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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och antalet drabbade 

stiger kraftigt med åldern. De vanligaste tecken på hjärtsvikt är trötthet, andfåddhet och 

svullnad, vilket leder till funktionshinder, social isolering och existentiella problem. 

Personer med hjärtsvikt upplever ett lidande i samband med deras tillstånd och behöver 

ofta vård inom slutenvården samt inom primära och kommunala vården. Sjuksköterskans 

professionella ansvar inkluderar därför omvårdnad och behandling vid olika 

hjärtsviktssymtom samt ett arbete mot att lindra patienters lidande. 

Syfte  

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Metod  

Designen som valdes var en litteraturöversikt som omfattar vetenskapliga originalartiklar. 

Dessa har tagits fram genom databassökning i CINAHL och PubMed samt genom manuell 

sökning. Resultatet baseras på 18 kvalitativa artiklar för granskning och integrerad analys. 

Resultat 

I dataanalys identifierades fem kategorier bestående av övergripande upplevelser av att 

leva med hjärtsvikt som ansågs betydelsefulla. Dessa kategorier var: upplevelser av fysiska 

begränsningar, upplevelser av emotionella påfrestningar, upplevelser av påverkan på det 

sociala livet, upplevelser av existentiella frågor och upplevelser av sjukvård och 

behandling. Majoriteten av personer med hjärtsvikt lider av olika fysiska och psykiska 

symtom. Även det sociala livet påverkas vilket ibland leder till att personerna isolerar sig. 

Slutsats 

Slutsatsen blev att upplevelser av att leva med hjärtsvikt berör fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella aspekter. Hjärtsvikt leder till minskad fysiska och sociala aktiviteter samt 

till känslor som rädsla, ångest och depression. Genom att förstå hur dessa personer 

påverkas av sin sjukdom kan sjuksköterskor möta individens behov på ett professionellt 

och personcentrerat sätt och utföra bra och säker omvårdnad.  
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ABSTRACT 

Background 

Heart failure is a chronic disease which disables the heart’s ability to pump blood. It often 

strikes elderly people. The most common symptoms for heart failure are fatigue, 

breathlessness and swelling. Furthermore, other indirect consequences of heart failure can 

include disabilities, social isolation and existential problems. People with heart failure 

often experience great suffering in their state of condition. Therefore, individual with heart 

failure often require institutional care as well as primary care and regional care. A nurse’s 

professional responsibilities therefore includes care and treatment of symptoms of heart 

failure, but also one’s ability to ease the suffering of the patients. 

Aim 

The aim was to illustrate the experiences of the patients that are living with heart failure.  

Method 

The chosen design was a literature review where original scientific articles were included. 

These articles were found through searches in databases PubMed and CINAHL. Only 

qualitative articles were included in this work after passing thorough reviews of the 

qualities. These 18 articles were analyzed with the method of integrated analysis. 

Results 

Five different categories were discovered in the data analysis that consisted of overall 

experiences of living with heart failure and were therefore considered as significant. These 

categories were: experiences of physical limitations, experiences of mental stress, 

experiences of the disease’s effect to social life, experiences of existential issues and 

experiences of care and treatment. Most people with heart failure suffer from various 

physical and mental symptoms. Moreover, the social life may get affected and therefore 

they tend to isolate themselves. 

Conclusions 

The results have illustrated that heart failure leads to reduced physical and social activities 

but also that it leads to fear, anxiety and depression. It is therefore of the utmost interest for 

the nurse to understand how these people are affected by the aspects of their condition. To 

conclude, by understanding the patients, the nurses may meet the individual’s needs in a 

professional and personal manner and perform a top level and safe care simultaneously. 
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INLEDNING 

 

Hjärtsvikt är ett av de vanligaste förekommande kroniska sjukdomstillstånd och det 

beräknas med att 23 miljoner människor av världsbefolkningen lever med hjärtsvikt. 

Dessutom stiger förekomsten av hjärtsvikt med ett ökat åldrande av befolkningen vilket 

ställer större krav på omvårdnad såväl inom primär, sluten samt inom den kommunala 

vården. Det krävs en ständig kompetensutveckling samt att antalet sjuksköterskor i tjänst 

ska vara tillräckligt för att kunna tillgodose en god och säker vård. Hjärtsviktssymtom som 

trötthet och andfåddhet begränsar personens fysiska och psykiska förmåga i det dagliga 

livet och kan leda till depression och social isolering. Metoden litteraturöversikt valdes för 

denna uppsats i syfte att få ökad förståelse om patienters upplevelse av sin sjukdom och 

därmed kunna möta och vårda patienter med hjärtsvikt på bästa sätt. Sjuksköterska bär det 

yttersta ansvaret för omvårdnad där målet är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). I arbetet använder 

sjuksköterskan ett personcentrerat förhållningssätt vilket fokuserar på patienten som 

person, dennes livsvärld och upplevelse av sjukdom snarare än på sjukdomen och strävar 

efter att involvera personen i sin vård och behandling (Ekman et al., 2011).  

 

 

BAKGRUND 

 

Hälsa 

 

World Health Organisation (WHO) ser hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet 

som är nödvändigt för social och ekonomisk utveckling. WHO definierar hälsa som ett 

tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdomen (WHO, 2006). Inom omvårdnadsvetenskap är hälsa ett centralt begrepp och 

kan förstås som en process som personen själv skapar och upplever i vardagen (Willman, 

2014). Willman konstaterar vidare att begreppet hälsa är abstrakt och kan beskrivas och 

förstås på olika sätt med utgångspunkt från olika filosofiska synsätt. Utifrån det 

medicinska, naturvetenskapliga perspektivet ses hälsa som en motsats till sjukdomen och 

att det är medicinens uppgift att lindra och bota sjukdomar och därmed försöka återställa 

hälsa. Det humanistiska perspektivet utgår däremot ifrån ett holistiskt synsätt där 

människan ses som en enhet av kropp, själ och ande. Således är hälsa relaterat till hela 

människan och är mer omfattande än att ses som ett tillstånd där sjukdom är frånvarande. 

För att få förståelse för människors hälsa och ohälsa behövs de båda perspektiven 

(Willman, 2014). 

 

Att leva med långvarig sjukdom 

 

Kronisk sjukdom definieras på följande sätt: ”Sjukdomstillstånd med ett eller flera av 

följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av 

irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling eller kan 

förväntas fordra lång tids observation och vård” (Svensk MeSH, u.å.). Kronisk sjukdom 

har även beskrivits som biologisk störning, nedsättning eller funktionshinder och 

patienterna upplevde ett negativt samband mellan kroniska sjukdomar och beteendet i 

allmänhetens perspektiv (Engebretson, 2013). Enligt WHO är kroniska sjukdomar de 

största anledningarna till dödsfall och funktionshinder i hela världen. De vanligaste 

kroniska sjukdomarna är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom 

och diabetes typ 2 (WHO, u.å.). Kroniska sjukdomar kräver oftast livslång behandling. 
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Samtidigt kan både förekomsten av och risken för komplikationer minskas genom 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. De patienter som får tillgång till rätt behandling 

baserad på bästa möjliga kunskap kan oftast leva med god hälsa (Socialstyrelsen, 2015b).   

 
Människor har olika upplevelser och tolkningar av ohälsa. Till och med ordvalen som 

kronisk eller långvarig kan påverka uppfattning av sjukdomen. Patientrepresentanter lyfter 

att ordet ”kronisk” är statiskt och kan uppfattas som att sjukdomen inte går att påverka, 

vilket ofta inte stämmer. Till exempel kan bromsande och underhållande medicinering i 

kombination med olika livsstilsförändringar påverka sjukdomsförloppet och förbättra 

livskvaliteten. Därför kan det vara lämpligt att användas av uttrycket “långvariga” 

sjukdomar istället för ”kroniska” (Riksförbundet HjärtLung, 2017). Berglund (2011) menar 

att uttrycket “långvarig” uppfattas som att personen själv kan påverka 

sjukdomssituationen, medan uttrycket kronisk är etiketterande och förutsägande. Uttrycket 

långvarig sjukdom kan därmed mer förknippas med ett omvårdvetenskapligt perspektiv, än 

uttrycket kronisk sjukdom (Berglund, 2011). Att termen kronisk sjukdom kan upplevas 

som stigmatiserande beskrivs även i en studie av Earnshaw och Quinn (2012). Personer 

med kronisk sjukdom kände sig stigmatiserade även inom sjukvården och detta har 

påverkat patienternas tillgång till vården samt ledde till sämre livskvalitet (Earnshaw & 

Quinn, 2012). 
 
Långvariga sjukdomar kan skapa utmanande omständigheter och känslor för patienter 

och har dessutom stor påverkan i det psykiska välbefinnandet. Fysiska begränsningar 

påverkar negativt sociala relationer och arbetsmöjligheter som i sin tur kan bidra till 

försämrad ekonomi (Chiaranai, Chularee & Srithongluang, 2018). Denna studie 

genomfördes i Thailand och där är det många som tror på Karma-lagen. Därför flera av 

studiedeltagare betraktade inte bara sin sjukdom som ett tillstånd som är genetiskt och 

relaterat till brist på träning, dålig kost, rökning eller stor alkoholkonsumtion; de trodde 

också att det orsakades av Karma. Detta underlättade att tänka positivt och acceptera 

förlusterna, alltså fysiska, emotionella, sociala och ekonomiska begränsningar. Dessutom 

genom att ändra sin livsstil och hitta olika coping-strategier blev hantering av sjukdomen 

lättare. Många lärde sig att leva med sjukdomen med stöd från andra och genom religiös 

tro (Chiaranai et al., 2018). Även Shtompel, Whiteman och Ruggiano (2014) har 

genomfört en liknande studie med fokus på hur långvariga sjukdomstillstånd påverkar 

äldre patientens mentala hälsa. Förutom funktionshinder upplevdes negativa känslor som 

sorg, ilska och ångest. De vanligaste upplevelserna som beskrevs var depression men även 

känslor av frustration, irritation eller ilska över sina funktionshinder framkom. 

Sammanhanget för negativa känslor är relaterade till konsekvenserna av ohälsa som 

oförmåga att arbeta, begränsat frihet och möjlighet att själv kunna styra och planera sin tid 

och fritidsaktiviteter som deltagarna tidigare haft. Vidare beskrevs det att de viktigaste 

källorna till negativa känslor utöver funktionshinder var smärta, beroendet av andra, 

biverkningar av mediciner, isolering och ansträngda relationer med familj och vänner 

(Shtompel et al., 2014).  

 

Patienters upplevelse av att leva med långvarigt sjukdomstillstånd har betydelse när 

sjukdom, i det här fallet hjärtsvikt, ska diagnostiseras och behandlas. Patienters upplevelse 

av symtom speglar underliggande sjukdomsprocesser (Ekman 2014). 
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Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett av de vanligaste förekommande långvariga sjukdomstillstånd (WHO, u.å.). 

Enligt Socialstyrelsens (2015a) nationella riktlinjer för hjärtsjukvård finns det i Sverige 

ungefär 250 000 personer med symtomgivande hjärtsvikt, vilket motsvarar två till tre 

procent av befolkningen (Socialstyrelsen, 2015a). RiksSvikt som är ett nationellt 

kvalitetsregister uppger att antalet drabbade stiger kraftigt med åldern och cirka tio procent 

av befolkningen över 80 år har troligen hjärtsvikt (Nationellt hjärtsviktsregister, u.å.).  

Wikström (2014) definierar hjärtsvikt som ett sjukdomstillstånd där hjärtats pumpförmåga 

är nedsatt. Hjärtat är oförmöget att leverera tillräcklig hjärtminutvolym för kroppen. Detta 

resulterar till att kroppens kompensatoriska mekanismer aktiveras. Olika typer av 

aktiverade mekanismer är ökad hjärtfrekvens, ökad slagkraft och vasokonstriktion för att 

ge kroppens olika delar tillräckligt med syre och näring. När ett hjärta har utsatts för detta 

en längre period kan heller inte hjärtat kompensera svikten längre. Pulsen och hjärtats 

storlek kan inte öka hur mycket som helst. Alltmer vätska samlas i kroppen och 

hjärtsvikten börjar ge symtom (Wikström, 2014).  

Mosterd och Hoes (2007) beskriver att hjärtsvikt kan orsakas av systolisk eller diastolisk 

dysfunktion. Dessa tillstånd förekommer generellt samtidigt. Systolisk hjärtsvikt innebär 

att hjärtats vänsterkammare är förstorat och själva muskelväggen är försvagat och därför 

har hjärtat en nedsatt pumpförmåga. Den andra typen är diastolisk hjärtsvikt, även kallad 

hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga. Hjärtat är stelt och har svårt att fylla sig med blod. 

Patienter med bevarad pumpförmåga har ofta samtidigt andra sjukdomar som hypertoni, 

förmaksflimmer, diabetes och andra kärlsjukdomar. Diastolisk hjärtsvikt är den typen av 

hjärtsvikt som ökar allra mest och drabbar äldre. Den är vanligare hos kvinnor vid hög 

ålder och hos personer med långvarig hypertoni. Mer forskning på området krävs för att 

vetenskapligt beprövade behandlingar saknas (Mosterd & Hoes, 2007). 
  
