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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
Hjärtsvikt är ett syndrom med olika bakomliggande orsaker men det vanligaste är att det 

uppkommer efter hjärtinfarkt, hypertoni eller annan hjärtsjukdom. Tillståndet 

karaktäriseras av att hjärtats pumpfunktion är nedsatt. Att drabbas av hjärtsvikt påverkar 

patienten genom de symtom som uppstår. De vanligaste symtomen är extrem trötthet och 

andnöd som har en genomgripande påverkan på det dagliga livet. Även behandlingen med 

läkemedel och kost- och vätskerestriktioner tvingar patienten till att ändra sin tidigare 

livsföring, och detta kan begränsa patientens liv. Att leva med hjärtsvikt påverkar patienten 

i fysisk, psykisk och social bemärkelse.  

 

Syfte 

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

 

Metod 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Alla artiklarna förutom en, som 

hade en liten kvantitativ del, var av kvalitativ ansats eftersom de djupgående beskriver 

patienternas subjektiva upplevelser. Sökningarna gjordes i PubMed och CINAHL och 

resulterade i 15 artiklar som användes i denna studie. 

 

Resultat 

Resultatet visade att hjärtsvikt påverkar patienterna på många olika sätt. Den extrema 

tröttheten gjorde att de tappade livsgnistan och orken att delta i sociala aktiviteter. Att 

tvingas sluta arbeta upplevdes ha negativ inverkan på självförtroendet. En följd av detta 

utanförskap upplevdes bidra till ensamhet och isolering. Den ständigt återkommande 

andnöden gav upphov till oro, i synnerhet nattetid, och bidrog tillsammans med tröttheten 

till ett begränsat liv. 

 

Att inte längre kunna utföra de sysslor som de tidigare gjort upplevdes som frustrerande 

och patienterna fick en viss känsla av att de var värdelösa. Nedstämdhet var ofta nämnt hos 

denna patientgrupp och yttrade sig i ledsamhet, irritabilitet, gråtmildhet och oro. Även 

sömnsvårigheter tycktes bero på det nedstämda sinnestillståndet. 

 

Socialt stöd sågs ha god inverkan på livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Dock 

kunde närstående i vissa fall ta för stort ansvar, varpå den sjuke upplevde känslan av att 

egenbestämmandet inskränktes. Många patienter kände dessutom skuld gentemot sina 

närstående som betungades med extra arbete då den sjuke själv inte kunde bidra i samma 

utsträckning längre.  

 

Positivt tänkande och tro på högre makter hjälpte somliga patienter att hantera sin 

hjärtsvikt, medan andra helt gav upp sin tro på framtiden.  

 

Slutsats 

Hjärtsvikt är ett tillstånd som berör patienten fysiskt, psykiskt och socialt. Förståelse för 

detta är viktigt hos vårdpersonal för att kunna sätta sig in i den enskilde patientens 

livssituation. 

 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, patienter, upplevelser, livssituation 
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INLEDNING 

 

Hjärtat är ett centralt organ i kroppen som inom många kulturer förknippas med känslor. 

Varför just detta organ symboliserar emotionella upplevelser tros bero på dess stora uppgift 

som kroppens pump. När hjärtat sviktar uppstår många problem såsom fysiska 

begränsningar och ny livsstilsanpassning. Hjärtsvikt drabbar många människor och i 

västvärlden ökar förekomsten av patienter med diagnosen. 

I och med den växande utbredningen och den allvarliga prognosen ökar 

sjukhusinläggningarna (Aarønaes et al., 2007). I takt med att den äldre befolkningen ökar 

kommer troligtvis personer som utvecklar hjärtsvikt ytterligare att öka i framtiden 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt är ett syndrom då hjärtat inte kan tillgodose kroppens behov av adekvat blod- 

och syretillförsel. Det kan uppkomma av en rad olika bakomliggande orsaker (Strömberg, 

2005). De vanligaste är ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni och förmaksflimmer eller 

förmaksfladder. Klaffel, infektioner och alkoholmissbruk kan också vara bakomliggande 

orsaker, dock kan de allra flesta hjärtsjukdomar leda till hjärtsvikt förr eller senare 

(Dickstein et al., 2008). 

