påtagliga begränsningar i den dagliga livsföringen. Komfortabel i 
vila, men mindre ansträngning än vanligt I den dagliga livsföringen 

medför fatigue, hjärtklappning och dysapné. 

klass IV (Svår) Oförmögen till fysisk aktivitet utan känsla av obehag och besvär. 
Symtom i vila på grund av hjärtinsuffiensen. Om någon aktivitet 

företas ökar besvären och obehaget. 
 (Heart failure society of America, 2002). 

Under 2007 vårdades 218 000 patienter för problem relaterade till hjärtsvikt inom den 
svenska sjukvården. Siffrorna tyder på att det är vanligt att träffa på människor som lever 
med hjärtsvikt i en vårdsituation. Dessutom är det möjligt att möta personer med hjärtsvikt 
inom sjukvården men av andra orsaker exempelvis för vård av andra sjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2009). 

Att leva med hjärtsvikt 

En studie rörande det dagliga livet hos äldre personer med hjärtsvikt visar att leva med 
hjärtsvikt tillstor del medför försämringar i vardagen som rör fysiska aspekter av livet. 
Resultatet visar även att andra aspekter av livet påverkas i hög grad såsom försämrad psykisk 
hälsa främst till följd av ett begränsat liv och möjligheten till rekreationer eller hobbies. 
Slutligen visar resultatet av studien att effekterna av hjärtsvikt på det dagliga livet ökar 
betydligt vid måttlig till svår hjärtsvikt (Franzén, Blomqvist & Saveman, 2005). Andra 
studier visar att patienter med hjärtsvikt har existentiella frågor och att depressioner är vanligt 
förekommande (Strömberg & Jaarsma, 2008; Westlake, Dracup, Fonarrow & Hamilton, 
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2005). Denna litteraturöversikt visar att mer än enbart kroppen påverkas av att leva med 
hjärtsvikt, många dimensioner av människans liv och hälsa påverkas.  

Omvårdnad av personer med hjärtsvikt 

Målet med all omvårdnad från ett vårdvetenskapligt perspektiv är att lindra lidande och öka 
patientens möjlighet till upplevelse av välbefinnande. Lidande och välbefinnande befinner sig 
inte i motsatsförhållande till varandra utan en sjuk person kan erfara välbefinnande trots 
lidande. Välbefinnande kan också upplevas i en vårdrelation då patienten upplever att 
han/hon får bekräftelse för sitt lidande och upplever att vårdpersonalen bryr sig om dem. Att 
lindra lidande innebär att bekräfta det lidande som patienten erfar tillföljd av sjukdomen och 
låta patienten lida ut, det innebär också att eliminera all form av lidande som åsamkas av 
vården tillföljd av brist på vård. Lidandet, har emellertid många djup och dimensioner, 
däribland psykiskt och existentiellt och inkluderar därmed ett hälsoperspektiv (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Eriksson, 1997). 

Trots denna kunskap finns det en studie som visar att personer med hjärtsvikt inte får den 
vård de behöver för att hantera sin livssituation (Nordgren, Asp, Fagerberg, 2007a). Studien 
visar att vården innebär ett lidande för patienter som lever med hjärtsvikt till följd av att 
hänsyn inte tas till de övriga dimensionerna av människans liv och hälsa. En annan studie av 
upplevelsen av stöd såsom den erfars av medelålders män som lever med hjärtsvikt visa att 
behöva vård innebär en utsatthet och sårbarhet och att vården även då intentionerna är goda, 
är begränsad och fylld med otrygghet (Nordgren, Asp, Fagerberg, 2008). 

Studierna ovan visar på behovet av att ha en helhetssyn på människan i vården och ett etiskt 
patientperspektiv i bemötandet av patienten. Det etiska patientperspektivet genomsyras av att 
det är situationen och patientens behov som styr omvårdnadshandlingarna. Detta innebär att 
vårdaren hela tiden måste sträva efter att öka sensibiliteten för den andra. Att lindra lindande 
och öka välbefinnande innebär således även respekt och ödmjukhet för den andra människan 
(Dahlberg et al., 2003). 

Litteraturöversikten ovan visar att det finns ett värde av att söka mer kunskap om hur det är 
att leva med hjärtsvikt. Med kunskap om hur människor upplever att leva med hjärtsviskt 
finns det ökade möjligheter att möta deras behov i en vårdsituation. 

SYFTE 
Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med måttlig till grav hjärtsvikt. 

METOD 

Litteraturstudie 

Studien baserades på tidigare forskning inom problemområdet och har genomförts som en 
litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström (2003) innebär en litteraturstudie att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 
problemområde. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) skriver att fokus på en stor del av 



4 
 

omvårdnadsforskningen ligger på kunskaper om mänskliga upplevelser, händelser, processer 
och relationer och denna kunskap uppnås genom användning av kvalitativ forskningsmetod. 
Då syftet med studien är att belysa upplevelsen av att leva med hjärtsvikt valdes därmed att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa kvalitativa studier inom det valda 
problemområdet. 

Litteratursökning 

Vid den systematiska sökningen av litteratur användes databaserna ELIN, Cinahl och 
Medline. Följande thesuarer/ Subject headings/ MeSH-termer användes; heart failure; heart 
failure, congestive; chronic heart failure; experience, heart change event och meaning of 
living. De olika söktermerna kombinerades med hjälp av den booelska söktermern AND i 
syfte att precisera sökningen och få hanterlig mängd litteratur för granskning (se bilaga 1). 