Mosterd och Hoes (2007) uppger att vanliga orsaker till hjärtsvikt är hypertoni, hjärtinfarkt 

eller kärlkramp. Andra tillstånd som kan orsaka hjärtsvikt är kardiomyopatier, läckande 

eller förträngda hjärtklaffar, rytmrubbningar i hjärtat, vissa lungsjukdomar, medfödd 

hjärtsjukdom, arytmier, alkoholkonsumtion samt olika typer av infektioner. Kronisk 

hjärtsvikt är vanligare än akut hjärtsvikt. Kranskärlssjukdom ökar särskilt risken för 

hjärtsvikt. Inom sju till åtta år efter hjärtinfarkt kommer upp till 36 procent av patienterna 

att uppleva hjärtsvikt. Andra förekommande faktorer som ökar risken för hjärtsvikt är 

fetma som fördubblar risken för insjuknandet. Även rökning, diabetes, obstruktiv 

lungsjukdom och kronisk njursjukdom är vitala riskfaktorer. Alla riskfaktorer bidrar till 

den undermåliga livskvaliteten som uppfattas av patienter med hjärtsvikt (Mosterd & Hoes, 

2007).  
 
De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, mindre ork, andfåddhet vid vila och svullna 

ben. Andra symtom är buksvullnad, hjärtklappning, illamående, sömnsvårigheter och 

nedsatt aptit (Wikström, 2014). Trötthet resulterar i förlust av autonomi, funktionshinder, 

social isolering och existentiella problem (Falk, Ekman, Anderson, Fu, & Granger, 2013). 

Medans andnöd och vätskebelastning resulterar i obehag och sömnproblematik (Abshire et 

al., 2015). Mahoney-Davies, Davis, Glen, Clifton och Salkovskis (2017) undersökte om de 

känslomässiga och psykologiska upplevelserna och resultatet indikerade att personer med 

hjärtsvikt upplever oro för sitt humör, ångest, livskvalitet och social funktion. Många 

beskrev känslor som ilska, irritabilitet, sorg och rädsla eller oro men också att känslor 

förändrades under sjukdomens gång (Mahoney-Davies et al., 2017).  
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Fastställning av diagnos är viktigt för att tidigt kunna skapa en lämplig behandlingsplan 

(Taylor, Hobbs, Marshall, Leyva-Leon & Gale, 2017). I studien framkom att personer med 

hjärtsvikt inte tog symtomen på allvar förrän de började begränsa deras dagliga aktiviteter. 

De insåg inte att symtomen berodde på hjärtsvikt utan de antog att symtomen var normala 

vid det naturliga åldrandet. Ett ökat medvetande av allmänheten gällande 

hjärtsviktssymtom kan hjälpa patienter att känna igen sjukdomen i tid (Taylor et al., 2017). 

I utredningar av hjärtsvikt ingår elektrokardiografi som är enligt Ponikowski et al., (2016) 

det mest användbara samt det mest allmänna tillgängliga testet för att fastställa diagnosen. 

Även ett blodprov tas för att analysera koncentrationen av ett speciellt hormon samt för att 

undersöka om hjärtat är belastat. Andra alternativa utredningsmetoder för att fastställa 

diagnosen hjärtsvikt är hjärt- och lungröntgen samt ultraljudsundersökning (Ponikowski et 

al., 2016). Hjärtsvikt indelas i fyra funktionsklasser enligt det mest använda 

klassificeringssystemet New York Heart Association (NYHA-klassificering). Beroende på 

hur mycket patienter är begränsade under fysisk aktivitet placeras de i en av fyra kategorier 

där de med högst NYHA-klass har sämst prognos (American Heart Association, 2017). 

 

Behandling vid hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en allvarlig progressiv sjukdom och en avgörande faktor för sjukdomens 

utveckling är att rätt behandling sätts in i ett tidigt skede av sjukdomen (Taylor et al., 

2017). I Socialstyrelsens (2018) nationella riktlinjer för hjärtsjukvård beskrivs att 

behandling av bakomliggande orsaker är viktigt. Basbehandlingen som består av RAAS-

hämmare tillsammans med betablockerare avlastar hjärtat och sänker ett eventuellt högt 

blodtryck. Denna behandlingen har visat sig att ha god effekt hos patienter med hjärtsvikt 

av olika svårighetsgrad. Risken för sjukhusinläggningar, hjärtinfarkt och dödlighet minskar 

rejält med rätt medicinsk behandling (Socialstyrelsen, 2018). I vissa fall behövs mera 

avancerad behandling som hjärtsviktspacemaker, en implanterbar defibrillator eller en 

bypass -operation. Vid svår livshotande hjärtsvikt kan transplantation vara aktuell 

(Wikström, 2014). Farmakologisk basbehandling kombineras med icke-farmakologisk 

behandling. Wikström konstaterar att patienterna behöver professionellt given information 

om läkemedel, nutrition och motion. En av icke-farmakologiska behandlingsformer kan 

vara anpassad fysisk träning som förbättrar funktionen hos patienter med hjärtsvikt. Det 

noteras att efter längre tids träning minskar sjukligheten och dödligheten hos patienter. 

Wikström konstaterar även att motivationen hos patienten är viktig för att patienter ska 

kunna hantera sin egen vård. Klompstra, Jaarsma och Strömberg (2018) fann att högre 

nivåer av motivation leder patienter till en högre fysisk aktivitet. Det visades att de flesta 

patienter var inte så aktiva som det rekommenderas i riktlinjerna på grund av brist på 

motivation och tid samt på grund av andnöd och trötthet (Klompstra et al.,2018). 

 

Patientens compliance är en betydelsefull faktor i hjärtsviktsbehandlingen. Med 

compliance menas patientens följsamhet till vårdgivarnas råd och det kan påverkas av olika 

faktorer såsom ålder, socioekonomiska bakgrund, motivation och utbildningsnivå (van der 

Wal, Jaarsma, van Glist & van Veldhuisen, 2010). De vanligaste orsakerna till följsamhet 

enligt studiedeltagarna är rädsla för försvårade symtom, vätskeretention och därmed 

rehospitalisering. Däremot fann forskarna flera anledningar till bristande compliance. Det 

är flera livsstilsrekommendationer som patienterna med hjärtsvikt måste vänja sig med. 

Flera studiedeltagare uppgav besvär med begränsat vätske- och saltintag. Patienterna med 

hjärtsvikt rekommenderas även att väga sig dagligen och de vanligaste orsakerna till 

utebliven vägning var patientens glömska eller att deras vikt hade varit stabil under en 

längre tid. När det gäller medicinering justerade vissa patienter sin ordinerade dos av 
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vätskedrivande till exempel när de åkte på en bussresa. Deltagare berättade även att det 

krävs vissa rutiner och även en viss individuell anpassning för att kunna vänja sig till olika 

livsstilsförändringar. Dessutom är det viktigt med patientutbildning för att undvika möjliga 

missförstånd angående medicinering och egenvård (van der Wal et al., 2010). 

 
Sjuksköterskans kompetensområde 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 2017:30), stadgas i 1 § att vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS, 

2017:30, kap 3, 1 §). Sjuksköterskan bär det yttersta ansvaret för omvårdnad och detta 

förutsätter att sjuksköterskor har en gemensam etisk plattform och ett gemensamt 

förhållningssätt. Därför har Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) skapat Värdegrund för 

omvårdnad som vägledning till sjuksköterskans dagliga arbete. Omvårdnad utgår från ett 

humanistiskt synsätt vilket innebär att omvårdnad sker på individnivå. Människan är unik 

och ska bemötas utifrån personcentrerat förhållningssätt (SSF, 2016b). Dessa aspekter är 

centrala för sjuksköterskans profession och återspeglas även i omvårdnadsarbete vid 

hjärtsvikt. I omvårdnadsarbetet är sjuksköterskans roll att leda och strukturera 

omvårdnadsprocessen utifrån patientens enskilda behov (SSF, 2017). 

 
Den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad beskrivs i 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som innefattar sex 

kärnkompetenser. Dessa är personcentrerad omvårdnad, samverkan i team, säker vård, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och informatik (SSF, 2017). Personcentrerad 

omvårdnad innefattar partnerskapet, patientberättelsen och dokumentation. Samverkan i 

team innebär att alla vårdens professioner tar hjälp av varandras kunskaper samt arbetar 

mot gemensamma mål. Ett gott samarbete mellan olika professioner bidrar till säker vård 

genom att skapa kontinuitet i vårdkedjan. Med säker vård förhindras patienters vård- och 

sjukdomslidande och därför ska sjuksköterska skydda patienter, förhindra och rapportera 

vårdskador och felbehandlingar. Att vården ska vara evidensbaserad innebär det ett arbete 

utifrån vetenskap och beprövad forskning som underlag i all omvårdnad. Sjuksköterska ska 

kunna söka kunskap utifrån ny forskning i området och kritisk granska samt implementera 

nya beprövade metoder i det dagliga arbetet. Sjuksköterska ska även verka för 

förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, det vill säga med engagemang och kunskap 

genomföra förändringar som syftar till förbättringar och högre kvalitet. Dessutom behöver 

sjuksköterska kunskap inom informationsteknologi för att dokumentera på ett säkert sätt 

(SSF, 2017). För att förtydliga sjuksköterskans kompetensområde inom omvårdnad vid 

hjärtsvikt har det under denna litteraturöversikt lyfts fram personcentrerad omvårdnad som 

är enligt WHO en nyckelkomponent i vård med god kvalitet (WHO, 2015).  
 

Personcentrerad omvårdnad och personcentrerat förhållningssätt 
Personcentrerad omvårdnad utgår ifrån patientens upplevelse av situation, personens 

förväntningar, resurser och hinder (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad omvårdnad 

betonar ett partnerskap mellan patient/närstående samt vårdpersonal och patientberättelsen 

ligger som grund till partnerskapet (Ekman et al., 2012). Genom att lyssna på patientens 

berättelse identifieras resurser, möjligheter och behov, skapas partnerskap och hälsoplan, 

det vill säga en gemensam överenskommelse med kortsiktiga och långsiktiga mål vilket 

säkerställs i patientjournalen (Ekman & Norberg, 2013). Detta förutsätter en ömsesidig 

respekt för varandras kunskap och att patienten ses som en unik person med sina 

individuella behov (SSF, 2016a). Hjärtsvikt är ett progressivt tillstånd som kräver ofta 

sjukhusvård. Forskning har visat att med ett personcentrerat förhållningssätt kunde 
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sjukhusvistelser för patienter med hjärtsvikt förkortas utan att risken för återtagandet 

ökades (Ekman et al., 2012).  
 
Personcentrerat förhållningssätt lyfter fram vikten av begreppet person som belyser 

personens upplevelser, egna värderingar, egenskaper och resurser medan begreppet patient 

har sjukdom och behandling i fokus (Ekman et al., 2011). Ursprungligen betyder begreppet 

“patient” den lidande människan och begreppets betydelse har förändrats under tidens gång 

(Eriksson, 2018). Enligt Eriksson tolkas begreppet patient som en människa som vårdas. 

Allmänspråklig användning av patient-begreppet innebär en relation till någon eller något 

det vill säga att vara patient hos sjuksköterska, eller exempelvis att vara patient på 

sjukhuset. I vårdsammanhang används även synonymer som klient, vårdtagare, brukare 

och kund. Medvetenhet om att bakom patient-begreppet finns människor behövs och de 

ska inte känna sig som ett objekt som vårdats. Om människan ses som en helhet ökar 

möjlighet att närma sig den individen och dennes livsvärld (Kasèn, 2017). Vårdandet ska 

utgå ifrån god kommunikation samt att på ett personligt sätt möta patienten som en unik 

person med sin livsberättelse (SSF, 2016a). 

 

Teoretisk utgångspunkt – Lidande 

Denna litteraturöversikts teoretiska utgångspunkt är Katie Erikssons (2018) teori om 

lidande. Teorin kommer även att användas som stöd i resultatdiskussionen. Känslan av 

lidande kan vara förekommande hos personer med hjärtsvikt och att lindra lidande är en av 

de fyra ICN:s etiska koder (International Council of Nurses, 2012). Omvårdnadsteoretikern 

Eriksson benämner det lidandet man möter i vården som livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Med livslidande menas lidandet som upplevs i relation till det egna unika 

livet. Sjukdomslidande innebär lidande relaterat till själva behandlingen och sjukdomen. 

Vårdlidande är lidandet som uppkommer i vårdsituationer. Vidare sammanfattar Eriksson 

vårdlidande i fyra kategorier: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning och utebliven vård. Anledning till det onödiga lidandet i vården kan vara 

bristande kunskap samt ett dominerande medicinskt synsätt som glömmer människan 

bakom sjukdomen. För att kunna möta individen med hennes lidande måste hälso-och 

sjukvårdspersonal öka kunskap om hur man lindrar lidande (Eriksson, 2018).  

Att sträva efter en etisk och god vård är enligt Eriksson (2018) ett sätt att eliminera 

vårdlidande. Exempelvis hos personer med hjärtsvikt har vårdpersonal en viktig roll att 

utifrån personcentrerat perspektiv se och förstå tecken på lidande och deras sjukdom samt 

att visa medlidande och omsorg med respekt. Att läsa lidandets språk innebär enligt 

Eriksson att ställa frågor, lyssna uppmärksamt på berättelse, läsa av kroppsspråk samt att 

bekräfta. Kärlekstanken ska ligga som grund i allt vårdande. Kärlek, tro och hopp hör 

samman med hälsa och vårdande. Hopp ger kraft och styrka att gå vidare. Hoppet är även 

förknippat till livsvilja, livets mening, framtid och förändring (Eriksson, 2018). 
 