 

I Sverige lever uppskattningsvis mellan två och tre procent av befolkningen med hjärtsvikt 

av varierande svårighetsgrad. Hjärtsvikt är den mest förekommande orsaken till varför 

äldre patienter läggs in på sjukhus (Ericson & Ericson, 2008). Insjuknandet har setts öka 

markant efter 75 års ålder (Aarønaes et al., 2007). Ökning beror på en allt äldre befolkning 

samt en bättre överlevnadsprognos efter hjärtinfarkt (Soine, 2010). Idag medför detta stora 

kostnader för sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). Den totala kostnaden i Sverige för 

patienter med hjärtsvikt uppgår årligen till nästan sju miljarder kronor (Agvall, Borgquist, 

Foldevi & Dahlström, 2005). Ungefär 50 procent av patienterna som får diagnosen 

hjärtsvikt uppskattas överleva sex år med läkemedelsbehandling. Av de som lever med 

svår hjärtsvikt uppskattas 50 procent dö inom ett år (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Enligt Wallentin och Lindahl (2010) definierar Europeiska kardiologföreningen hjärtsvikt 

genom att tre kriterier uppfylls; symtom, tecken och objektiva fynd på hjärtsvikt. Om 

hjärtat sviktar i höger eller vänster kammare har betydelse för typen av symtom (Almås, 

2006). Dock är de vanligaste symtomen av hjärtsvikt i sin helhet andningssvårigheter och 

extrem trötthet (Dickstein et al., 2008).   

 

Diagnos 

Om det föreligger symtom och tecken på hjärtsvikt ska objektiva fynd inhämtas för att 

säkerställa diagnos. Ultraljud i form av ekokardiografi är en undersökning som bland annat 

bedömer den systoliska vänsterkammarfunktionen samt kan säkerställa eventuella klaffel. 

Lungröntgen kan ge vägledning, men kompletterande undersökningar såsom röntgen av 

hjärtmuskeln för att se funktionen krävs för att få en bättre förståelse för 

cirkulationssystemet hos individen (Wallentin & Lindahl, 2010). 
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Klassifikation av hjärtsviktens olika grader 

Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd som ger funktionsnedsättning vid fysisk 

ansträngning beroende på svårighetsgrad. Hjärtsvikt delas in i fyra 

funktionsklassificeringar och svårighetsgrader enligt New York Heart Association, 

(NYHA).  

NYHA I – Sänkt hjärtfunktion utan symtom.  

NYHA II – Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk aktivitet av mer 

än måttlig grad.  

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

aktivitet.  

NYHA IV – Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Patienten är ofta 

bunden till säng eller stol (Socialstyrelsen, 2007). 

Symtom 

Hjärtsvikt kan ge en rad olika symtom men det vanligaste är dyspné, trötthet, ödem samt 

sänkt prestationsförmåga (Ericson & Ericson, 2008).  
 

Dyspné 

Bland patienter med hjärtsvikt så uppgav 95 procent ha fysiska symtom såsom dyspné vid 

dagliga aktiviteter. Av dessa upplever 94 procent detta symtom som en 

funktionsnedsättning (Heo, Doering, Widener & Moser, 2008). Även Barnes et al. (2006) 

konstaterar att andfåddhet och trötthet är de vanligaste rapporterade symtomen vid 

hjärtsvikt. Dyspné beror på att det ökade trycket i lungorna leder till missgynnat gasutbyte 

(Andersson, 2000). 

 

Trötthet 

Trötthet, även kallat fatigue, kan hos dessa patienter beskrivas som en extrem trötthet som 

yttrar sig i hela kroppen helt oberoende av fysisk ansträngning. Det omfattar många olika 

dimensioner i egenskap av kraftlöshet, utmattning, svaghet i både emotionell, fysisk och 

psykisk bemärkelse. Tröttheten hos patienter med hjärtsvikt kan vara orsakat av 

utmattning, andfåddhet, stress, obehag samt sömnsvårigheter (Strömberg, 2005). 