I sökprofilen användes följande inklusionskriterier, år 2000 som tidigaste år för publicering, 
studier genomförda i Europa, Storbritannien och nordamerika och språklig begränsning till 
litteratur som var skrivna på svenska och engelska. I det manuella urvalet av artiklar valdes 
studier ut där kvalitativ forskningsmetod använts samt studier som berör patienter med 
måttlig till svår hjärtsvikt enligt New York Heart Associations klassificering av hjärtsvikt, 
(Heart failure society of America, 2002). Studier som refererade till upplevelsen av hjärtsvikt 
ur något annat perspektiv än ur patientens eget perspektiv exkluderades i det manuella urvalet 
av artiklar.  

Träffar under 250 artiklar granskades systematiskt genom att abstrakten lästes i de fall de 
fanns tillgängliga. I annat fall laddades artikeln upp och översiktsgranskades. I detta skede av 
det manuella urvalet av artiklar valdes studier ut där kvalitativ forskningsmetod använts. 
Cirka 20 artiklar ansågs ha ett värde för djupare granskning och laddades upp eller skickades 
efter genom bibliotekets låneservice. Artiklarna granskades ytterligare genom att de 
översiktslästes och de artiklar som inte befanns passa studiens syfte med avseende på 
inklusion- och exklusionkriterier sållades bort. Genom denna mer ingående läsning hittades 
ytterligare en artikel som referens i en av artiklarna och valdes att tas med i studien. 7 artiklar 
befanns då ha ett värde att granskas ytterligare. 

Kritisk granskning 

Artiklarna granskades efter en modifierad version av Willmans, et al., (2006) protokoll för 
kvalitetsgranskning. Som grund för utarbetandet användes utöver Willmans et al (2006) 
kvalitetsgranskningsprotokoll även CASP (Public Health Resource unit, 2007). 
Modifieringen av protokollet gjordes i syfte att passa aktuell studie. En artikel i taget 
granskades genom att först läsas i sin helhet och därefter besvarades frågorna som finns med i 
kvalitetsprotokollet (se bilaga 2). Slutligen gjordes en samlad bedömning av varje artikel. De 
artiklar som ansågs bra eller medelbra med avseende på syftet kvalificerades för att vara med 
i litteraturstudien. En artikel uppnådde inte kriteriet medelbra vid denna granskning och 
uteslöts. Anledningarna var två till att denna artikel uteslöts. Den första var att det upplevdes 
oklart ur vilkas perspektiv som artikelns resultat redovisades ur då även anhöriga till personer 
med hjärtsvikt intervjuats, den andra anledningen var att annan forskning redovisats i 
resultatdelen. Kvar fanns 6 artiklar som kunde användas i litteraturstudien (se bilaga 3). 
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Analysmetod 

Manifest innehållsanalys av artiklarna tillämpades enligt den tolkning av innehållsanalys som 
beskrivs av Graneheim & Lundman (2004). Manifest analys innebär att beskriva det synliga 
och uppenbara av textens innehåll till skillnad från latent innehållsanalys där innebörden av 
vad texten säger analyseras. Både manifest och latent innehållsanalys innebär en tolkning 
men djupet av tolkningen och abstraktionsnivån varierar (ibid). Artiklarna lästes först i sin 
helhet flera gånger för att få en översikt av innehållet i texterna. Därefter söktes 
meningsenheter som svarade på syftet med studien. De meningsbärande enheterna 
markerades i texten i artiklarna och kopierades till en tabell i ett elektroniskt 
ordbehandlingsprogram (Microsoft word™). Kondenseringen innebar att de meningsbärande 
enheterna samtidigt översattes till svenska. Då det fanns en risk att innehållet i den 
ursprungliga texten skulle gå förlorad vid översättningen valdes därmed att behålla de 
meningsbärande enheterna på textens originalspråk. Efter detta kodifierades de kondenserade 
meningsenheterna i ordbehandlingsprogrammet. Detta skedde genom att de kondenserade 
meningsenheterna färgmarkerades i olika färger. Färgkoderna var avsedda att göra de olika 
koderna mer lättöverskådliga för ögat men de kondenserade meningsenheterna kodifierades 
även på sedvanligt sätt genom text kodning enligt Graneheim et al., (2004). Därefter 
sorterades koderna in i olika kategorier (och abstraherades). I analysöversikten kan inte de 
olika färgkoderna som användes ses av läsaren eftersom textens färg ändrats till svart (se 
bilaga 4).  

RESULTAT 
Resultatet baseras på 6 vetenskapliga artiklar. Genom analysen kunde 4 kategorier 
identifieras. Resultatet presenteras i de 4 huvudkategorierna vilka är livets (o)förgänglighet; 
trötthet; begränsningar i livet och upplevelsen av hjälp. Citaten som förekommer i 
resultatredovisningen finns med för att förtydliga patienternas upplevelser. 

Livets (o)förgänglighet 

Personerna med hjärtsvikt levde med upprepade påminnelser om livets inskränkthet tillföljd 
av plötsliga akuta försämringsperioder och ständig försämring. Denna påminnelse 
framkallade rädsla hos de flesta. Endast en person uttryckte sig vara orädd inför döden och 
ytterligare en annan person redo för att dö (Ekman, Ehnfors & Norberg, 2000). Rädsla kunde 
definieras av någon person som lidande i samband med dödsögonblicket men hos de flesta 
innebar rädslan enbart en obestämdbar rädsla för själva döden eller dödsögonblicket. Känslan 
uttrycktes med ord, exempelvis, ”jag är rädd för att dö”; ”jag vill inte dö” eller ”jag är inte 
redo att dö”(Falk, Wahn & Lidell, 2006, s. 195; Ekman et al., 2000, s.132). 