Eriksson (2018) beskriver lidandes förlopp som lidandets drama, och vändpunkten i 

förloppet kan vara att personen öppnar upp för sina egna känslor i mötet med människor, 

exempelvis till vårdpersonalen. Däremot om personen får ett ytligt och opersonligt 

bemötande kan det skapa ett ökat lidande. Eriksson beskriver vidare att en människa som 

lider vill ofta vara ensam men trots det vill hon uppleva gemenskap. Därför behövs det 

bekräftelse, tid och rum för att lida och på det sättet komma i den tredje akten av 

försoningen, det vill säga att finna ett nytt liv (Eriksson, 2018). 
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Problemformulering  

 

Hjärtsvikt är en folksjukdom. Förekomsten av hjärtsvikt ökar och därför bör även 

kunskapen kring upplevelser av att leva med hjärtsvikt öka för att kunna möta patientens 

behov på ett professionellt och personcentrerat sätt. Utifrån personcentrerat förhållningssätt 

ses patienten som en unik person med sina individuella behov. Sjukdomssymtom som 

andfåddhet, hjärtklappning och sämre mental hälsa skapar ett stort lidande för patienten. 

Att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa är sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden. För att kunna vägleda patienter att hantera sin sjukdom 

och främja deras hälsa och välbefinnande behöver sjuksköterskor mer kunskap om och 

förståelse för hur patienter upplever att leva med hjärtsvikt. Därför kommer denna 

litteraturöversikt att belysa patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt.  

 

 

SYFTE  

 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

 

 

METOD 

 

Design  

Som studiedesign valdes en litteraturöversikt. Detta för att redogöra för relevant forskning 

som belyser patienters upplevelser. Enligt Friberg (2017) är litteraturöversikt lämplig som 

metod för att det handlar om att ta reda på befintlig forskning och få en helhetsförståelse 

om vad som har studerats. Dessutom betonas att en utgångspunkt för litteraturöversikt är 

vikten av att träna ett systematiskt arbetssätt det vill säga att lära sig söka vetenskapliga 

artiklar i relation till bestämt syfte och frågeställning samt att kritisk analysera och 

diskutera metod och resultat. Genom att utföra litteraturöversikter inhämtar studenterna ny 

kunskap och får ökad förståelse för hur kunskap kan sammanställas (Friberg, 2017). 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt och därför valdes det att inkludera endast kvalitativa studier. Det är en lämplig 

metod när forskaren vill ha förståelse om personens levda erfarenheter eftersom kvalitativa 

data kan samlas in genom intervjuer, bloggar, berättelser eller observationer och forskaren 

bör vara flexibel samt ha ett öppet förhållningssätt mot forskningsområdet (Henricson & 

Billhult, 2017). 

 

Urval  

 

Avgränsningar  

Datainsamlingen gjordes i två databaser, i Public Medline (PubMed) och The Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Avgränsningsfunktioner som 

användes i dessa databaser var engelska för att underlätta läsning, samt tidsperiod 2010 - 

2020 för att välja så aktuella studier som möjligt vilket är i enighet med vad Kristensson 

(2017) föreslår. Inga geografiska avgränsningar användes. Sökningen begränsades inte 

heller till kön för att kunna få ett bredare resultat. I CINAHL användes filtret peer-

reviewed, vilket innebär att artiklar är vetenskaplig granskade innan publicering av minst 

två oberoende vetenskapliga experter (Polit & Beck, 2017). Dessutom användes 
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avgränsning Research Article i CINAHL för att identifiera originalartiklar, det vill säga 

artiklar som framställer resultatet från en vetenskaplig forskning för första gången 

(Kristensson, 2017). I databasen PubMed saknades dessa två avgränsningar. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var studier med patientperspektiv där upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt var relevanta. Personerna skulle vara intervjuade och själva ha uttryckt deras 

upplevelse av att leva med hjärtsvikt. I arbetet inkluderades endast originalartiklar av 

kvalitativ design. I enlighet med Kristensson ska endast artiklar med högst kvalitet ingå i 

resultatet och därför inkluderades artiklar med hög eller medelhög kvalitet (Kristensson, 

2017). 

 

Exklusionskriterier 

I enlighet med Kristensson (2017) har artiklar som inte matchade med litteraturöversiktens 

syfte exkluderats. Artiklar som inte hade ett patientperspektiv eller handlade om andra 

sjukdomar exkluderades. Även artiklar som inte var kvalitativa studier valdes bort.  

 

Datainsamling  

 

Datainsamling genomfördes under januari och februari, år 2020. Som databaser användes 

PubMed som är största databasen inom medicinsk vetenskap samt CINAHL som fokuserar 

på området omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2017). Databassökningen började med att 

olika indexord valdes. Indexord är ett slags nyckelord som baseras på artikelns innehåll 

och underlättar litteratursökningen genom att sökningen blir mer specifik (Kristensson, 

2017). I PubMed kallas dessa indexord för Medical Subject Headings (MeSH-termer) 

(Kristensson, 2017). MeSH-termer kombinerades med varandra genom att använda de 

Booleska sökoperatorerna AND och OR. Operanden AND används för att kombinera två 

sökord med varandra och begränsa en sökning och för att ge ett smalare resultat medans 

OR ger ett bredare resultat genom att söka med närliggande begrepp (Kristensson, 2017). I 

arbetet användes blocksökning där sökfråga delades upp i olika delar, ”block”, och varje 

del söktes för sig och slutligen kombinerades sökningarna med AND. 

 
I den första sökningen i PubMed gjordes en sökning för varje sökord för sig och sedan 

kombinerades stegvis med andra sökorden. Begrepp som ansågs vara relaterade till 

varandra, som perception, life change events, expressed emotion, attitude to health och 

emotion kombinerades med den Booleska operanden OR. I nästa steg söktes MeSH -termer 

heart failure och qualitative research. Därefter kombinerades dessa “block” med varandra 

genom att använda operanden AND. Med samma strategi genomfördes den andra 

sökningen i PubMed. Närliggande begrepp som Self Concept, Emotions, Activities of Daily 

Living, Life Change Event, Adaptation, Psychological, Health Knowledge, Attitudes and 

Practice söktes med operanden OR. Det gjordes sökning med MeSH-term heart failure 

och fritextsökning med ordet patient experience separat och därefter kombinerades de 

delarna med operanden AND.  
 
Indexord som användes i CINAHL heter medical headings (MH). I likhet med PubMed 

användes de Booleska sökoperatörerna för att kombinera olika indexord. MH Heart 

Failure och olika blocksökningar kombinerades med operanden AND. I CINAHL var ett 

block till exempel: Life Style, Activities of Daily Living, Self Concept, Adaptation; 

Psychological, Self Care, Emotions, Coping och Patient Attitudes kombinerat med 

operanden OR. Dessa MH utökades med funktionen Explode (+) vilket gör att även 
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närliggande indexord inkluderades i sökningen. Andra MH som användes i de andra 

sökningar i CINAHL var Attitude to Health, Attitude to Illness, Perception och Qualitative 

Studies. Även en fritextsökning gjordes med ordet Experiences.  
 
Slutligen dokumenterades alla dessa sökningar i Tabell 1 så att det går tydligt att följa hur 

sökningen har genomförts. Denna tabell visar antal träffar och hur många abstracts som 

lästes, hur många artiklar som lästes i fulltext samt hur många artiklar som inkluderades i 

studiens resultat.  

 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och Pub Med 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

 CINAHL 

30012020 

 

 

(MH "Heart Failure") 

AND ((MH "Perception") 

OR (MH "Emotions"))  

52 20 6 1 

 CINAHL 

30012020 

 

 

(MM "Heart Failure") 

AND (MH "Attitude to 

Health") OR (MH 

"Attitude to Illness") OR 

(MH "Patient Attitudes") 

AND  

(MH "Qualitative Studies")  

51 6 2 2 

 PubMed 

31012020 

 

 

("heart failure"[MeSH 

Terms] AND "qualitative 

research"[MeSH Terms]) 

AND 

(((("perception"[MeSH 

Terms] OR "life change 

events"[MeSH Terms]) OR 

"expressed emotion"[MeSH 

Terms]) OR "attitude to 

health"[MeSH Terms]) OR 

"emotions"[MeSH Terms])  

76 40 10 5 

 Pub Med  

03022020 

 

 

(((heart 

failure/psychology 

[MeSH Terms]) AND 

(((((("Self 

Concept"[Mesh]) OR 

"Emotions"[Mesh]) OR 

"Activities of Daily 

Living"[Mesh]) OR "Life 

Change Events"[Mesh]) 

OR "Adaptation, 

71 19 5 3 
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*Dubletter i sökningarna har inte tagits hänsyn till. 

 

Manuell sökning 

Manuell sökning genomfördes i syfte att få en överblick över det valda ämnet. Innebörden 

av manuell sökning är att se över i litteratur-och referenslistorna från redan framtagna 

artiklar (Karlsson, 2017). Artiklar söktes i referenslistor till redan inkluderade artiklar. 

Detta resulterade i två artiklar: Walsh, Kitko & Hupcey (2018) och Walthall, Floegel, 

Boulton & Jenkinson (2019). Sammanlagt inkluderades 18 artiklar i dataanalysen.  

 

Kvalitetsgranskning  

 

De artiklar som bedömdes vara relevanta utifrån titel och abstract sparades i mappar i 

referenshanteringsprogrammet Zotero. För att kunna bedöma studiens kvalitet lästes alla 

sparade artiklar i fulltext. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (se Bilaga A). Granskningsmallen är 

Psychological"[Mesh]) 

OR "Health Knowledge, 

Attitudes, 

Practice"[Mesh]))) AND 

patient experience  

CINAHL 

03022020 

 

 

(MH "Heart Failure/PF") 

AND 

(MH "Life Style+") OR 

(MH "Activities of Daily 

Living+") OR (MH "Self 

Concept+") OR (MH 

"Adaptation, 

Psychological+") OR 

(MH "Self Care+") OR 

(MH "Emotions+") OR 

(MH "Coping+") OR 

(MH "Patient Attitudes")  

182 162 18 1 

CINAHL 

03022020 

((MH "Heart Failure+")) 

AND ((MH "Life 

Style+") OR (MH 

"Activities of Daily 

Living+") OR (MH "Self 

Concept+") OR (MH 

"Adaptation, 

Psychological+") OR 

(MH "Self Care+") OR 

(MH "Emotions+") OR 

(MH "Coping+") OR 

(MH "Patient 

Attitudes"))) AND 

experiences 

157 85 14 4 

TOTALT 589 332 55 16 
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modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson 

och Sandström (2016) och innebär vetenskaplig klassificering och bedömning av kvalitet 

med en tregradig skala där I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och III = låg kvalitet. I 

granskningsmallen beskrivs att artiklar med hög kvalitet har klart beskriven kontext, 

motiverat urval, samt välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Vidare ska tillförlitlighets- och reliabilitetshänsyn 

vara beskrivna och interaktionen mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik bör också 

finnas med (Berg, Dencker & Skärsäter 1999; Willman, et.al., 2016). Samtidigt med 

kvalitetsgranskningen diskuterades om artikeln svarade på denna litteraturöversikts syfte. 

Om inklusionskriterierna trots allt inte uppfylldes sorterades artiklar bort. Sammanlagt 

inkluderades 16 artiklar som identifierats genom databassökning och två artiklar som 

söktes fram manuellt. Totalt 18 artiklar inkluderades i resultatet och innebar två artiklar av 

medel kvalitet samt 16 artiklar av hög kvalitet. Inga artiklar av låg kvalitet inkluderades. 

Efter granskningen sammanställdes de utvalda artiklarna i matris (Bilaga B). 

 

Dataanalys  

 

För att analysera de utvalda artiklarna användes en integrerad analys enligt Kristensson 

(2017). Integrerad analys innebär att artiklarnas resultat ställs i relation till varandra samt 

att resultatet presenteras på ett överskådligt sätt. Kristensson beskriver att integrerad analys 

består av tre olika steg. Första steget innebär en genomläsning av alla inkluderade artiklar 

för att hitta likheter och skillnader. I det andra steget identifieras olika kategorier utifrån de 

likheterna som identifierades i artiklarna. I det sista steget sammanställs resultatet under de 

skapade kategorierna. Dessa kategorier fungerar även som underrubriker vid redovisning 

av resultatet (Kristensson, 2017).  
  
I enlighet med Kristensson (2017) började analysen med att de utvalda artiklarna lästes 

flera gånger i fulltext i digital form, var för sig av båda författarna. Detta för att vara säker 

på att allt väsentligt var förstått. Som stöd i analysarbetet sammanfattades de inkluderade 

artiklarna i ett separat dokument för att få en överskådlig blick över insamlat material. 

Artiklarna skrevs ut i pappersform för att kunna markera likheter med olikfärgade pennor. 

Genom färgkodning av bärande begrepp och diskussion med varandra identifierades de 

olika kategorierna som användes även som rubriker i resultatredovisningen. Slutligen 

sammanställdes resultatet under dessa rubriker. 
 

Forskningsetiska överväganden 

 
Eftersom metoden litteraturöversikt innebär att befintlig forskning sammanställs är det av 

vikt att i alla inkluderade artiklar har deltagarna gett sitt samtycke. Enligt Helgesson (2015) 

krävs detta för att kunna respektera forskningspersonernas autonomi och personliga 

integritet. Informerat samtycke innebär att forskningspersoner med stöd av information 

bestämmer sig om de ska delta i studien eller inte men även att de är fria att lämna studien 

när som helst (Helgesson, 2015). Det ha tagits hänsyn till att översättning av artiklarnas 

resultat utfördes med noggrannhet för att inte förändra innebörden. Avsikten under arbetets 

gång har inte varit att översätta fel, plagiera eller förfalska. Att plagiera innebär att ta 

någon annans idéer, ord eller resultat utan att ge erkännande till upphovsmannen 

(Kjellström, 2017). Därför redovisades varje källa enligt American Psychological 

Associations (APA) referenssystem. Avsikten har inte heller varit att förvanska eller 

fabricera resultatet. Att fabricera forskningsresultat innebär att presentera sina påhittade 

resultat medan förvanskning innebär att vanställa eller förfalska forskning (Helgesson, 
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2015). I enlighet med god forskningssed har författarna till denna litteraturöversikt 

reflekterat, analyserat och etiskt granskat de artiklar som lästes. Examensarbetet ska vara 

objektivt och därför eftersträvades det att ha en neutral inställning och att egna värderingar 

inte skulle påverka utväljandet av artiklar. 