Sömnlösheten kan i många fall leda till somnolens under dagtid (Batal, Khatib, Bair, 

Aboussouan & Minai, 2010). 

 

Ödem och vätska i lungorna 

Tidigt uppkomna ödem ansamlas ofta i benen vid högerkammarsvikt. Vätskeansamling 

kan också uppkomma vid vänsterkammarsvikt, då vanligen i lungorna. Vid grav form av 

högersidig hjärtsvikt kan vätska ansamlas i hålrum i buken och trycka på tarmarna 

(Andersson, 2000) som bland annat leder till illamående och aptitlöshet (Almås, 2006). 

 

Smärta 

Drygt hälften av patienter med hjärtsvikt har smärta på grund av sitt tillstånd. Vanligast är 

bröstsmärtor, men även smärta i armar, ben och leder är relativt vanligt förekommande. De 

patienter som har problem i sina sociala relationer har mer smärta. Detta gäller också de 

patienter som har fler och kraftigare symtom av sin hjärtsvikt (Goebel et al., 2009). 
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Aptitlöshet och törst 

Aptitlöshet till följd av symtom som trötthet och dyspné, eller på grund av ödem som 

trycker mot tarmen är relativt vanligt hos patienter med hjärtsvikt. En annan aspekt är hur 

läkemedelsbiverkningar inverkar på aptiten negativt (Kalantar-Zadeh , Anker, Horwich & 

Fonarow, 2008). Malnutrition vid hjärtsvikt är vanligt och kan ha sin förklaring av en 

förändrad metabolism, ett otillräckligt födointag eller ett minskat näringsupptag (Dickstein 

et al, 2008). Majoriteten av patienter med diagnosen hjärtsvikt har svårare att tillgodose sitt 

energibehov oavsett svårighetsgrad jämfört med personer utan hjärtsvikt Hughes et al., 

2010). Äldre patienter med hjärtsvikt som läggs in på sjukhus på grund av försämring i sitt 

tillstånd, upplever tre gånger intensivare törst än andra äldre patienter utan hjärtsvikt som 

läggs in av andra fysiska anledningar (Waldréus, Sjöstrand & Hahn, 2010). 

 

Nykturi 

Då patienten ligger ner tar sig vätska från ödem tillbaka till blodbanan igen och effekt av 

detta är täta trängningar nattetid, även kallat nykturi, med störd nattsömn som följd 

(Andersson, 2000). 

 

Sömnlöshet 

Det framgår att även ångest hindrar optimal nattsömn. Sömnens karaktär kan variera 

beroende av symtom såsom dyspné och hosta vid hjärtsvikt (Hayes, Anstead, Ho & 

Phillips (2009). Sömnsvårigheter har sin grund i att insomnandet är svårt, tidiga 

uppvaknanden och att upprätthålla oavbruten sömn (Broström, Strömberg, Dahlström & 

Fridlund, 2004). Ökat tryck i lungorna med dyspné som påföljd ger en 50 procentig risk för 

sömnlöshet (Batal et al., 2010). 

 

Behandling 

Målet med behandlingen av hjärtsvikt är att lindra symtom, förbättra livskvalitet, minska 

sjukhusbehov, förlänga överlevnad och förhindra försämring. Den bakomliggande orsaken 

till hjärtsvikten ska kartläggas för att ge rätt behandling. Hjärtsviktbehandling innefattar 

både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling, i kombination med varandra 

(Strömberg, 2005). En viktig aspekt är att behandlingen kan förvärra situationen för 

patienten och minska välbefinnandet eftersom biverkningar av läkemedlen kan upplevas 

som besvärande (Andersson, 2000). 

 

Farmakologisk behandling 

Behandlingen går ut på att återföra de faktorer som styr hjärtats funktioner till det normala 

(Strömberg, 2005). Läkemedlens effekt varierar från individ till individ och för att få bästa 

effekt är det ofta nödvändigt att testa sig fram och även kombination av olika läkemedel 

förekommer (Hjärt-Lungfonden, 2009). Att som patient ha kunskap om den medicinska 

behandlingen vad gäller effekter och biverkningar är betydande. God följsamhet i 

behandlingen har både visat minskad sjuklighet och dödlighet samt ett förbättrat 

välbefinnande (Dickstein et al, 2008). 