Döden innebar en separation från livet och nära och kära i livet. Anledningen till att flera 
deltagare inte var redo för att dö berodde på att de inte ville att livet skulle ta slut, att de hade 
så mycket att göra eller på grund av att livet med deras anhörig var så betydelsfullt (Ekman et 
al., 2000; Falk et al., 2006). Känslan kunde vara så stark att den framkallade tårar eller en 
ständig rädsla som följde personen varje dag. Rädslan kunde också förknippas med en viss 
aktivitet som medförde ökade andningssvårigheter och känsla av att kvävas exempelvis i vila.  
Känslan av att kvävas medförde att personen inte kunde lägga sig ner och sova utan blev 
sittande uppe fram till morgontimmarna (Ryan & Farelly, 2009). Oro för framtiden och rädsla 
för att dö medförde hos en annan person som gick upp i vikt trots diuretika behandling, att 
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börja överväga att följa råden och rekommendationerna från kliniken i behandlingen av 
hjärtsvikten (Ekman et al., 2000). En kvinna valde att inte vara rädd men sade att hon skulle 
ljuga om hon sade att det som höll på att hända med henne inte oroade henne (Allen, 
Arslanien-Engoren & Lynch-Sauer, 2009)  

Trötthet 

Upplevelserna av trötthet kunde både påverka tankarna och kroppen. Tröttheten upplevdes 
inte som normal trötthet utan som om förmågan att tänka förlamades. Det kunde ibland 
upplevas som om även hörseln blivit sämre. Upplevelsen av trötthet kunde också beskrivas 
som om kroppen och huvudet var förbrukade och att allt var tomt (Ryan et al., 2009; 
Hägglund, Boman & Lundman, 2008). Tröttheten kunde komma i samband med 
förflyttningar eller annan lätt fysisk aktivitet, men den kunde också komma plötsligt när 
personen satte sig ner och tog det lugnt (Allen et al., 2009; Hägglund et al., 2008). Till synes 
enkla sysslor såsom att tvätta håret med armarna upplyfta eller att böja överkroppen ner mot 
golvet medförde trötthet (Hägglund et al., 2008). Tröttheten kunde vidare medföra att 
personen upplevde sig sakna kraft eller ork att göra någonting (Ekman et al., 2000). Känslan 
av trötthet kunde variera under dygnets timmar och personen kunde känna sig piggare framåt 
eftermiddagen (Hägglund et al., 2008). Upplevelsen av att vara trött medförde att aktiviteter 
måste utföras i lugnare tempo och med tålamod (Allen et al., 2009). Tröttheten kunde 
medföra ett överväldigande behov av att sova (Hägglund et al., 2009). 

Begränsningar i livet 

Hjärtsvikten medförde som tidigare nämnts upplevelsen av trötthet, den medförde också 
upplevelsen av andfåddhet vid olika aktiviteter. När de här symtomen uppträdde måste 
kroppen vinna och detta medförde begränsningar i vardagen (Ekman et al., 2000). En uppgift 
som att bära en tvättkorg full med tvätt blev en hel aktivitet. Vardagliga sysslor såsom att 
putsa möbler eller damma måste kombineras med avbrott och vila. Att städa hemmet kunde 
därmed ta åtskilliga dagar (Ekman et al., 2000).  

Kroppens begränsningar vid hjärtsvikt kunde upplevas som mycket svåra. En man beskrev 
hur begränsningarna kunde komma till uttryck så här: 

 
”I have got to the stage now that I have to go up the stairs on all fours –hands and 
legs” (Ryan et al., 2009, s. 227) 

 
Personer som bodde i hus med trappor och utan hiss hade begränsade möjligheter att kunna ta 
sig ut. Tiden som tillbringades i hemmet bidrog till upplevelsen av ensamhet (Ryan et al., 
2009; Falk et al., 2006). Resor upplevdes som ansträngande och bidrog till svårigheter att 
träffa vänner som bodde långt bort. Att inte kunna träffa vänner och familj gav också upphov 
till ensamhet (Hägglund et al., 2008). Deltagande i bröllop, födelsedagar och viktiga 
familjeträffar var inte en självklarhet längre då livet med hjärtsvikt satte gränser (Ryan et al., 
2009; Allen et al., 2009). En person, en kvinna erkände att hon haft mycket mörka dagar 
genom åren till följd av de fysiska begränsningarna som hjärtsvikten medförde (Allen et al., 
2009). Medan livet i stort sett upplevdes som full av begränsningar för de flesta personer med 
hjärtsvikt fanns det dock någon person som kände sig nöjd med tillvaron och sitt eget 
sällskap (Ekman et al., 2000). Tiden sysselsattes med sådant som kroppen klarade av 
exempelvis att sova, lösa korsord eller läsa med mera (Ekman et al., 2000). 
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Att leva med måttlig till svår hjärtsvikt innebar att aktiviteter inte kunde planeras utan hänsyn 
till hur kroppen mådde. Insikten om hur begränsade de var genom sin sjukdom skedde när 
aktiviteter planerades utan hänsyn till hur de mådde. Denna erfarenhet illustreras tydligt av en 
man, då han blev tvungen att återvände hem en dag utan att ha besökt mässan i kyrkan. Några 
steg efter att ha lämnat bilen insåg han att han troligtvis inte skulle klara av att gå sträckan 
fram till kyrkan, cirka 200 Yards, motsvarande drygt 183 meter. Situationen tvingade honom 
därmed att återvända hem (Ryan et al., 2009). Upplevelsen att behöva planera efter hur de 
mådde fick några personer att längta efter att kunna göra saker som de brukade göra (Allen et 
al., 2009; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007).   