 

 

RESULTAT  

Resultaten i litteraturöversikten bygger på 18 artiklar av kvalitativ design. De inkluderade 

artiklarna finns presenterade kort i matrisen (Bilaga B) och är märkta med en asterisk (*) i 

referenslista. Resultatet visade på de olika upplevelser personer har av att leva med 

hjärtsvikt och resulterade i fem kategorier: Upplevelser av fysiska begränsningar; 

Upplevelser av emotionella påfrestningar; Upplevelser av existentiella frågor; Upplevelser 

av påverkan på det sociala livet och Upplevelser av sjukvård och behandling. 

 

Upplevelser av fysiska begränsningar 

 

I relation till artiklarna gällande fysiska begränsningar framkommer framför allt 

andfåddhet och trötthet som största problem för personer med hjärtsvikt (Andersson, 

Eriksson & Nordgren, 2012; Chiaranai, 2014; Gowani, Gul, Dhakam, & Kurji, 2017; 

Hopp, Thornton, Martin, & Zalenski, 2012; Jones, McDermott, Nowels, Matlock, & 

Bekelman, 2012; Kimani, Murray & Grant, 2018; Klindtworth et.al., 2015; Seah, Tan, 

Huang Gan, & Wang, 2016; Walthall, Floegel, Boulton, & Jenkinson, 2019). Många av 

deltagarna trodde att symtomen orsakades av hög ålder och därför relaterade de inte sin 

begränsade aktivitetsförmåga till hjärtsvikt (Klindtworth et.al., 2015; Norberg, Boman, 

Löfgren, & Brännström, 2014). Vardag och egenvård begränsades på grund av olika 

symtom (Anderson et al, 2012; Chiaranai, 2014; Kimani et al., 2018; Klindtworth et.al., 

2015; Walthall et al., 2019). Det rapporterades begränsningar i fysisk funktion, minskad 

energi, brist på kraft och svaghet i ben vilket begränsade deras förmåga att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet (Chiaranai, 2014; Seah, et al., 2016). Utöver dessa symtom 

rapporterades även bröstsmärta och vätskeansamling i studien av Seah, et al., 2016. På 

grund av denna begränsade förmågan ansåg deltagarna sig vara fysiskt "handikappade" 

(Seah et al., 2016).  
 
Andfåddhet beskrevs i flertal studier (Chiaranai, 2014; Kimani et al., 2018; Klindtworth, 

et.al., 2015; Walthall et al., 2017). Andfåddhet beskrevs som en känsla att inte kunna andas 

och som en känsla av att kvävas eller drunkna (Walthall et al., 2017) och detta orsakade 

betydande ångest och fick deltagarna att söka akutvård (Kimani et al., 2018). Andnöd och 

ödem begränsade dagliga aktiviteter. Promenader, matlagning, trädgårdsarbete, städning 

och till och med att ta en dusch hade blivit besvärande uppgifter fast de tidigare varit som 

rutin i vardagen (Gowani et al., 2017; Walthall et al., 2017). Andnöd ansågs vara hinder 

även för att utföra religiösa aktiviteter (Gowani et al., 2017). 
 
Tröttheten begränsade förmågan att utföra de fysiska aktiviteterna i det dagliga livet 

(Andersson et al., 2012; Jones et al., 2012; Walthall et al., 2019). Trötthet ses som en 

fysisk barriär med fysisk försvagning och låg energinivå. De låga energinivåerna beskrevs 

i form av utmattning och inte bara som en känsla av att inte vilja göra något (Walthall et 

al., 2019). Trots att deltagarna hade viljan att utföra vissa uppgifter kunde de inte 

(Andersson et al., 2012). På grund av trötthet hade deltagarna ett behov att sova mycket på 

dagen fast det inte gjorde någon skillnad i deras trötthetsnivå när de vaknade (Jones et al., 



 13

   

2012). Sömn påverkades särskilt av andfåddhet eller en relaterad hosta, men också av 

mediciner (Walthall et al., 2017). Familj, vänner och till och med hälso- och 

sjukvårdspersonal uppfattades ha en bristande förståelse för trötthetsupplevelsen och hur 

energinivå kan variera från en dag till nästa. Ibland kände deltagarna att andra såg deras 

trötthet som lathet och att de använde det som en ursäkt. Trots detta framkom det även 

positiva känslor och tacksamhet över vad de fortfarande kunde göra (Jones et al., 2012). 

Vissa deltagare uppfattade dock inte hjärtsvikt som en livsbegränsande kronisk sjukdom 

utan snarare som en sjukdom med akuta livshotande händelser (Klindtworth et al., 2015). 

Majoriteten av de som lever med hjärtsvikt var tvungna att anpassa sig och organisera sitt 

dagliga liv i förhållande till deras fysiska förmåga (Chiaranai, 2014; Gowani et al., 2017; 

Jones et al., 2012; Norberg et al., 2014; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016; Walthall et al., 

2017; Walthall et al., 2019). Metoder för att genomföra aktiviteter och använda nya sätt att 

hantera situationer ledde till drivkraft för att bibehålla funktioner och därmed upprätthålla 

en god livskvalitet. Däremot att inte tro på den egna förmågan att upprätthålla den fysiska 

kapaciteten minskade initiativförmågan till att hitta på aktiviteter (Pihl et al., 2011). 

Försvårade symtom påverkade negativt deltagarnas egenvårdsförmåga, men ändå strävade 

de efter att anpassa sig till dessa begränsningar (Walthall et al., 2019). Vikten av att 

övervinna de problem som ligger framöver och fortsätta leva sitt liv så fullt som möjligt 

samt att fokusera på meningsfulla aktiviteter betonades (Norberg et al., 2014; Seah et al., 

2016). Även behovet av inomhus- och utomhusmiljöanpassning i kombination med 

tekniska hjälpmedel beskrevs (Norberg et al., 2014).  

Att kunna ta ansvar om sin egenvård och att lära sig att leva med sjukdomen bidrog till 

ökad känsla av värdighet och säkerhet (Bagheri, Yaghmaei, Ashktorab, & Zayeri, 2012; 

Burström et al., 2012). Detta skapade även känslan av tacksamhet för vad de kunde hantera 

varje dag (Burström et al., 2012) och innebar en möjlighet att återfå kontroll över livet som 

upplevdes som tillfredsställande (Andersson et al., 2012). En del av deltagarna accepterade 

sina symtoms påverkan i det dagliga livet på grund av sin ålder (Andersson et al., 2012). 

 

Upplevelser av emotionella påfrestningar 

Emotionella påfrestningar som rädsla, ilska och depression uttrycktes i studierna (Seah et 

al., 2016; Walthall et al., 2017; Walthall et al., 2019). Tröttheten påverkade deltagarnas 

humör och orsakade frustration, depression, hjälplöshet och brist på motivation (Walthall 

et al., 2019). Andnöd gav känslor av extrem rädsla och orsakade ytterligare ångest, stress 

och panik när de fanns bland folk (Walthall et al., 2017). Dessa fysiska begränsningar 

gjorde att aktiviteterna tog lång tid eller att deltagarna fick avstå från vissa av aktiviteter 

som tidigare var meningsfulla och detta gjorde att deltagarna upplevde frustration. Att inte 

kunna göra saker de brukade göra ansågs vara utmanande. Studien visar dock att 

deltagarna ändå var nöjda över sin livssituation (Andersson et al., 2012). 

Plötslig övergång från en persons tidigare levnadssätt var ofta förknippad med 

psykologiska besvär (Hopp et al., 2012; Nordfonn et al., 2019). Övergången från att vara 

en frisk person till att vara en allvarligt sjuk person upplevdes som känslomässigt 

utmanande. En ny livssituation uppstod med en oväntad förändring som förvandlade livet 

fullständigt (Nordfonn et al., 2019). I flera studier framkom att deltagarna skyllde på sig 

själva för att vara sjuka. De flesta av dem brukade röka (Burström et al., 2012; Walsh, 

Kitko & Hupcey, 2018). Även om deltagarna fortfarande skyllde på sina valda livsstilar för 

deras nuvarande tillstånd, ansåg vissa deltagare att genetisk påverkan var så stark att de 

inte kunde påverka så mycket med sina förändrade livsvanor (Walsh et al., 2018). 
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Burström et al. (2012) fann att acceptans av både det förflutna och det nuvarande 

tillståndet skapade känslan av säkerhet. Däremot rädsla för ensamhet och död samt livet 

med en svag kropp fick deltagarna känna sig osäkra (Burström et al., 2012). Ett växande 

beroende av andra samt förlust av kontroll och självständighet ledde till känslor av 

värdelöshet (Bagheri et al., 2012; Burström et al., 2012; Walsh et al., 2018). Att inte klara 

av sin personliga hygien själv skapade ångest och hotade värdigheten (Bagheri et al., 2012; 

Burström et al., 2012). Värdelöshet upplevdes även på grund av förlust av status, respekt 

och värdighet (Waterworth & Jorgensen, 2010). Även skuldkänslor över att inte kunna 

tillgodose sin partners sexuella behov uttrycktes (Chiaranai, 2014).  
 
Yngre deltagare upplevde oftast ännu omfattande ångest och depression (Kimani et al., 

2018; Walsh et al., 2018). De uttryckte oro över att inte bli bättre, vilket skulle hindra dem 

från att återgå till arbetet, betala för sin vård samt att stödja sina familjer. Förvärrade 

symtom ledde till hopplöshet (Kimani et al., 2018). Trots sina begränsningar valde några 

att fortsätta arbeta och detta orsakade rädsla och osäkerhet för vad som kunde hända medan 

de var på jobbet. Deltagarna jämförde ofta sig med andra i sin åldersgrupp eller till och 

med sig själva innan de fick sin hjärtsviktsdiagnos, och många uttryckte att allt hade 

förändrats och de kände att de var för unga för att vara sjuka (Walsh et al., 2018).  

 

Upplevelser av existentiella frågor 

 

I flera studier framkom det att deltagarna var rädda inför framtiden och döden (Gowani et 

al., 2017; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016). Känslor av att inte tro på det egna förmåga 

att kunna förbättra den fysiska kapaciteten upplevdes. Rädsla för att anstränga sig och 

osäkerhet för framtiden fick deltagarna att begränsa sina aktiviteter (Pihl et al., 2011). 

Detta resultat stärktes ytterligare i en studie där det uttrycktes att upplevelsen av att leva 

med en ofrånkomlig rädsla för livet och för döden (Chiaranai, 2014). Rädsla för försämring 

av hjärtsvikt varierade dock med diagnosens längd. Deltagarna som diagnostiserades 

nyligen verkade mer oroliga medan deltagarna som levt med hjärtsvikt under en längre tid 

verkade lugna och upplevde acceptans och mod att leva med sjukdomen (Gowani et al., 

2017). 

I likhet med tidigare fynd identifierades existentiella problem mellan liv och död som var 

särskilt framträdande vid akut förvärring av symtom som andnöd och bröstsmärta 

(Burström et al., 2012; Seah et al., 2016). Förluster i sociala nätverk samt fysiska 

begränsningar ökade deltagarnas vilja att dö (Klindtworth et al., 2015; Waterworth & 

Jorgensen, 2010). Medan vissa deltagare ansåg sig var redo att dö uttryckte flera osäkerhet 

om sin framtid och rädsla för döden (Burström et al., 2012; Jones et al., 2012; Pihl et al., 

2011; Waterworth & Jorgensen, 2010). Dessutom uttrycktes att de fortfarande hade saker 

de ville göra och uppnå samt fortfarande hade nätverk med familj eller vänner och deras 

samhälle (Waterworth et al., 2010). För att hantera osäkerheten hade vissa deltagare 

förberett sig och haft diskussioner om döden med sin familj (Klindtworth et al., 2015; 

Waterworth & Jorgensen, 2010). Deltagarna förväntade sig att få god vård då deras 

tillstånd förvärrades. En god vård var viktigt för dem när de tänkte på slutet av sitt liv och 

önskan om en fredlig och snabb död utan lidande nämndes konsekvent (Klindtworth et.al., 

2015; Waterworth & Jorgensen, 2010). Det framkom att de kände sig trygga med att deras 

anhöriga skulle sköta det praktiska efter deras bortgång (Klindtworth et al., 2017). 
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Flera deltagare hade vänt sig till sin religion för att söka tröst och tro från en högre makt 

som kan hjälpa dem att hantera sitt tillstånd. De som trodde på Gud hade styrkan från sin 

tro för att hantera sjukdomen och andra utmaningar i livet. Livet ansågs vara meningsfullt 

(Hopp et al., 2012; Seah et al., 2016). Även i studien av Waterworth och Jorgensen (2010) 

framkom att med hjälp av sin kyrka och religiösa tro kunde framtidens osäkerhet hanteras 

bättre. Deltagarna trodde att det var en högre varens vilja som skulle avgöra deras framtid 

och deras öde (Kimani et al., 2018; Seah et al., 2016). I studien som genomfördes i 

Thailand beskrev deltagarna att genom utövandet av buddhismen kunde de finna ett lugn 

samt med meditation och bön kunde de tänka positivt om sin livssituation vilket gav 

dessutom tröst och en förnyelse av lycka (Chiaranai, 2014). Dessutom fanns det tron att 

sjukdom och symptom orsakas på grund av karma. Att skapa bra karma spelade också en 

roll i att hjälpa till att ge en känsla av kontroll. Om inte i detta liv, kanske det nästa 

(Chiaranai, 2014). 