  

De vanligaste grupperna av läkemedel som används är diuretika, ACE-hämmare 

(angiotensin converting enzyme), ARB (angiotensin II receptor blockerare), betablockerare 

samt digitalis. Diuretika är ett vätskedrivande läkemedel som används för att hjälpa 

kroppen att göra sig av med överskottsvätska och salt som har samlats i olika 

kroppsvävnader (Hjärt-Lungfonden, 2009). Vanliga biverkningar av diuretika är 

blodtrycksfall, illamående samt trötthet. ACE-hämmare vidgar blodkärlen och en 

biverkning av är rethosta (Ericson & Ericson, 2008). Dimsyn, illamående, diarré och 
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depression är andra vanliga biverkningar av läkemedlet (FASS, 2009). ARB har liknade 

effekter som ACE-hämmare men inte rethosta som biverkning (Hjärt-Lungfonden, 2009). 

Betablockerare medför att hjärtat kan arbeta lugnare och effektivare, biverkningar såsom 

trötthet, kalla händer och fötter, yrsel, huvudvärk och illamående kan dock förekomma. I 

början av behandlingen med betablockerare kan en tillfällig försämring ske och det kan 

dröja månader innan full effekt uppnås. Digitalis är ett kompletterande läkemedel som kan 

användas för att stärka hjärtats pumpförmåga och därmed lindras symptomen vid hjärtsvikt 

(Hjärt-Lungfonden, 2009). Nästintill sju av tio patienter som upplever biverkningar av sin 

hjärtmedicin uppsöker ansvarig läkare och tar upp problemet till diskussion. Nästan en av 

fyra patienter som känner av biverkningar låter det bara bero. Två av 100 patienter 

avbryter sin medicinering utan att konferera med sin läkare (De Smedt, Denig, Haaijer-

Ruskamp & Jaarsma, 2009). 

 

Icke farmakologisk behandling 

Vid medicinering är det viktigt att genomföra livsstilsförändringar eftersom de kan 

förstärka effekter och minska eventuella biverkningar av läkemedelsbehandlingen. 

Kunskap om de riskfaktorer som finns och att förstå vikten att följa sin behandling är en 

viktig grund för patienter med hjärtsvikt (Strömberg, 2005). Relationen mellan vårdgivare 

och patient är betydande för hur behandlingen fortlöper, och även det sociala stödet spelar 

en central roll i förbättrad följsamhet till behandling (Dickstein et al, 2008). 

 

Egenvård beskrivs som en process där patienten för egen räkning främjar sin hälsa, 

förebygger sjukdom samt igenkännande av symtom. Egenvård hos patienter med hjärtsvikt 

är en del av att hantera sitt tillstånd. Det är dock många variabler som spelar roll när det 

gäller vilket beteende patienterna har. Kunskap, hopp, motivation, socialt stöd, kognitiv 

kapacitet och upplevelsen av stöd är exempel (Soine, 2010). En studie visar att faktorer 

som ger god följsamhet till egenvård är god livskvalitet och hög ålder. Andra faktorer är 

också bättre funktionsförmåga, högre tillit till egenvård och färre andra sjukdomar. Hinder 

för god egenvård är undermålig patientutbildning, ekonomiska begränsningar och brist på 

upplevd nytta, och det skapar oro hos patienterna (Seto et al., 2011). 

 

Salt- och vätskerestriktion 

En snabb ökning av kroppsvikten är ofta ett tecken på vätskerentention och därmed en 

försämring av hjärtsvikten. Vid hjärtsvikt rekommenderas en begränsning av saltintaget för 

att förhindra vätskeretention. Rekommendationer om lågt saltintag tillsammans med 

kunskaper om salthalten i olika livsmedel bör ges (Dickstein et al, 2008).  