Begränsningarna i livet medförde en glädje och uppskattning av de förmågor som fanns kvar 
(Allen et al., 2009). En person uttryckte uppskattning av att kunna skala och koka potatisen 
själv (Hägglund et al., 2008). En gammal fotbollspelare uppskattade värdet av att kunna 
behålla sitt intresse för fotboll genom sin sons idrottande. En annan person upplevde ett värde 
i att fortsätta besöka bowlinghallen och därmed kunna behålla gamla relationer till vänner 
även efter han måste sluta med bowlingen själv (Falk et al., 2006). En glädje kunde också 
uttryckas över andra funktioner som fanns kvar exempelvis humor eller ett bra minne (Ekman 
et al., 2000). 
 

Upplevelsen av hjälp 

Begränsningarna att klara av saker själva medförde att personer med hjärtsvikt blev beroende 
av hjälp från personer i deras omgivning för att klara den dagliga livsföringen. En sådan 
situation beskrevs av en man så här:  

“I couldn’t do nothing absolutely nothing –B got me out of bed and dressed me, I 
couldn’t put on a pair of socks –I’d lie on the couch while B ran around after me.” 
(Ryan et al., 2009, s. 227) 

Hjälpen kom från, personer som förstod deras begränsningar till exempel, anhöriga eller 
vänner (Allen et al., 2009). Hjälpen kunde se olika ut, alltifrån hjälp med städning, inhandling 
och skjuts till och från sjukhuset (Falk et al., 2006). Hjälpen kunde också innebära att det 
fanns någon som lyssnade och som personen kunde ventilera sina känslor och tankar inför. 
Stödet kunde komma från familjen, från hemtjänsten eller från en sjuksköterska (Ekman et 
al., 2000; Allen et al., 2009; Falk et al., 2006). Hjälpen kunde också medföra ett ömsesidigt 
utbyte. Ett sådant exempel är en kvinna som fick hjälp av sin granne med städning och 
matlagning. I utbyte brukade hon ibland diska efter måltiderna som hon åt hos sin granne 
(Falk et al., 2006). Ibland kunde det vara svårt och förstå allt som sades i kontakten med 
sjukvården och det kunde upplevas som en trygghet att ha någon annan med sig vid besöket 
som hade hört vad som sagts och som kunde ställa frågor (Falk et al., 2006). 

Men behovet av hjälp kunde också upplevas som att var en börda för anhörig och ge upphov 
till känslor av värdelöshet (Ekman et al., 2000). Det fanns också en upplevelse av att man inte 
kunde be anhöriga exempelvis sina barn om hjälp (Hägglund et al., 2008). Oro och andra 
känslor kunde behållas för sig själv av personen till följd av att det fanns en upplevelse av att 
omgivningen inte kunde ge något stöd. Ett sådant exempel är en person som upplevde att inte 
sjuksköterskan kunde hjälpa henne och därmed behöll sin oro för sig själv (Ekman et al., 
2000). Det fanns en tillit till den egna förmågan att bedöma behovet av sjukvård och 
medförde att sjukvård inte söktes direkt vid akuta försämringar (Ekman et al., 2000). Det 
fanns också en stark vilja att klara den egna livsföringen så långt det var möjligt utan stöd 
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eller hjälp och detta kunde leda till att man tackade nej till praktiska hjälpmedel i hemmet 
(Hägglund et al., 2008). Hjälp och stöd från anhöriga kunde också medföra att personen med 
hjärtsvikt upplevde att han inte fick göra något själv och kände sig uttråkad (Ryan et al., 
2009). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För sökning av litteratur användes i huvudsak databaser som är välkända för att innehålla ett 
stort antal vårdvetenskapliga artiklar. Cinahl är den främsta databasen för vårdvetenskaplig 
litteratur och innehåller fler än 600 indexerade tidskrifter inom det engelsktalande området 
varav 65% är omvårdnadsartiklar. Därefter söktes även i Medline som omfattar nästan 95% 
av den medicinska litteraturen inklusive omvårdnadsartiklar och slutligen söktes litteratur i 
högskolans databas Elin@blekinge. Syftet att söka i flera databaser var att undvika snedvridet 
urval av artiklar så kallad publiceringsbias (Willman et al., 2006). Det är ändå möjligt att 
sökresultatet begränsades i viss mån eftersom sökningen begränsades till litteratur publicerad 
på svenska alternativt engelska. Begränsningen var nödvändig tillföljd av att författaren 
saknar kunskaper för att tillgodogöra sig litteratur på andra europeiska språk. Då sökningen 
av litteratur genomfördes hittades dubletter av samma studier i flertalet sökningar i olika 
databaser. 