 

Upplevelser av påverkan på det sociala livet 

 

Som en följd av de fysiska begränsningar beskrev många deltagare att de blev isolerade 

(Walthall et al., 2019) vilket skapade oro (Burström et al., 2012). Att leva ensamma fick 

deltagarna ibland att känna sig mer osäkra vid försvårade symtom. Förhoppningar om att 

inte behöva vara ensamma i en framtida situation när de har större behov av vård beskrevs 

och därför ansågs tillgången till äldreboende som viktigt. Att leva med en partner och att 

ha barn och barnbarn som ringer fick deltagarna känna sig säkra (Burström et al., 2012). 

Familjemedlemmar bidrog inte bara känslomässigt, utan hjälpte med praktiska behov 

(Burström et al., 2012; Gowani et al., 2017; Nordberg et al., 2014) och detta ansågs ha en 

stor betydelse för deltagarna (Klindtworth et al., 2105). Fysiskt och psykiskt stöd från 

närstående uppskattades (Pihl et al., 2011). Så länge deltagarna kunde få lite stöd från 

släktingar och så länge de var relativt friska, fanns det inget behov av hjälp från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Andersson et al., 2012). Dock i en annan studie beskrevs det hur familj 

och vänner drog sitt stöd tillbaka när sjukdomen utvecklades. Ekonomisk hjälp var av 

yttersta vikt eftersom deltagarna inte fysiskt kunde arbeta (Kimani et al., 2018). 
 
När det gäller familjelivet kände deltagarna att de inte kunde utföra sina familjeroller på 

grund av sin begränsade fysiska kapacitet (Gowani et al., 2017; Hopp et al., 2012; Jones et 

al., 2012; Nordberg 2014; Pihl et al., 2011; Walthall et al., 2017). Skuldkänslor för att inte 

kunna bidra till hemmet ekonomiskt eller med hushållsarbete framkom i studier (Gowani et 

al., 2017; Jones et al., 2012; Seah et al., 2016). Även förändrade roller och oförmågan att 

vara förälder eller mor- och farförälder framkom (Jones et al., 2012; Walsh et al., 2018, 

Walthall et al., 2017). Vissa yngre deltagare upplevde att hjärtsvikt var orsaken till att de 

inte hade skaffat familj (Kimani et al., 2018; Walsh et al., 2018).  
 
Att leva med hjärtsvikt innebar ofta ett beroende av andra vilket upplevdes av deltagarna 

som att vara en börda (Andersson et al., 2012; Bagheri et al., 2012; Chiaranai, 2014; 

Nordfonn et al., 2019; Seah et al., 2016; Waterworth & Jorgensen, 2010). Att vara i behov 

av mer hjälp i det dagliga livet av sina närstående skapade skuldkänslor hos deltagare 

(Nordfonn et al., 2019; Seah et al., 2016). Även skuldkänslor för att inte kunna bidra till i 

hemmet framkom (Seah et al., 2016). Känslorna av att vara en börda gjorde att deltagarna 

drog sig tillbaka och isolerade sig (Nordfonn et al., 2019). Vissa deltagare kände sig som 

krävande patienter och en belastning även för vårdpersonal (Nordfonn et al., 2019; 

Waterworth & Jorgensen, 2010). 
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Det beskrevs som svårt att ha ett socialt liv, eftersom det visade sig vara komplicerat att gå 

någonstans eller att förbereda sig för gäster vilket upplevdes som en form av isolering 

(Chiaranai, 2014; Phil et al., 2011; Walthall et al., 2017). Det sociala livet begränsades av 

olika skäl, såsom trötthet, andfåddhet, biverkningar av vätskedrivande, svullnad samt att 

hjälpmedel inte var tillgängliga på offentliga platser. Därför valde deltagarna att avstå ifrån 

sociala aktiviteterna och föredrog att stanna hemma (Gowani et al., 2017). Sociala behov 

förblev ouppfyllda inte bara på grund av de fysiska begränsningarna utan även på grund av 

den begränsade dieten som personer med hjärtsvikt skulle följa. Det var svårt att äta ute 

med sina vänner eller gå på fest för att det inte var tillåtet att dricka eller äta mycket saltad 

mat (Chiaranai, 2014). 

Hjärtsvikt påverkade negativt deltagarnas karriär, meningsfulla relationer, familj och den 

ekonomiska tryggheten (Chiaranai, 2014; Jones et al, 2012; Walsh et al., 2018). Några av 

deltagarna var tvungna att ge upp jobbet på grund av trötthet (Jones et al., 2012). 

Ekonomiska konsekvenser blev en begränsande faktor i vardagen (Chiaranai, 2014; 

Kimani et al., 2018). Kostnader skapade en oändlig följd av fattigdom, vilket i sin tur 

skapade en ytterligare försämring i sjukdomstillstånd. Höga hälsovårdskostnader 

begränsade de tillgängliga ekonomiska resurserna för att tillgodose andra hushållsavgifter, 

som hyror och skolavgifter (Kimani et al., 2018). Kostnaderna för sjukvården inkluderade 

även indirekta kostnader som hemtjänst, transport och frånvaro från arbetet (Chiaranai, 

2014; Kimani et al., 2018). Att inte kunna betala transportkostnaderna ledde till missade 

vårdbesök och därmed avbröts vårdens kontinuitet (Kimani et al., 2018). Dock hade inte 

alla samma möjligheter att komma till sjukhuset på grund av tidskrävande sjukhusbesök 

och höga avgifter och därför försökte deltagarna undvika sjukhusbesök och sökte vård när 

det var brådskande (Gowani et al, 2017). 

 

Upplevelser av sjukvård och behandling 

 

Deltagarna i studien behövde mycket hjälp och stöd från andra för att klara av de dagliga 

aktiviteterna och anpassa livet efter sjukdomen. I allmänhet litade de flesta deltagarna på 

hälso- och sjukvården men informationen och stödet upplevdes som otillräcklig. 

Deltagarna berättade att de inte hade fått information om sin diagnos eller om orsaken till 

sitt tillstånd (Andersson et al., 2012; Burström et al., 2012; Kimani et al., 2018; 

Klindtworth et al., 2015; Nordfonn et al., 2019; Seah et al., 2016). Att försöka ta reda på 

mer information var ett sätt att hantera framtidens osäkerhet (Waterworth & Jorgensen, 

2010). Deltagarna ville även veta mer om korrekt hantering av sin sjukdom (Kimani et al., 

2018; Seah et al., 2016). Vissa trodde att deras symtom orsakats av normalt åldrande 

(Andersson et al., 2012; Norberg et al., 2014) och andra förväntade sig ett botemedel och 

förstod sitt tillstånd som en kortvarig sjukdom (Kimani et al., 2018). Flera av deltagarna 

hade svårt att förstå vad läkaren sa (Andersson et al., 2012; Burström et al., 2012; 

Wermström, Ryrlén & Axelsson, 2017) och oftast skyllde de sig själva eftersom de inte 

bad om ytterligare information (Andersson et al., 2012). I samma studie framkommer att 

deltagarna kände sig övergivna när de skrevs ut från specialistvården till primärvården. 

Dessutom hade de problem med att komma i kontakt med primärvården (Andersson et al., 

2012). Även i en annan studie upplevde deltagarna det som emotionellt utmanande att 

lämna den trygga miljön på sjukhuset och hantera en allvarlig diagnos och behandling på 

egen hand vilket fick dem att känna sig rädda och ensamma (Nordfonn et al., 2019).  
 
Otillräcklig kunskap om sjukdomen och behandlingen ledde till att personer med hjärtsvikt 

hade svårt att hantera sin sjukdom (Andersson et al., 2012; Gowani et al., 2017; Nordfonn 



 17

   

et al., 2019). När medicinsk behandling påbörjades och symtomen minskade missförstod 

vissa deltagare detta som att de skulle bli av med sjukdomen (Kimani et al., 2018). 

Biverkningar av läkemedel skapade ofta oro och känslan av osäkerhet (Burström et al., 

2012) och vissa yngre deltagare upplevde biverkningarna så besvärande att de slutade ta 

sina mediciner (Walsh et al., 2018). Däremot deltagarna vars symtom svarade på 

behandlingen uttryckte positiva känslor (Kimani et al., 2018; Nordfonn et al., 2019). Även 

om biverkningar av vätskedrivande påverkade negativt det sociala livet, ansågs det vara 

den mest fördelaktiga medicinen (Gowani et al., 2017). Egenvård upplevdes ofta 

emotionellt utmanande och skapade skuldkänslor hos deltagarna om de kände att de inte 

hade gjort tillräckligt. Rädsla för sjukhusvistelse och försämrade symtom hade dock en 

positiv inverkan på egenvård. Därför försökte deltagarna följa läkares rekommendationer 

för att undvika akut förvärring av symtom (Gowani et al., 2017; Nordfonn et al., 2019).  
 
I en studie av Bagheri et al, (2012) uttryckte deltagarna sin syn på omvårdnad där alla 

människor är födda med lika värde och har lika rättigheter, och vårdpersonal borde 

uppträda med sådana övertygelser. I studien framkom att deltagarna uppfattade 

sjukvårdspersonal som ouppmärksamma på deras behov, de kände sig glömda av andra 

och ansåg att deras värdighet förstördes och därmed ökade deras sårbarhet och andra 

problem. Personens värdighet främjades av personalens respektfull och empatiskt 

bemötande. Ömsesidig respekt i kommunikation samt att få tillräckligt med tid för att 

diskutera sin sjukdom var bland de viktigaste faktorerna för god hälsovård och 

patienttillfredsställelse. Däremot kunde personalbrist, stort antal patienter, sjukhusets 

regler och byråkrati hota deltagarnas känsla av värde (Bagheri et al., 2012). 
 
Utöver ett gott socialt nätverk upplevdes det som viktigt att få stöd även från hälso- och 

sjukvården (Burström et al., 2012; Nordfonn et al., 2019). Fysiska närheten i vården samt 

möjligheten att få kontakt med hjärtsviktssjuksköterska skapade känslan av säkerhet 

(Burström et al., 2012). Det upplevdes dock som svårt att skapa relationer med 

vårdpersonal på grund av personalbrist och dålig kontinuitet vilket var en källa till 

frustration och osäkerhet (Burström et al., 2012; Nordfonn et al., 2019). Det upplevdes 

som att ingen tog hand om dem individuellt på ett strukturerat sätt. För varje person är 

eget tillstånd och sjukdomshistoria det viktigaste dem vet men de fick uppfattning att de 

är bara en av dagens patienter för läkare och inte en unik individ (Nordfonn et al., 2019).  
 
Förtroende för vården ansågs vara viktigt (Waterworth & Jorgensen, 2010; Wermström et 

al., 2017). I en studie undersöktes patienters upplevelser av att vårdas under invasiv 

övervakning och det uppmärksammades upplevelser av maktlöshet (Wermström et al., 

2017). Deltagarna beskrev enorm trötthet för att kunna påverka själva vad som hände 

under behandlingen men de hade förtroende för vårdpersonalens kunskap. Studien visar att 

när deltagarnas tillstånd förbättrades ökade behovet av att återfå kontrollen. Att känna 

hopp samt att vårdpersonalen inte tog över beslut och funktioner som de kunde hantera 

själva hjälpte deltagarna att stå ut med situationen (Wermström et al., 2017).  

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt. Vid dataanalys identifierades fem kategorier som beskriver hur det är att leva 
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med hjärtsvikt. I resultat framkom det tydligt att fysiska symtom ledde till förlust av 

förmåga att klara av det dagliga livet. En rad olika känslor som ångest, rädsla, ilska, 

depression, oro och förlust i livet beskrevs. Även existentiella problem 

uttrycktes. Hjärtsvikt ledde oftast till beroendet av andra och påverkade det sociala livet. 

Komplicerad behandling och egenvård skapade svårigheter att hantera sjukdomen. 

Resultatet kommer att diskuteras vidare och sammankopplas med Erikssons teori om 

lidande.  
 
Det lidandet man möter i vården benämns som livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande (Eriksson, 2018). Resultatet visar att leva med hjärtsvikt innebar att tvingas 

göra livsstilsförändringar på grund av den begränsade fysiska förmågan. Aktiviteter som 

tidigare varit rutin i vardagen upplevdes som utmanande. Att tvingas lämna aktiviteter som 

ansågs vara meningsfulla kan bidra till lidande. Trötthet var ett av de vanligaste symtom 

som upplevdes som en begränsande faktor i sin vardag (Jones et al., 2012; Walthall et al., 

2019). Upplevelse av trötthet beskrevs som ett symtom för sig. Även om det beskrevs 

andra symtom vid olika tidpunkter under intervjuer, såsom andfåddhet, oro, depression, 

smärta och sömnproblem, förknippade de inte spontant trötthet med dessa andra symtom 

(Jones et al., 2012). Tröttheten var en orsak till depression och social isolering (Falk et al., 

2013) och detta var instämmande enligt Walthall et al. (2019). Resultatet i 

litteraturöversikten instämmer med forskning av Berglund (2011) som menar att när en 

människa drabbas av en långvarig sjukdom förändras livet och den drabbade måste finna 

nya sätt att hantera sin vardag. Det kan handla om att förlora kontrollen över sin framtid 

men också en känsla av minskad kapacitet och begränsningar (Berglund, 2011). 
 
Analysen av litteraturöversikts resultat visar på negativa känslor av depression men även 

känslor av frustration och irritation. I både vårt resultat och i en studie av Mahoney et al. 