 

För patienter med svår hjärtsvikt och svåra symtom kan vätskerestriktion övervägas, men 

det ger inte kliniska fördelar för alla patienter (Dickstein et al, 2008). Holst, Strömberg, 

Lindholm och Willenheimer (2008) delade i sin studie in patienter med hjärtsvikt i två 

grupper baserat på ett medianvärde av deras vätskeintag. Resultat visade att det inte fanns 

någon direkt skillnad mellan grupperna beträffande förändringar i livskvalitet, fysisk 

kapacitet eller förändring i kroppsvikt. Hos patienter med ett vätskeintag över 

medianvärdet infann sig en lindrigare törstkänsla samtidigt som dessa patienter lättare 

klarade av att följa studiens vätskrestriktion (Holst et al., 2008). Att dagligen och 

regelbundet väga sig hemma har visat sig vara ett effektivt sätt att övervaka viktförändring 

och vätskemängden i kroppen. Detta verktyg kan uppvisa tecken om en försämring av 

tillståndet och i tidigt skede ändra behandling såsom högre diuretikados eller saltrestriktion 

(Soine, 2010). 
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Alkohol 

Överdriven alkoholkonsumtion medför en ökad risk för skada på hjärtat. Vid hjärtsvikt är 

hjärtmuskelns pumpfunktion redan nedsatt och alkoholens effekter kan leda till en ökad 

känslighet samt risk för arytmier. Är alkoholmissbruk orsaken till hjärtsvikten bör 

patienten avstå fortsatt intag (Strömberg, 2005). Patienter med kardiomyopati som avstår 

från alkoholhaltiga drycker visar en betydande förbättring av pumpfunktionen och även 

hos patienter som dricker kontrollerat visades en likvärdig förbättring. Bland patienter som 

däremot fortsätter att missbruka alkohol försämras tillståndet ytterligare hos de allra flesta 

(Nicolas et al., 2002). 

  

Rökning 

Risken att drabbas av hjärtsvikt efter en ischemisk händelse är högre hos rökare jämfört 

med icke-rökare. Rökning kombinerat med hjärtsvikt är förknippat med en ökad risk för 

inläggning på sjukhus och för att dö i motsvarighet till de som aldrig har rökt (Suskin, 

Sheth, Negassa & Yusuf, 2001). Genom att sluta röka minskar dödligheten bland 

hjärtsviktspatienterna då rökning är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom (Strömberg, 2005). 

 

Övervikt 

Hjärtats belastning ökar vid övervikt (Strömberg, 2005). Patienter med ett BMI (body mass 

index) över 30 och med diagnosen hjärtsvikt bör överväga en viktminskning. En 

viktnedgång kan förhindra försämring av hjärtsvikten, minska symtomen och därmed öka 

välbefinnandet (Dickstein et al, 2008).  

 

Aktivitet 

Fysisk inaktivitet är vanligt hos patienter med hjärtsvikt vilket missgynnar tillståndet 

(Dickstein et al, 2008). Hjärtsvikt innebär en nedsatt arbetsförmåga, den fysiska aktiviteten 

begränsas av symtomen (Strömberg, 2005). Regelbunden träning och aktivitet minskar 

stress och förbättrar muskelstyrka därför rekommenderas måttlig aktivitet dagligen för alla 

patienter med hjärtsvikt. Fysisk kondition minskar dödlighet, sjukhusvård och ger en 

förbättrad hälsorelaterad livskvalité (Dickstein et al., 2008). Den fysiska träningen ska vara 

anpassad till patientens förmåga och individuella program bör utformas för att öka 

möjligheten till bibehållen träning (Strömberg, 2005). Stillasittande ökar risken för 

trombosbildning (Ericson & Ericson, 2008). Imberti, Pierfranceschi, Falciani och Prisco 

(2008) påpekar att risken att drabbas av det är stor i denna patientgrupp. 

 

Livskvalitet 

För att sammanställa en individs livssituation och välbefinnande kan begreppet livskvalitet 

användas. Det finns flera definitioner av livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet syftar dock 

på individens subjektiva hälsotillstånd och är inom vården det vedertagna begreppet. Det 

innefattar även patienters förväntningar och önskningar (Strömberg, 2005). Livskvalitet 

innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och alltid utifrån patientens egen 

upplevelser av detta (Andersson, 2000). 