Urvalet av litteratur begränsades till studier genomförda i Canada, England, Europa och USA 
eftersom kultur, livsåskådning, levnadssätt samt sjukvård är snarlik Sveriges i dessa länder. 
Faktorer som kan tänkas påverka upplevelsen av hjärtsvikt är bland annat, kultur och 
livssåskådning och tillgång på sjukvård och då resultatet av studien var tänkt att tillämpas 
inom främst den svenska hälso- och sjukvården kändes det relevant att granska studier som 
fokuserar på upplevelsen av hjärtsvikt hos människor som har en livssåskådning och kulturell 
bakgrund snarlik vår egen.  

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa och kritiskt granska litteratur inom aktuell 
forskning inom problemområdet. Vad som bör anses som aktuell forskning specificeras inte 
av Wengström et al (2003). Därmed valdes att begränsa sökningen till litteratur publicerad 
under en tioårsperiod från år 2000 och framåt. Det är dock möjligt att resultatets 
överförbarhet hade kunnat bli större om fler studier hade hittats tillföljd av att publikationer 
längre tillbaka i tiden inkluderats i sökningen. 

I urvalet av litteratur till denna litteraturstudie var ett inklusionskriterium att personerna 
skulle leva med måttlig till grav hjärtsvikt enligt NYHA klassifikationssystem för hjärtsvikt 
(klass III-IV). Granskningen av litteratur visade dock att få studier genomförts med avseende 
på upplevelsen av specifikt måttlig till grav hjärtsvikt enligt NYHA klass III-IV. De flesta 
studier använde sig av NYHA klassifikationssystem för bedömningar av graden av hjärtsvikt 
hos deltagarna i studierna. I ett fåtal studier hade inte någon bedömning av graden av 
hjärtsvikt hos deltagarna gjorts vilket resulterade i att ett flertal artiklar inte kunde inkluderas. 
Fler studier hade kunnat inkluderas i denna litteraturstudie om graden av hjärtsvikt breddats. 
Avgränsningarna gjordes efter studiens syfte. Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt påverkas 
troligen till stor del av graden av hjärtsvikt. 
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En svaghet för studierna som ingår i denna litteraturstudie var att det inte framkommer hur 
graden av hjärtsvikt bedömts hos personerna som deltagit. NYHA klassifikationssystem av 
hjärtsvikt bygger på en subjektiv uppfattning av hur svår hjärtsvikten är. En beskrivning av 
hur bedömningen gjorts och av vem hade varit en fördel vid urval av relevant litteratur för 
denna litteraturstudie samt underlättat bedömningen av litteraturens kvalitet i detta avseende. 
Övriga artiklar som exkluderas tillföljd av att graden av hjärtsvikt inte stämde överens med 
syftet hade samma problematik vilket tyder på att det inte är vanligt att redovisa på vilket sätt 
bedömningen av graden av hjärtsvikt gjorts. 

Analys av kvantitativa studier medför en begränsning när det gäller att fördjupa förståelsen 
av mänskliga upplevelser eftersom man ofta använder sig av en deduktiv ansats. Den 
deduktiva ansatsen är hypotesprövande och undersöker bara en del av verkligheten. 
Kvalitativa studier å andra sidan är mer induktiva i sin frågeställning och beskriva 
verkligheten såsom den ser ut eller erfars av personer. Gemensamt för studier som använder 
sig av kvalitativa metoder är att de har en större helhetssyn på människan. Hypoteser i 
kvalitativa studier generas ur erhållna data hämtade från verkligheten (Wilman et al., 2006). 
Tillföljd av detta valdes att sammanställa och kritiskt granska kvalitativa studier över det 
valda problemområdet.  

I kvalitativa studier presenteras resultaten i löpande text under kategorier och teman. De 
studier som valdes att användas i denna litteraturstudie använde olika analysmetoder och 
gruppen personer som ingick i studierna var en heterogen grupp med avseende på kön, ålder 
och andra karakteristika. Den största utmaningen under de här förhållandena har dock varit 
att jämföra resultaten av dessa studier till följd av de olika analysmetoderna. Den här 
utmaningen bekräftas av Parahoo (2006). I systematiska litteraturstudier av kvalitativa studier 
saknas det formella förfaringssätt som kan vara till hjälp i jämförelsen av resultaten. Det 
innebär som med all kvalitativ analys att analysen till stor del bygger på subjektiva 
bedömningar (ibid). Analysförfarandet i denna studie har därmed valts att göras transparent 
genom att ge exempel från analysmaterialet i löpande text och därtill bifoga en bilaga på 
analysproceduren.  

Resultat diskussion 

I resultatet i den här litteraturstudien framkom att rädslan för döden var framträdande hos 
flera personer med hjärtsvikt. Liknande upplevelser kring livet och döden förekom hos 
personerna i studien av Jaarsma et al., (2008). Rädsla inför döden bekräftades dock inte av 
alla i denna studie (ibid). Studien som använde sig av en mixad metod av kvalitativ och 
kvantitativ ansats visade att 16 % av 134 personer som levde med måttlig till grav hjärtsvikt 
uppgav rädsla inför döden. Förövrigt framträdde andra tankar kring döden som inte framkom 
i denna litteraturstudie. Orsaken kan bero på studiernas olika utformning. 