(2017) uttryckte deltagarna att de var oroliga för sitt humör, ångest, livskvalitet och social 

funktion. Många beskrev känslor som ilska, irritabilitet, sorg och rädsla eller oro men 

också att känslor förändrades under sjukdomens gång. Det stämde även överens med 

Shtompel et al. (2014) beskrivning av mental hälsa påverkad av långvarig sjukdom. I 

studien framkom att de upplevda känslorna var sorg, ilska, ångest, depression samt känslor 

av frustration, irritation eller ilska över sina funktionshinder. Detta skulle kunna tyda på 

vikten av att veta hur personer med hjärtsvikt upplever sin sjukdom för att kunna möta 

deras behov på ett professionellt och personcentrerat sätt. 
 
Kulturella skillnader sågs i resultatet när det gäller synen på sjukdom och de olika 

strategier som används för att lindra psykiska ohälsa (Chiaranai, 2014; Gowani et al., 2017; 

Kimani et al., 2018; Seah et al., 2016). I studien som genomfördes i Thailand var 

deltagarna buddhister och de använde sig av olika anpassningsstrategier för att hantera sina 

känslor och detta genom att acceptera sitt liv och lära sig leva i nuet (Chiaranai et al., 

2014). Det som redan framkom utifrån en annan thailändsk studie av Chiaranai et al., 

(2018) var att karma hjälpte deltagarna att tänka positivt och acceptera förlusterna som 

orsakades av sjukdomen. Kulturella faktorer påverkade även hur personer förstod orsaken 

till sin sjukdom. I båda studier relaterade deltagarna inte bara till genetiska påverkan eller 

till ohälsosamma livsstil utan de trodde att deras sjukdom orsakades av karma (Chiaranai et 

al., 2014; Chiaranai et al., 2018). Utifrån resultatet blir det tydligt hur sociokulturella 

förhållandena som finns i samhället kan påverka individens syn på hälsa och sjukdom. 
 
I resultatet framkom deltagarnas rädsla för döden. Jones et al (2012) fann att existentiell 

betydelse återspeglar känslan av sårbarhet och dödlighet som deltagarna i studien kände 
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som ett resultat av upplevelsen av symtomet. Det mest oroande med att leva med hjärtsvikt 

var att det saknas botemedel. Detta speglas även av Klindtworth et al. (2015) där det 

uppgavs att förlusten av livskvalitet kan leda till känslor av ensamhet, och kan öka en 

persons önskan att dö. I enlighet med Erikssons teori om lidande kan detta orsaka 

livslidande hos personer som lever med hjärtsvikt. Med livslidande menas lidandet som 

upplevs i relation till det egna unika livet (Eriksson, 2018).  
 
Lidandet som uppstår på grund av behandlingen och själva sjukdomen benämns 

som sjukdomslidande (Eriksson, 2018). I resultatet framkom det att personer som lever 

med hjärtsvikt upplevde behandlingen som besvärlig med komplicerad egenvård. 

Biverkningar av olika läkemedel, till exempel av vätskedrivande, orsakade lidande hos 

personer med hjärtsvikt (Andersson et al., 2012; Burström et al., 2012; Nordfonn et al., 

2019; Walsh et al., 2018). Detta lyftes upp även i studien av van der Wal et al. (2010) där 

deltagarna berättade att de justerade sin dagliga dos av vätskedrivande själva bara för att 

kunna åka på en bussresa. Även om dessa individuella anpassningar kunde leda till 

försämrade symtom och därmed orsaka ännu mer lidande var det nödvändigt för att kunna 

hantera sin sjukdom i vardagen. För att kunna undvika möjliga missförstånd angående 

egenvård och medicinering betonades vikten av patientutbildning. Följsamhet till 

behandling kunde påverkas av ålder, socioekonomiska bakgrund, motivation och 

utbildningsnivå (van der Wal et al., 2010). Detta framkom även i vårt resultat där 

skillnader i egenvård beroende på socioekonomiska bakgrund och utbildningsnivå kunde 

identifieras. Studier från Europa och USA visade större kunskap och tilltro till hälso- och 

sjukvården hos deltagarna medan studien från Kenya, Pakistan och Thailand skiljde sig 

något från de övriga länder. Även om personer med hjärtsvikt var medvetna om vikten av 

att konsumera en låg-natrium diet, saknade de förståelse för hur natrium bidrog till 

förvärring av symtom och vilka livsmedelsval som ska undvikas (Gowani et al., 2017). Det 

fanns även olika ekonomiska förutsättningar vilket påverkade följsamhet till behandling 

och möjlighet att söka vård. Även om regeringen hjälpte till med sjukvårdskostnader, fanns 

det också andra kostnader relaterat till behandling (Chiaranai, 2014).  
 
Utifrån vårt resultat blev det tydligt att omvårdnad vid hjärtsvikt handlar främst om 

patientutbildning och rådgivning om livsstilsförändringar. Som det lyfts upp i bakgrunden 

är omvårdnadens mål att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande (International Council of Nurses, 2012). Detta kräver en god kommunikation 

mellan patient och vårdpersonal vilket stärktes även av vårt resultat där det framkom att 

tydlig och kontinuerlig kommunikation hade en stor betydelse för egenvården. Dock i 

flertal studier uttryckte deltagarna att de inte hade fått tillräckligt med information om sin 

sjukdom och behandling vilket ledde till svårighet i att hantera den komplexa behandlingen 

(Andersson et al., 2012; Burström et al., 2012; Gowani et al., 2017; Kimani et al., 2018; 

Klindtworth, et.al., 2015; Seah et al., 2016). I enlighet med Eriksson (2018) kan detta ses 

som ett problem som kan förvärra patientens upplevelser av sjukdomen och orsaka 

vårdlidande. Med vårdlidande menas lidandet som uppkommer i vårdsituationer och 

kränkning av patientens värdighet kan vara en anledning till vårdlidande (Eriksson, 2018). 

I studien av Bagheri et al., (2012) beskrev deltagarna att respektfull bemötande och 

empatisk miljö kunde främja deras värdighet. Däremot upplevde deltagarna att deras 

värdighet hotades av personalbrist och sjukhusets byråkrati. Även flera andra studier i 

denna litteraturöversikt har visat att patientens upplevelse av vårdpersonalens bemötande 

har varit viktigt och påverkat helhetsupplevelsen av vården (Bagheri et al., 2012; 

Wermström et al., 2017). Vikten av att ha ett personcentrerat bemötande sågs i resultatet 

och kan även stärkas med studien av Ekman et al. (2012). Effekterna av personcentrerad 
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vård var förkortade sjukhusvistelser för patienter med hjärtsvikt samt förbättrade daglig 

aktivitet (Ekman et al., 2012). Dudas et al. (2013) studie fann att patienter med hjärtsvikt 

var mindre osäkra i sin sjukdom efter att de fått personcentrerad omvårdnad. Detta 

påverkade även positivt patienternas möjlighet att hantera sin sjukdom (Dudas et al., 

2013). Vårdsituationer där deltagarna fick känna sig inkluderad och respekterad 

uppskattades (Bagheri et al., 2012). Detta är också en utgångspunkt i personcentrerat 

förhållningssätt där vården ska utgå ifrån patientberättelsen och patienten ses som en unik 

människa med sina individuella behov (Ekman et al., 2012; SSF, 2016). Att läsa lidandets 

språk innebär enligt Eriksson (2018) att ställa frågor, lyssna uppmärksamt på berättelse, 

läsa av kroppsspråk samt att bekräfta. Det stämde även överens med Bagheri, (2012) att en 

ömsesidig respekt i kommunikation mellan patient och vårdpersonal var en av den 

viktigaste önskan hos deltagarna.  
 
Vårt resultat visar att det finns behov av förbättring i interaktionen med vårdpersonal 

(Burström et al., 2012; Klindtworth et al., 2015; Wermström et al., 2017). Studier lyfte upp 

betydelsen av deltagande i vården. Det framkom att snabba åtgärder utan patientens 

delaktighet kunde vara acceptabla i akuta situationer, medan i den stabila vården var 

behovet av deltagande viktigt. Behov av ökad omvårdnad avslöjade brist på 

uppmärksamhet och empati. Upplevelse att de inte kände sig erkända, hörda eller tas på 

allvar framkom (Klindtworth et al., 2015). Beroende av vårdpersonalen kan i sin tur leda 

till en känsla av maktlöshet. Däremot att bekräftas som en människa av personalen stärkte 

patienterna. (Wermström et al., 2017). Utifrån Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 

betonas vikten av partnerskap mellan patient och vårdpersonal samt att patient ses som en 

aktiv deltagare i den dagliga omvårdnaden. Personal kan stärka patientens makt genom att 

skydda deras integritet, informera och involvera patienten vilket är centralt för 

personcentrerad vård. 

 

Metoddiskussion  

Som studiedesign valdes en litteraturöversikt vilket är lämplig som metod för att det 

handlar om att ta reda på befintlig forskning och få en helhetsförståelse om vad som har 

studerats (Friberg, 2017). I enlighet med Kristensson (2017) genomfördes en icke-

systematisk litteraturöversikt. Den systematiska översikten innefattar att eftersöka, granska 

och sammanställa all relevant litteratur medan en icke-systematisk litteraturöversikt har 

samma struktur men är mindre omfattande (Kristensson, 2017). En systematisk 

litteraturstudie är mer tidskrävande än icke-systematisk litteraturöversikt (Rosén, 2017). 

Möjlighet att genomföra en systematisk litteraturöversikt var begränsad i och med att tiden 

för det självständiga arbetet var begränsad till tio veckor. En kvalitativ metod med 

forskningsintervju som datainsamlingsmetod hade kunnat väljas som metod i 

examensarbete för att besvara studiens syfte. Enligt Kristensson (2017) är kvalitativ design 

lämplig i de fall upplevelser och fenomen undersökts. Dock har litteraturöversikten 

inkluderat bara kvalitativa artiklar som beskriver patienters subjektiva upplevelse och ger 

en djupare förståelse för hur det är att leva med hjärtsvikt. 

Sökningen utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Dessa är de största databaserna 

som innehåller omvårdnadsforskning. Att söka i flera databaser stärker arbetets 

trovärdighet genom att chansen att hitta artiklar som är relevanta för syftet ökar 

(Henricson, 2017). Det bokades en träff med Sophiahemmet Högskolas bibliotekarie för att 

få handledning i hur databaser skulle användas och att fördjupa förståelsen kring sökord, 

avgränsningar och sökstrategier. Rosén (2017) konstaterar att experternas roll i 
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litteratursökningsfasen är att bidra med ämnesord samt att snabbt bedöma sökstrategins 

sensitivitet och specificitet. Med sökstrategins sensitivitet menas möjligheten att fånga in 

alla tänkbara artiklar och med specificitet menas möjligheterna att bara få med relevanta 

artiklar (Rosén, 2017). En sökning med hög sensitivitet skapades genom att använda den 

booleska operatorn OR samt operatorn AND användes för att begränsa sökningen vilket är 

i enlighet Karlsson (2017). Ökad specificitet i sökningen skapades i samråd med personal 

från biblioteket olika sökord bestämdes. Valda sökord med olika kombinationer visade 

träffar med många artiklar. Högt antal träffar i valda databaser redovisar att många studier 

har utförts inom syftets område.  
 
För många träffar begränsades med avgränsningsfunktionerna som språk, tidsperiod, 

artikeltyp och filtret peer reviewed. I databasen PubMed saknades avgränsning peer 

reviewed då kontrollerades detta på de aktuella tidskrifts hemsidor. Enligt Henricson 

(2017) stärks trovärdigheten genom att välja artiklar som är peer reviewed därför att 

studierna är bedömda som vetenskapliga. Avgränsning som gjordes vid databassökningen 

var engelska språket vilket resulterade i att artiklar som skrevs på andra språk valdes bort. 

Engelska är inte författarnas modersmål men är ett språk som författarna behärskar. Trots 

en noggrann översättning av artiklar kan inte garanteras att inga missförstånd har skett 

vilket kan ses som en svaghet. Inga avgränsningar i ålder och kön på studiedeltagarna 

gjordes för att få en överblick av upplevelser i alla olika patientgrupper i alla åldrar. Hade 

åldern begränsat exempelvis till yngre patienter hade resultat säkert blivit annorlunda. Det 

valda tidsperiod var tio år vilket visade att det framkommer mycket forskning kring ämnet. 

Inga geografiska avgränsningar användes och det inkluderades studier från hela världen 

vilket anses ha påverkat resultatet på ett positivt sätt och kunnat ge en bredare resultat och 

generell beskrivning av upplevelser. Fem artiklar var skrivna i Sverige, två artiklar var från 

England, en artikel från Tyskland och en artikel från Norge. Från USA inkluderades tre 

artiklar och en artikel från Nya Zeeland. Även artiklar från Kenya, Iran, Pakistan, Thailand 

och Singapore inkluderades. Även en relativt stor generalisering var möjlig för att 

kunskapen kring patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt är giltig i hela världen.  
 
Artiklarna granskades och värderats enligt Sophiahemmets bedömningsunderlag (Berg et 

al., 1999 & Willmans et al., 2016). De valda artiklarna granskades var för sig och sedan 

gemensamt vilket stärker reliabiliteten i enlighet med Henricson (2017). Det var 16 artiklar 

med hög kvalitet och två artiklar med medelhög kvalitet som inkluderades i resultat vilket 

ökar trovärdigheten och kvalitet av litteraturöversikten. Bortfallet i inkluderade artiklar var 

lågt vilket stärker validiteten i resultatet ytterligare. Granskningsmallen upplevdes dock ha 

ett stort utrymme till fritolkning där risken fanns till felbedömningar vilket skulle enligt 

Henricson påverka pålitligheten i resultatet. 
 