 

Patienter med dyspné uppger att livskvaliteten sänks till följd av andningssvårigheter 

(Karapolat et al., 2008). Hos vissa patienter leder andfåddheten till panikattacker, 

frustration och osäkerhet. Begränsningar av den fysiska rörligheten medför känslor av 

värdelöshet och förvirring samt bristen på energi leder till minskad upplevd 

självständighet. (Barnes, et al., 2006). Problemet med sömnlöshet och fatigue tycks vara 

underskattat hos patienter med hjärtsvikt, men kan ha betydande inslag vid andra tillstånd, 

i synnerhet depression som ofta kan ses föregås av sänkt livskvalitet och minskad ork 
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(Batal et al., 2010). Sömnlöshet är en bidragande faktor till trötthet och dålig livskvalitet 

(Hayes et al., (2009). Patienter som lider av sömnsvårigheter rapporteras vara utsatta för en 

lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med personer utan hjärtsvikt (Broström et al., 

2004). 

Patienter som får undermålig utbildning i sin sjukdom upplever sämre livskvalitet och 

sämre funktionell status än de patienter som får högre utbildning i hjärtsvikt (Barbareschi, 

Sanderman, Leeqte, van Veldhuisen & Jaarsma, 2011). I en studie påvisar Franzén, 

Saveman och Blomqvist (2007) att den fysiska nedsättningen har en större negativ 

inverkan på det dagliga livet och på den hälsorelaterade livskvaliteten än det emotionella 

tillståndet. Även multisjuka patienter som dessutom har hjärtsvikt ses uppleva sämre 

livskvalitet (Freydberg, Strain, Tsuyuki, McAlister & Clark, 2010). 

 

Omvårdnad 
I sjuksköterskans roll ingår det att hjälpa och lära patienten att själv kunna tyda tidiga och 

avvikande symtom på sin hjärtsvikt och kunna anpassa sitt leverne dag för dag. Denna 

anpassning kan benämnas egenvård och omfattar exempelvis hur mycket vätska och salt 

som kan intas innan konsekvenserna blir för stora samt riskerna med alkohol och rökning. 

Sjuksköterskan har en viktig utbildande roll under patientens sjukdomsförlopp (Strömberg, 

2005). Sjuksköterskan ska informera om små åtgärder som underlättar för patienten. 

Förslag på detta kan vara höjd huvudända på sängen under natten för att underlätta 

andningen. Andra aspekter som tillkommer är eventuella livsstilsförändringar som 

sjuksköterskan i möjligaste mån bör hjälpa patienten att genomföra. Att inbringa förståelse 

för vad som kan förvärra patientens tillstånd är ytterligare en roll som sjuksköterskan har 

(Ericson & Ericson, 2008). I och med att hjärtsvikt har en rad olika kliniskt tydliga symtom 

som tar uppmärksamhet från de mindre tydliga symtomen, kan trombosrisken falla i 

glömska hos vårdpersonal eftersom tromboser kan vara svårare att upptäcka (Imberti et al., 

2008). I en studie med sjuksköterskor gjord av Sanders, Harrison och Checkland (2010) 

framkommer att de traditionella tillvägagångssätten vid patientutbildning bör omprövas till 

ett mer patientcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskorna i studien upplever att det 

underlättar för patienten om han eller hon får information som är individuellt anpassad, och 

om informationen ges av en sjuksköterska som hunnit etablera en lite djupare kontakt med 

patienten. Det finns även en önskan bland vårdpersonalen om att inbringa förståelse hos 

patienterna för vilka subjektiva upplevelser av sjukdomen som är vanligt förekommande 

(Sanders et al., 2010). 