Resultatet kan tolkas som att personerna levde med en kunskap och insikt om att deras 
hjärtsvikt har en dålig prognos, det vill säga att de inte kunde bli bättre. Denna insikt kan ha 
kommit från att de genomlevt en ständig försämring av svikten, från de första symtomen av 
hjärtsvikt till det stadiet de befann sig i då studierna genomfördes. Underlaget får dock ses 
som för litet för att kunna göra en tolkning av hur vanligt förekommande det är med rädsla 
inför döden hos personer med måttlig till svår hjärtsvikt. Resultatet förringar inte upplevelsen 
av rädsla för de personer som erfar den, utan betonar ännu mer behovet av en vård med ett 
etiskt patientperspektiv av personer med hjärtsvikt. 
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Upplevelse av trötthet hos personerna med måttlig till svår hjärtsvikt framträdde som vanligt 
förekommande i resultatet av den här litteraturstudien. Denna trötthet upplevdes påverka både 
kroppen och den kognitiva förmågan och inverkade på den fysiska dimensionen av 
personernas vardag. Denna upplevelse, såsom den beskrevs av personerna i den här 
litteraturstudien, bekräftas av Falk, Swedberg, Gaston-Johansson & Ekmans (2006a) studie 
vars syfte var att undersöka förekomsten av fatigue hos personer med mild till svår hjärtsvikt. 
I studien av Franzén et al., (2005) var trötthet den högst rapporterade funktionsnedsättningen 
inom den fysiska dimensionen hos personer med hjärtsvikt. Beskrivningarna av trötthet i 
resultatet av denna litteraturstudie, såsom främst fysisk och kognitiv, stämmer överens med 
definitionen av trötthet såsom den upplevs av personer med cancer (Glaus, Crow & 
Hammond, 1996).  

Upplevelsen av begränsningar i livet framträdde som vanligt förekommande hos personerna 
med hjärtsvikt i resultatet av den här litteraturstudien. Kroppens begränsningar resulterade i 
psykisk ohälsa i form av upplevd ensamhet, frustration och sorg. Även Franzén et al., (2005) 
fann ett samband mellan den fysiska dimensionen och psykisk ohälsa hos personerna med 
hjärtsvikt. Liknande resultat beskrivs också i Ekman, Fagerberg, & Lundman (2002) studie.  

Resultatet under kategorin livets begränsningar visade även att det förekom depression hos 
någon person med hjärtsvikt till följd av det begränsade livet. Relationen mellan depression 
och fysiska begränsningar hos personer med hjärtsvikt har undersökts specifikt i en studie av 
Turvey, Klein & Pies, (2006). De fann ett starkt samband mellan depression och upplevelsen 
av fysiska begränsningar hos personer med hjärtsvikt (ibid). Westlake et al., (2005) fann i sin 
kvantitativa studie att depression hos personer med hjärtsvikt var vanligt förekommande. 
Skillnader i resultaten kan bero på studiernas olika utformning och syften. Underlaget får 
därmed anses för litet för att kunna dra några generella slutsatser med avseende på hur vanligt 
förekommande depression är hos personer med hjärtsvikt. Resultatet lyfter istället fram 
behovet av ett etiskt patientperspektiv i vårdnaden av personer med hjärtsvikt. 

I resultatet i litteraturstudien framträdde ”hjälp” som en förutsättning för att klara den dagliga 
livsföringen. Hjälp definierades av personerna som praktisk hjälp i vardagen men även som 
att ha någon att kunna ventilera sina upplevelser av att leva med hjärtsvikt med. Upplevelsen 
av att ta emot hjälp varierade mellan personerna och förknippades omväxlande med negativa 
och positiva erfarenheter. Liknande upplevelser av hjälp, såsom den beskrevs av personerna i 
denna litteraturstudie, beskrevs även av personerna i Nordgren et al., (2008) studie vars syfte 
var att beskriva upplevelsen av stöd hos män i medelåldern som lever med hjärtsvikt. Studien 
visade vidare att stöd kunde komma ifrån många olika håll, däribland familj, samhälle och 
ifrån vårdpersonal inom hälso- och sjukvården (ibid). Resultatet av denna litteraturstudie 
liksom studien av Nordgren et al., (2008) lyfter fram behovet av ett etiskt patientperspektiv i 
bemötandet av patienter med hjärtsvikt. 

CONCLUSION 

Det primära med denna studie har inte varit att generera en teori om hur det förhåller sig i 
verkligheten utan att belysa upplevelserna av att leva med måttlig till svår hjärtsvikt. Att leva 
med måttlig till svår hjärtsvikt påverkar många dimensioner av livet och bekräftar således 
tidigare studier i litteraturöversikten. Studien visar också att upplevelserna av att leva med 
måttlig till grav hjärtsvikt är individuella. Ett etiskt patientperspektiv, där patientens 
erfarenheter och upplevelser är i centrum, kan därmed bidra till att lindra lidandet och 
förbättra välbefinnande hos patienter med hjärtsvikt. Värdet av denna litteraturstudie får ses 
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som att den bidrar till en ökad förståelse av vad det innebär att leva med måttlig till grav 
hjärtsvikt generellt. 
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BILAGA 1. Artikelsökning 
Databas & 
Datum 