Syftet i denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt och därför inkluderades endast kvalitativa studier. Att välja kvalitativa studier 

som utgångspunkt kan förståelsen kring patienters lidande, upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar och behov bli bättre (Friberg, 2017). I de utvalda artiklar delade deltagarna 

sina upplevelser med sina egna ord vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet. Dock 

finns det en risk att deltagarna inte berättar allt kring sina upplevelser eller blir påverkad av 

intervjuaren och det kan ses som en svaghet i studier med kvalitativ design. Detta kan i sin 

tur påverka negativt litteraturöversiktens trovärdighet. Att endast välja kvalitativa studier 

underlättar även slutsatsdagning av resultatet när det inte finns en stor variation av olika 

mätinstrument (Henricson, 2017). Under dataanalysen redovisades resultat i löpande text 

och även i en matris som visar på relevant data från de inkluderade studierna. Med en 
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artikelmatris ökar trovärdigheten och tillförlitligheten i resultatet då läsaren på ett 

överskådligt sätt kan se de funna artiklarnas resultat (Rosén 2017).  
 
Examensarbetet ska vara objektivt och därför eftersträvades det att ha en neutral 

inställning. Författarna till denna litteraturöversikt har kontinuerligt reflekterat över sin 

egen förförståelse inom ämnet och haft en objektiv syn genom studien i syftet att inte 

påverka litteraturöversiktens resultat. Enligt Priebe och Landström (2017) betyder 

begreppet förförståelse att det finns en viss kunskap och förståelse om ämnet innan studien 

påbörjas, men det handlar även om personliga erfarenheter och värderingar som varje 

människa har med sig. De egna erfarenheterna och värderingar kan ha en inverkan på hur 

resultatet tolkas. Författarna till denna litteraturöversikt kunde en hel del saker kring det 

valda ämnet redan innan det självständiga arbetet påbörjades eftersom sjukdomen 

hjärtsvikt har tagits upp under utbildningen. Det finns även erfarenheter där anhörig är 

drabbade av hjärtsjukdom samt erfarenheter genom att vårda patienter med hjärtsvikt på 

sina arbetsplatser hjärtsviktcentrum, respektive äldreboende.  
 
Under arbetets gång granskades översikten i fem tillfällen av handledare och en 

handledningsgrupp. En gång i veckan var det grupphandledning på högskolan. Då fanns 

det möjlighet att utbyta idéer och tankar, samt frågor som uppkommit kunde reflekteras. I 

enlighet Henricsson och Lönn (2017) var handledning till hjälp för att förbättra och 

strukturera litteraturöversikten, vilket ökade pålitligheten och trovärdigheten av arbetet. 
 

Slutsats   

 

Resultatet visade att hjärtsvikt leder till rädsla, ångest och depression samt till minskade 

fysiska och sociala aktiviteter. Begränsad vardag och besvärlig egenvård orsakade lidande 

hos patienter. Genom att förstå hur dessa personer påverkas av sin sjukdom kan 

sjuksköterskor möta individens behov på ett professionellt och personcentrerat sätt och 

utföra bra och säker omvårdnad. 

 

Fortsatta studier   

 

Den här litteraturöversikten är ett bidrag för vidare forskning inom ämnet hjärtsvikt och 

omvårdnad vid hjärtsvikt. Samtidigt krävs ytterligare forskning kring upplevelser av att 

leva med hjärtsvikt, framförallt när det gäller skillnader i upplevelser mellan äldre och 

yngre patienter. Hur mycket skiljer sig åt upplevelser av att leva med sjukdomen vid olika 

åldrar? Även hur kulturella och ekonomiska skillnader i patientgrupper påverkar egenvård 

skulle varit intressant att undersöka närmare. Genom att ta reda på ovanstående kan hälso- 

och sjukvårdspersonal få mer kunskap och förståelse för livskvaliteten och behov av stöd 

hos personer med hjärtsvikt.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Genom att studera patienters erfarenheter och upplevelse av att leva med hjärtsvikt ökar  
kunskap och lärdom inom ämnet. Detta kan bidra till utveckling av trygg vård och därmed 

minimera risk för onödigt lidande hos patienten. Att fokusera mer på patienters upplevelse 

bidrar till att sjuksköterskor anpassar omvårdnad efter patientens särskilda behov. 

Sjuksköterskans arbete innefattar tillit och respekt samt att stötta och bemöta patienter på 

ett mer patientsäkert och värdigt sätt.  
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Hållbar utveckling 
Hjärtsvikt är en diagnos som sjuksköterskor behöver mera förståelse för och 

uppfattning om betydelse av sjukdom ur den drabbade personens perspektiv. Genom 

personcentrerad omvårdnad vid hjärtsvikt minskar lidande, vårdtider och kostnader. 

Patienter känner sig tryggare och har mer tilltro till sin egen förmåga att leva med 

sjukdomen. Att fokusera mer på personers upplevelser bidrar till ökad hållbarhet.  

 

 

SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION 

 

Författarna Jenna Ojanne och Seka Causevic har i lika stor omfattning bidragit till alla 

delar av denna uppsats. 
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I 

BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Andersson, L., 

Eriksson, I., & 

Nordgren, L.  
2012 
Sverige  
 

  

Living with heart 

failure without 

realizing: A 

qualitative patient 

study 
 

Att beskriva hur 

personer med 

hjärtsvikt upplever 

stöd i svensk 

primärvård 
 

Design: kvalitativ design 
Urval: Medicinska 

journalsystemet användes för att 

identifiera berättigade deltagare. 

Exklusion: mental sjukdom, 

demens, drogmissbruk och 

oförmågan att tala och förstå 

svenska. 
Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 
Analys: kvalitativ innehållsanalys 
 

 

11 
(-) 

 

 

Deltagarna upplevde att de inte hade fått 

information om sin diagnos eller om 

orsaken till deras tillstånd vilket ledde 

till svårigheter att hantera sjukdomen.  

Deltagarna trodde att deras symtom 

orsakades av ålder och var ändå nöjda 

över sin livssituation. Symtom som 

trötthet och andfåddhet upplevdes som 

begränsande faktorer i vardagen. De 

upplevde inte att de behövde vård eller 

stöd för att hantera sin sjukdom. Istället 

var deras huvudsakliga behov av stöd i 

det dagliga livet hjälp med praktiska 

frågor. Beroendet av andra upplevdes 

som att vara en börda.  

 

K 
I 
 
 

Bagheri, H., 

Yaghmaei, F., 

Ashktorab, T., & 

Zayeri, F.  
2012 
Iran 
 

 

Patient dignity and its 

related factors in heart 

failure patients 
 

Att undersöka 

betydelsen av 

patientens värdighet 

och faktorer som 

främjar eller hotar 

värdighet hos 

patienter med 

hjärtsvikt 
 

Design: en kvalitativ summativ 

design 
Urval: patienter med hjärtsvikt 

och kan prata persiska, 

exklusion: tecken på delirium 

eller demens 
Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 
Analys: kvalitativ innehållsanalys 

 

22 
(-) 

 

 

Enligt studiedeltagarna betyder 

värdighet att man betraktas som en unik 

människa och behandlas med respekt. 

Faktorer som främjar värdighet var 

ansvar, empati, jämlikhet, god 

kommunikation, tillräcklig information 

samt integritet. Faktorer som upplevdes 

att hota värdighet var tex beroendet av 

andra, exponering av kroppen samt 

personalbrist och byråkrati på sjukhus. 

 

 

K 

II 
 

 



III 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Burström, M., 

Brännström, M., 

Boman, K., & 

Strandberg, G.  

2012 

Sverige 

 

  

Life experiences of 

security and 

insecurity among 

women with chronic 

heart failure 
 

Att undersöka 

kvinnors erfarenhet 

av att leva med 

kronisk hjärtsvikt 

med fokus på 

kvinnors känslor av 

säkerhet och 

osäkerhet kring 

sjukdomen. 
 

Design: beskrivande kvalitativ 

design 

Urval:  kvinnor med hjärtsvikt, 

NYHA klass II – III 

Datainsamling: semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer  

Analys: kvalitativ innehållsanalys 
 

 

8 
(-) 
 

 

Upplevelser av tacksamhet över egen 

förmåga trots begränsad fysisk kapacitet 

samt känslan av säkerhet över att kunna 

hantera sin sjukdom uttrycktes. Flera 

skyllde på sig själva för att vara sjuka. 

Ett växande beroende av andra, förlust 

av kontroll och självständighet och att 

inte klara av sin personliga hygien själv 

hotade värdigheten. Rädsla och 

osäkerhet framför allt i samband med 

försvårade symtom identifierades. Stöd 

från anhöriga och bra relation med 

sjukvården var viktigt. Information om 

sjukdomen upplevdes dock som 

bristfällig.  

 

K 
I 
 

Chiaranai, C.  
2014 
Thailand 
 

 

A phenomenological 

study of day-to-day 

experiences of living 

with Heart Failure: 

Do cultural 

differences matter? 
 

Att undersöka hur 

thailändska patienter 

med hjärtsvikt 

upplever att leva med 

sin sjukdom och om 

kulturella faktorer har 

påverkan i 

upplevelser.  
 

Design: en fenomenologisk 

kvalitativ design 
Urval: Patienter med 

hjärtsviktsdiagnos NYHA klass I 

till III & kan thailändska språket. 

Patienter med kognitiv svikt eller 

NYHA klass IV uteslutits.   
Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer 
Analys: kvalitativ induktiv 

innehållsanalys 

 

15 
(-) 
 

 

Fysiska, emotionella, sociala och 

ekonomiska begränsningar. Alla 

deltagare rapporterade begränsningar i 

fysisk funktion, klagade på minskad 

energi, brist på kraft, andnöd och 

trötthet. Tron på karma skapade både 

positiva och negativa upplevelser.  
Deltagarna lärde sig att acceptera sina 

begränsningar och försökte 

upprätthålla sitt dagliga liv genom att 

använda olika strategier. Även 

skuldkänslor och rädsla uttrycktes.   

 

K 
I 
 



IV 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Gowani, A., Gul, R., 

Dhakam, S., & Kurji, 

N.  

2017  

Pakistan 

  

Living with heart 

failure: Karachi 

exploratory study 

 

Att undersöka 

patienters erfarenhet 

av att leva med 

hjärtsvikt i 

utvecklingsländer 

som Pakistan 

 

 

Design: fenomenologisk design 

Urval: patienter med hjärtsvikt på 

fyra sjukhus i Karachi med 

variation i deras ålder, kön, 

inkomst, utbildningsstatus och 

nivå av egenvård. 

Datainsamling: Fördjupade 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: Morse och Niehaus analys 

 

 

8 

(-) 

 

 

Fyra huvudteman identifierades: Att 

vara begränsad av sjukdomen; Rädsla 

och osäkerhet för framtiden, försämrade 

symtom och döden; Utmanande 

anpassning till hälsoavvikande behov; 

Sjukvårdens roll i egenvård. Andnöd och 

trötthet hindrade deras vardag. Även 

religiösa och sociala aktiviteter 

begränsades. Svårigheter att hantera 

egenvård, familjen hjälpte till både med 

det praktiska och känslomässiga. 

Skuldkänslor och förändrade 

familjeroller identifierades. 

 

 

K 

I 

 

Hopp, F. P., 

Thornton, N., 

Martin, L., & 

Zalenski, R.  

2012  

USA        

 

Life Disruption, Life 

Continuation: 

Contrasting Themes 

in the Lives of 

African-American 

Elders with Advanced 

Heart Failure 

 

Att undersöka hur 

urbana-amerikanska 

äldre upplever 

avancerad hjärtsvikt. 

 

Design: kvalitativ 

Urval: Afroamerikaner, 60 år och 

äldre med avancerad hjärtsvikt, 

identifierades genom journaler 

från ett sjukhus i Detroit, 

Michigan. 

Datainsamling: individuella 

intervjuer 

Analys: tematisk analys 

 

 

35 

(-) 

 

Deltagarna mötte många utmaningar och 

beskrev en rad strategier för att hantera 

sin sjukdom. Förlust av vanliga 

aktiviteter var ofta förknippad med 

psykologiska besvär, som ofta inträffade 

tillsammans med fysiska svårigheter. 

Begränsningar i fysisk aktivitet var 

förknippade med förändringar i hem- 

och familjelivet. Religiösa aktiviteter 

och andlighet hjälpte att hantera 

sjukdomen och skapade mening i livet.  
 

 
K 

I 

 



V 

 

 
 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Jones, J., 

McDermott, C. M., 

Nowels, C. T., 

Matlock, D. D., & 

Bekelman, D. B.      

2012     

USA   

 

 

 

The experience of 

fatigue as a 

distressing symptom 

of heart failure 

 

Att undersöka 

uppfattningar, 

erfarenheter och 

betydelse av trötthet  

 

Design: Tolkande studie  

Urval: kvinnor och män med 

hjärtsvikt NYHA klass II - IV, 

minst 18 år gamla, exklusion: 

demens 

Datainsamling: fördjupade 

individuella intervjuer 

Analys: induktiv analys 

 

26 

(-) 

 

 

Deltagarna betonade den fysiska bördan 

av trötthet. Vikten av planering och 

tidshantering uttrycktes och deltagarna 

förstod hur de skulle optimera sin vardag 

för att minimera den dagliga effekten av 

trötthet. Oro inför framtiden, rädsla för 

döden och skuldkänslor identifierades. 

Hjärtsvikt påverkade negativt karriär, 

ekonomi och familjerelationer. Även 

positiva känslor och tacksamhet 

framkom över vad de fortfarande kunde 

göra trots sin begränsade fysiska 

förmåga.  

 

K 

II 

 

Kimani, K. N., 

Murray, S. A., & 

Grant, L.  
2018 
Kenya  
 

 

Multidimensional 

needs of patients 

living and dying with 

heart failure in 

Kenya: A serial 

interview study. BMC 

Palliative Care 
 

Att utforska 

upplevelserna hos 

patienter som lever 

med hjärtsvikt i 

Kenya samt att hur 

deras sociala och 

kulturella kontext kan 

ha påverkat deras 

tolkningar  
 

Design: en longitudinell 

kvalitativ studiedesign 
Urval: patienter med hjärtsvikt 

NYHA- klass III-IV. Identifierad 

med hjälp av sjukhuspersonal.  
Datainsamling: fördjupade 

intervjuer 
Analys: tematisk analys 
 

 

 

18 
(7) 
 

 

Patienterna upplevde fysisk, 

psykosocial, andlig och ekonomisk nöd. 

De hade också ouppfyllda behov av 

information om sin sjukdom och 

behandling. De flesta accepterade sin 

sjukdom som öde eller som Guds vilja. 

Oroande fysiska symtom som akut 

andfåddhet orsakade betydande ångest 

och upplevdes som livshotande som 

kräver akutvård. Även trötthet, 

ankelödem och hosta rapporterades ofta. 

Yngre patienter upplevde ännu 

betydande ångest och depression. Höga 

hälsovårdskostnader begränsade de 

tillgängliga ekonomiska resurserna för 

att tillgodose andra hushållsavgifter. 

 

K 
I 
 



VI 

 

 

 

 

 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Klindtworth, K., 

Oster, P., Hager, K., 

Krause, O., Bleidorn, 

J., & Schneider, N.  

2015 

Tyskland 

 

 

 

Living with and dying 

from advanced heart 

failure: 

Understanding the 

needs of older 

patients at the end of 

life. 

 

Att förstå hur 

patienter med 

avancerad HF 

uppfattar sin sjukdom 

och identifiera deras 

medicinska, 

psykosociala och 

informationsbehov, 

med fokus på den 

sista livsfasen. 

 

Design: Kvalitativ longitudinell 

intervjustudie 

Urval: Patienter som är 70 år 

eller äldre med svår hjärtsvikt 

NYHA klass III-IV två 

geriatriska sjukhus i Hannover 

och Heidelberg, Tyskland. 

Datainsamling: Intervjuer med 

tre månaders intervall under 18 

månader. 

Analys: induktiv analys 

 

 

 25 

(15) 

 

 

Äldre patienter upplevde inte hjärtsvikt 

som en livsbegränsande sjukdom utan 

snarare som en sjukdom med akuta 

livshotande händelser. Det främsta 

problemet var funktionella 

begränsningar i det dagliga livet samt att 

det finns behov av förbättring i 

interaktionen med vårdpersonal. 

Patienterna trodde ofta att deras tillstånd 

var ett resultat av deras hög ålder. Vissa 

förlorade viljan att leva på grund av 

ensamhet och förlust av livskvalitet.  

Familjens roll var viktig del i 

behandlingen.  

 

K 

I 

 

Norberg, E.-B., 

Boman, K., Löfgren, 

B., & Brännström, 

M.    

2014  

Sverige 

 

 

 

Occupational 

performance and 

strategies for 

managing daily life 

among the elderly 

with heart failure. 

 

Att beskriva 

erfarenheter av 

begränsningar i 

arbetsförmåga och 

strategier för att 

hantera dagliga 

aktiviteter bland äldre 

med kronisk 

hjärtsvikt. 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Kvinnor och män med 

hjärtsvikt, NYHA klass II–IV 

Datainsamling: intervjuer 

Analys: kvalitativ innehållsanalys 

 

 

22 

(12) 

 

 

Deltagarna relaterade sin begränsade 

aktivitetsförmåga till hjärtsvikt, men 

också till åldrande och andra sjukdomar. 

Att använda olika hjälpmedel och 

anpassa miljön på olika sätt var 

strategier som användes för att minska 

belastningen och underlätta utförandet 

av aktiviteter på ett säkrare sätt. 

Deltagarna upplevde en förändring i 

roller från oberoende till beroende av 

hjälp från andra. De använde 

hemtjänster för personlig vård och 

hushållssysslor samt fick stöd av sina 

närstående.  
 

 

K 

I 

 



VII 

 

 
 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Nordfonn, O. K., 

Morken, I. M., Bru, 

L. E., & Husebø, A. 

M. L.  

2019       

Norge    

 

 

  

Patients’ experience 

with heart failure 

treatment and self‐
care—A qualitative 

study exploring the 

burden of treatment. 

 

Att undersöka 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt och deras 

uppfattningar om 

bördan relaterat till 

behandling och 

egenvård 

 

Design: beskrivande och 

utforskande design 

Urval: Patienter med 

hjärtsviktsdiagnos (NYHA klass 

II/III), identifierades genom 

medicinska journaler från en 

hjärtsviktsklinik. Exklusion: 

oförmåga att prata norska, 

nydiagnostiserad (mindre än 3 

mån) eller kognitiv svikt.  

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

Analys:  analys med systematisk 

textkondensation 

 

 

17 

(-) 

 

 

Uppfattningar kring emotionella 

utmaningar och problematisk egenvård 

identifierades.  

Emotionell utmaning: en ny 

livssituation, övervakning av 

kroppssignaler, svåra övergångar och 

skuldkänslor.  

Besvärlig egenvård: samordning av dålig 

vård, brist på information och 

utbildning, besvärlig medicinering, 

beroendet av andra. Stödet från hälso- 

och sjukvården var viktigt. 
 

 

K 

I 

 

 

Pihl, E., Fridlund, 

B., & Mårtensson, J.  

2011 

Sverige 

 

 

Patients’ experiences 

of physical limitations 

in daily life activities 

when suffering from 

chronic heart failure; 

a phenomenographic 

analysis: Heart failure 

and physical 

limitations 

 

Att beskriva hur 

patienter som lider av 

kronisk hjärtsvikt 

uppfattade sina 

fysiska begränsningar 

i det dagliga livet 

 

Design: En utforskande och 

kvalitativ design med 

fenomenografisk strategi. 

Urval: Inklusionskriterierna: 

hjärtsvikt, diagnostiserad med 

ekokardiografi och förmåga att 

tala och förstå det svenska 

språket. Exklusionskriterier: 

andra allvarliga fysiska eller 

psykiska störningar. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: fenomenografi 

 

 

15 

(-) 

 

 

Fysiska begränsningar ledde till behovet 

av att hitta praktiska lösningar i det 

dagliga livet och att få hjälp av andra. 

De fysiska begränsningarna påverkade 

även det sociala livet. Förändrade 

familjeroller, rädsla för döden och 

framtiden identifierades. Fysiskt och 

psykiskt stöd från närstående 

uppskattades. 
 
 

 

K 

I 

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Seah, A. C. W., Tan, 

K. K., Huang Gan, J. 

C., & Wang, W.  

2016       

Singapore  

 

 

 

  

Experiences of 

patients living with 

heart failure: A 

descriptive qualitative 

study 

 

Att utforska 

erfarenheter, behov 

och 

hanteringsstrategier 

hos patienter som 

lever med hjärtsvikt i 

Singapore 

 

Design: beskrivande kvalitativ 

design 

Urval: 21 år eller äldre; klinisk 

diagnos av HF i minst 1 år; 

kunna samtala på engelska och / 

eller mandarin. Patienter med 

känd psykiatrisk 

sjukdomshistoria, terminal 

sjukdom (t.ex. cancer) eller 

nedsatt bilateral hörsel utesluts. 

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: Innehållsanalys med en 

induktiv metod 

 

15 

(-) 

 

 

 

Olika symtom som brist på energi, 

andnöd, bröstsmärta, trötthet, svaghet i 

benen och vätskeansamling begränsade 

deltagarnas vardag. Emotionella 

påfrestningar som ångest, rädsla, ilska, 

depression och förlust uttrycktes. 

Religion hjälpte i sjukdomshantering 

och skapade acceptans. Skuldkänslor 

över att inte kunna bidra hemma eller att 

vara en börda framkom. Vissa upplevde 

informationen om sjukdomen som 

otillräcklig.  
 

 

K 

I 

 

 

Walsh, A., Kitko, L., 

& Hupcey, J.  

2018  

USA 

 

 

 

 

 

The experiences of 

younger individuals 

living with heart 

failure 

 

Att undersöka 

erfarenheten av att 

leva med hjärtsvikt 

hos yngre patienter 

 

 

Design: beskrivande kvalitativ 

design  

Urval: Patienter med 

hjärtsviktsdiagnos, förmågan att 

delta i en engelskspråkig 

intervju, 35 - 55 år. Rekryterades 

från två olika hjärtsviktskliniker.  

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: kvalitativ tematisk analys  

 

18 

(-) 

 

 

 

Erfarenhet av att leva med hjärtsvikt 

beskrevs. Förlust av kontroll och 

självständighet samt skuldkänslor 

upplevdes. Deltagare hade svårt att 

acceptera sin diagnos och påverkades 

mycket av psykosociala symtom. 

Hjärtsvikt hade även ekonomisk 

påverkan och det påverkade även sociala 

relationer. Att inte kunna skaffa familj 

var emotionellt påfrestande. Deltagarna 

jämförde ofta sig med andra i sin 

åldersgrupp. 
 

 

K 

I 

 



IX 

 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Walthall, H., 

Floegel, T., Boulton, 

M., & Jenkinson, C.  

2019     

UK  

 

 

Patients experience of 

fatigue in advanced 

heart failure.      

 

Att utforska 

upplevelsen av 

trötthet hos personer 

med avancerad 

hjärtsvikt. 

 

Design: utforskande kvalitativ 

design 

Urval: Patienter med 

hjärtsviktsdiagnos med NYHA 

klass III-IV, 18 år och äldre. 

Rekryterades från ett 

hjärtcentrum i södra England. 

Exklusion: kognitiv svikt.  

Datainsamling: fördjupade 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: tematisk analys 

 

 

24 

(1) 

 

 

Upplevelser av trötthet beskrevs som att 

det begränsade förmågan att utföra 

egenvård och de fysiska aktiviteterna i 

det dagliga livet. Energinivåer upplevdes 

vara mycket lägre. Tröttheten påverkade 

även humör och orsakade bland annat 

brist på motivation, ilska, frustration och 

depression. Även sociala konsekvenser 

och rädsla för framtiden beskrivs.  

 

K 

I 

 

Walthall, H., 

Jenkinson, C., & 

Boulton, M.  

2017 

UK 

 

Living with 

breathlessness in 

chronic heart failure: 

A qualitative study. 

 

Att undersöka hur 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt beskriver 

sina upplevelser av 

andfåddhet, mönstret 

för deras andfåddhet, 

hur vardagslivet 

påverkas och hur de 

anpassar sig till och 

hanterar dessa 

symtom. 

 

Design: Beskrivande kvalitativ 

design 

Urval: Patienter med 

diagnostiserad hjärtsvikt med 

reducerad ejektionsfraktion; 

engelsk-talande och kognitivt 

kompetenta patienter.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

 

 

26 

(1) 

 

 

Upplevelser av andfåddhet och mönstret 

för andfåddhet identifierades. 

Upplevelser av hur vardagslivet 

påverkas och hur de anpassar sig till 

hantering av andfåddhet framkom i 

resultatet. Andfåddhet ledde även till 

ångest, rädsla, ilska, frustration och 

depression. Påverkan i sociala livet och 

förändrade familjeroller beskrevs. 
 

 

 

K 

I 

 



X 

 

 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Waterworth, S., & 

Jorgensen, D.  
2010 
Nya Zeeland  
 

  

It’s not just about 

heart failure—Voices 

of older people in 

transition to 

dependence and death 
 

Att undersöka 

upplevelser av äldre 

människor som lever 

med hjärtsvikt.  
 

Design: longitudinell kvalitativ 

design 
Urval: Äldre patienter (70 - 90 år) 

med hjärtsvikt, NYHA klass II-

IV.  
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med 3 - 4 

månadsintervall  
Analys: induktiv dataanalys 
 

 

25 
(8) 
 

 

Upplevelser av osäkerhet identifierades. 

Rädsla av att vara en börda för sin 

partner, familj och vänner. Att ha 

förtroende för vården och att kunna 

acceptera sina förluster ansågs vara 

viktigt. Värdelöshet upplevdes på grund 

av förlust av status, respekt och 

värdighet. Rädsla för döden framkom 

men förluster i sociala nätverk ökade 

viljan att dö. Med hjälp av information 

om sjukdomen samt religiösa tro kunde 

framtidens osäkerhet hanteras bättre. 
 
 

 

K 
I 
 

Wermström, J., 

Ryrlén, E., & 

Axelsson, Å. B.  
2017  
Sverige 
 

 

From powerlessness 

to striving for 

control—Experiences 

of invasive treatment 

while awake. 
 

 

Att beskriva 

patienters upplevelser 

av att vårdas under 

invasiv övervakning 

och behandling 

medan de är vakna  
 

Design: Utforskande kvalitativ 

design. 
Urval: Män och kvinnor, oavsett 

ålder, som genomgick invasiv 

övervakning och behandling under 

minst 24 timmar, medan de var 

vakna inkluderades. Patienter med 

psykologisk sjukdom, demens 

eller ej svensktalande patienter 

exkluderades.  
Datainsamling:  
Semistrukturerade intervjuer, tre 

huvudfrågor och 

uppföljningsfrågor.  
Analys: kvalitativ innehållsanalys 

 

8 
(-) 
 

 

Upplevelser av maktlöshet och strävan 

efter att återfå kontroll identifierades. 

Känslan av maktlöshet var kopplad till 

svårigheten att kontrollera situationen. 

Att känna hopp och vila från sjukdomen 

hjälpte deltagarna att uthärda 

situationen, samt att vårdpersonalen inte 

tog över beslut och funktioner som 

patienterna kunde hantera själva. 
 

 

K 
I 
 

 



XI 

 

 