Sökord Avgränsning Antal träffar Granskning av 
titel och 
abstrakt 

Använda 
artiklar 

Cinahl  

2010-04-11 

Experience 
AND heart 
failure 

Publication year: 
2000-2010 

Journal Subset: 
Canada, Europe, 
UK & Ireland och 
USA 

Språk: Engelska 
& Svenska 

221 221 6 

Medline 

2010-04-12 

Life Change 
Events (MeSH) 
AND heart 
failure 

Publication year: 
2000-01-01 – 
2010-12-31 

Journal & 
Citation subset: 
Medline 

Språk: Engelska 
& Svenska 

12 12 0 

Elin@Blekinge 

2010-04-20 

Meaning of 
living AND 
heart failure  

All fields 

Publication Year: 
2000-2010 

3 3 1 
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BILAGA 2. Artikelgranskning 
 

Protokoll för kvalitetsgranskning 

Information om Författare/år/titel/tidskrift/volym/nr/sidor 

Tydlig avgränsing av problemformuleringen? 
� Bra  �  Mindre bra    � Vet ej  � Dålig 

 
Kommentar: 
 
Patient karakterstika 
Antal: Ålder: Kön: Land: NYAH klass:  
 
Kommentar:  
 
Är kontexten presenterad? 

� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 
 
Kommentar:  
 
Etiskt resonemang: 

�  Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 
Kommentar:   
 
Urval: 
relevant? 

� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 
 

Strategiskt? 
� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 

 
Kommentar:   
 
Redovisas resultatet klart och tydligt: 

� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 
 

Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? 
� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 

 
Genereras teori? 

� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 
 
Kommentarer:   
 
Huvudfynd:  
 
Sammanfattande bedömning: 

� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 
 
Kommentar: 
 
Passar studien att användas i aktuellt examensarbete på sjuksköterskeprogrammet? 

� Bra    �  Mindre bra  � Vet ej� Dålig � 
 
Kommentar:  
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BILAGA 3. Artikelöversikt 
Författare/år/la
nd/tidskrift 

Titel Syfte delta
gare 

 Design och 
metod 

resultat kva
lite
t 

Ryan, M., & 
Farrelly, M., 
(2009). 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 8, (3), 
223-231. 

Living with an 
unfixable heart: 
a qualitative 
study exploring 
the experience 
of Iiving with 
advanced heart 
failure.  

Syftet var att 
beskriva 
patienters 
upplevelse av 
svår hjärtsvikt. 

9 Kvalitativ 
design 

Fenomenolo
gisk studie 

Ostrukturera
de intervjuer 

Att leva med svår 
hjärtsvikt beskrevs 
som fylld av fruktan 
och tröttsamt och 
karakteriserades av 
ökad maktlöshet och 
beroende 

Bra 

Hägglund, L., 
Bohman, K., & 
Lundman, B. 
(2008). 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 7, (4), 
290-295. 

 

The experience 
of fatigue in 
elderly women 
with chronic 
heart failure.  

 

Syftet var att 
belysa den 
levda 
upplevelsen av 
fatigue hos 
äldre kvinnor 
med kronisk 
hjärtsvikt. 

10 Kvalitativ 
design 

Kvalitativ 
innehålls 
analys enligt 
Granheim 
och 
Lundman 

Inspelade 
semistruktur
erade 
intervjuer  

Fatigue upplevdes 
som brist på energi i 
kroppen och detta 
ledde till att avsikten 
att utföra olika 
aktiviteter inte kunde 
genomföras såsom de 
var tänkt från början. 
Det fanns en vilja att 
vara beroende av 
andra så lite som 
möjligt och det 
medförde en daglig 
kamp mot tröttheten. 

Bra 

Allen J., 
Arslanien-
Engoren, C., & 
Lynch-Sauer, J. 
(2009). Progress 
in  
Cardiovascular 
Nursing, 24, (3), 
96-101. 

The lived 
experience of 
middle-aged 
women with 
New York 
Heart 
Association 
heart failure III: 
a pilot study.  

 

Syfte var att 
söka en bättre 
förståelse över 
den levde 
upplevelsen 
hos kvinnor 
med hjärtsvikt 
NYHA klass 
III från 
kvinnornas 
perspektiv 
som lever med 
sjukdomen. 

4 Kvalitativ 
design 

Deskriptiv 
fenomenolo
gi 

Semistruktu
rerade  
bandade 
telefoninter
vjuer  

 

Att leva med 
hjärsvikt innebar att 
personerna var 
tvungna att utveckla 
en ny självbild, att 
acceptera gällande 
fysiska begränsningar 
och att ta emot stöd 
och hjälp från familj 
samt vänner.  
Personerna upplevde 
att de kunde återfå 
styrka och kraft 
genom vila.. 

 

Bra 
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Ekman, I., 
Ehnfors, M. & 
Norberg, A. 
(2000). 
Scandinavian 
Journal of caring 
science, 14, 130-
136. 

The meaning of 
living with 
severe chronic 
heart failure as 
narrated by 
elderly people.  

 

Syftet var att 
belysa 
upplevelsen av 
att leva med 
svår hjärtsvikt 
som den 
beskrivs av 
äldre 
människor. 

10 Kvalitativ 
design 

Fenomenolo
gisk 
hermeneutis
k ansats 

Inspelade 
narrativa 
intervjuer 

Att leva med 
hjärtsvikt innebar att 
känna sig fångad i 
sjukdomen tillföljd 
av att den hindrade 
personerna att vara 
sig själva. Sjukdomen 
innebar också en 
känsla av frihet trots 
sjukdom då 
sjukdomen kunde 
upplevas som en del 
av personen själv 

Bra 

Falk, S., Wahn, 
A-K., Lidell, E., 
(2007). 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 6, (3), 
192-199. 

Keeping the 
maintainance of 
daily life in 
spite of chronic 
heart failure. A 
qualitative 
study.  

Syftet var att 
beskriva hur 
personer som 
lever med 
hjärtsvikt 
upplever den 
dagliga 
livsförseln. 

17 Kvalitativ 
design 

Fenomenolo
gisk ansats 
grundad på 
empirisk 
grounded 
research 

Inspelade 
semistruktur
erade 
intervjuer 

Sjukdomen 
påverkade på ett 
tydligt sätt 
personernas vardag 
men deltagarna i 
studien  uppvisade en 
anmärkningsvärd 
förmåga att lösa 
problem som kunde 
uppstå och viktiga 
värden i livet kunde 
bibehållas med lite 
anpassning. Det fanns 
ingen känsla av att ge 
upp hos personerna. 

Bra 

Nordgren, L., 
Asp, M., & 
Fagerberg, I. 
(2007). 
Qualitative 
health research, 
(17), 1, 4-13.  

Living with 
Moderate-
Severe Chronic 
Heart Failure as 
a middle-aged 
person. 

Syftet var att 
utforska vad 
det innebär att 
leva med 
måttlig till 
svår hjärtsvikt 
som 
medelålders 
person. 

7 Kvalitativ 
design 

Phenomenol
ogisk 
livsvärlds 
ansats 

Inspelade 
intervjuer 

Upplevelsen av att 
leva med måttlig till 
grav hjärtsvikt 
kännetecknas av en 
sviktande kropp, ett 
liv under konstant 
hot, ett snabbt 
skiftande 
hälsotillstånd och en 
förändrad självbild 
vilket medförde att 
personerna levde i en 
förändrad situation. 

bra 
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BILAGA 4. Analysöversikt 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Yeah you see –it is all the time 
fear-em –‘am I going to die 
under the next one?`  I hope I get  
over this fear part –that’s the 
worst part.” 

Det handlar hela tiden om rädsla Kommer 
jag att dö nästa minut? Jag hoppas jag  
kommer över den här rädslan. 

Rädsla för att 
dö 

Livets 
(o)förgäng
lighet 

“You try go to bed at night and 
you can’t from pure fear – lie 
down –it takes 5 or six and you 
can’t lie down at all –or you 
smoother you would.” 

Man försöker gå och lägga sig på natten 
men man kan inte av skär rädsla ligga ner 
man behöver 5 eller 6 kuddar för att ligga 
ner i över huvudtaget  annars kvävs man. 

Rädsla för att 
lägga sig ner 
pågrund av 
känsla av att 
kvävas 

 

”it’s not like normal tiredness ... 
it’s something like … everything 
goes numb… yes, it numbs your 
brain… sometimes I feel like my 
hearing [is also going numb], as 
if my hearing is worse.” 

det upplevs inte som normal trötthet, det 
är liksom som om man blir förlamad. Ja, 
det förlamar hjärnan. Ibland känns det 
som om min hörsel också börjar förlamas, 
som om den har blivit sämre. 

Trötthet som 
förlamar 
hjärnan och 
hörsen 

trötthet 

The need to “sit down” or “lay 
[sic] down and rest” shadows 
every action: 1 participant stated 
she can “find a chair anywhere 
to sit, just to recharge a minute 
or two.” 

Behovet av att sitta ner eller lägga sig ner 
och vila följer som en skugga på alla 
handlingar. En deltagare medgav att hon 
kunde leta upp en stol varsomhelst för att 
få sitta, en minut eller två bara för att 
vinna tillbaka krafterna. 

Sitta på en stol 
för att återfå 
krafterna 

 

One participant said, “the most 
frustrating things for me are the 
limitations I have with [my 
grandson]. It sometimes makes 
me cry, because he wants me do 
things I can’t [do] 

En deltagare sade, att det mest 
frustrerandeför mig är mina 
begränsningar jag har med mitt barnbarn. 
Det får mig att gråta, för han vill att vi ska 
göra saker jag inte kan göra. 

Frustration till 
följd av att inte 
kunna göra 
saker med 
barnbarnet 

Begränsni
ngar i 
livet 

”We were to go to first 
communions and we couldn’t 
because of me being sick, we 
were to go to weddings and 
birthday parties –couldn’t 
because of me being sick”. 

Vi skulle gå på nattvard men kan inte för 
att jag är sjuk, vi skulle gå på bröllopp 
och födelsedagskalas –men kan inte för 
att jag är sjuk 

Kan inte delta 
i sociala 
aktiviteter 

 

”She won’t LET me –I don’t DO 
anything! She’s all ‘I’ll do this, 
I’ll do that’ and I’m all the time 
sitting and just sitting there eh – 
I get bored.” 

Hon tillåter mig inte göra någonting.. och 
hela tiden sitter jag bara där eh –man blir 
uttråkad. 

Får inte göra 
någonting, 
känner sig 
uttråkad när 
anhörig gör 
allt 

Upplevels
en av 
hjälp 

No, I don’t tell the nurse when I 
am in a state of anxiety, I want 
to be alone, she can’t help me, 

Jag talar inte om för sjuksköterskan när 
jag är orolig, jag vill vara själv, hon kan 

Vill vara själv 
vid oro, ssk, 
ingen kan 
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no one can. inte hjälpa mig, ingen kan. hjälpa 
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