 

Hjärtsviktsmottagning 

I och med de täta sjukhusinläggningarna hos denna patientgrupp finns idag speciella 

hjärtsviktmottagningar. Dessa erbjuder bland annat lättillgänglig information, exempelvis 

telefonrådgivning. Sjuksköterskans uppgift inriktar sig särskilt inom områden såsom 

utbildning för både patienter och anhöriga, uppföljning och läkemedelsupptitrering. De 

arbetar på hjärtsviktsmottagningar tillsammans med läkare och ibland även 

paramedicinare. Mottagningarna har setts ge mer tillförlitlig diagnostik, effektivare 

läkemedelsbruk, större andel nöja patienter samt minskade ekonomiska utgifter totalt sett 

för sjukvården. Det sistnämnda har förbättrats eftersom denna modell har lett till färre 

sjukhusinläggningar (Strömberg, 2005). I en studie av Strömberg et al. (2003) framgår det 

att detta tillvägagångssätt leder till att fler patienter lever längre samt att patienterna 

tillbringar färre dagar på sjukhus. Även bättre egenvård hos patienterna påvisas 

(Strömberg, et al., 2003). 
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Att leva med kronisk sjukdom 

I en studie av Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver patienter innebörden av 

att leva med svår kronisk sjukdom. Kronisk sjukdom tycks ha en inverkan på styrkan hos 

de flesta patienter och skapa existentiell ångest. Känslor som rädsla, besvikelse, sorg, 

ångest och även längtan efter döden finns. Brist på energi anses styra det dagliga livet och 

hindra välbefinnande. Svaghet och trötthet dominerar livet och hindrar därmed patienterna 

att utföra de vanligaste dagliga uppgifterna såsom hygien och måltider. 

 

Det är svårt. . . att andas. Svårt att gå. Så fort man går en kort sträcka så 

blir man andfådd. . . När jag ska ta en dusch, det är välbehövligt, men det 

är svårt. Det kommer att bli så trångt att andas, det är som om man kommer 

att svimma i badrummet [Kursivering tillfogad] (Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003, s.532). 

 

Hur mycket eller hur lite uppgifter de klarar av att göra jämfördes med att förlora sin 

självständighet (Öhman et al., 2003). Att inte längre kunna utföra saker på egen hand utan 

att alltmer vara beroende av andra såsom närstående är för patienter med hjärtsvikt något 

centralt. Att se sin partner utföra tunga sysslor väcker känslor av skam (Freydberg et al., 

2010). Liksom att inte kunna delta i beslut om sitt eget liv är en stor förlust och i och med 

det förlorar livet sitt värde. Patienterna beskriver att själva sjukdomen drabbat dem hårt 

och det framkom att tillståndet tvingar dem att leva ett begränsat liv såsom att inte kunna 

gå ut eller göra vad de vill (Öhman et al., 2003). Hälsan hos patienter med hjärtsvikt har på 

ett eller annat sätt begränsat möjligheten att förbli aktiv såsom att utföra och medverka i 

aktiviteter. Dessa begränsningar kan ha inverka på patientens förmåga att uppfylla en 

social roll i sin omgivning, det kan ge känslor av värdelöshet, otillhörighet samt att inte 

kunna bidra till samhället (Freydberg et al., 2010). I en studie av Jeon, Essue, Jan, Wells 

och Whitworth (2009) framkom det att personer som lever med kronisk sjukdom upplever 

ekonomiska svårigheter på grund av sin sjukdom, vilket i sin tur påverkar deras livskvalitet 

negativt. Följder av ekonomiska påfrestningar kan vara är oro över att inte ha råd att betala 

för läkemedel och att vara tvungen att skära ner på andra utgifter så som renoveringar och 

resor (Jeon et al., 2009). 

 

Att vara drabbad för med sig stor besvikelse över den nya livssituationen som uppkommit 

och att livet ändrats på ett plötsligt sätt.  Att vara kroniskt sjuk ger känslan av ensamhet, 

som att vara en ”outsider”, att sväva mellan hopp och förtvivlan samt oro och hot mot livet. 

Osäkerhet, hjälplöshet och smärta ökar av ensamheten. Sjukdomen ger patienterna 

intrycket av att vara annorlunda men trots att sjukdomen både är allvarlig och obotlig finns 

det fortfarande hopp om livet såsom att ett sätt om att bota sjukdomen ska upptäckas. 

Ovisshet som uppstår av att leva med en kronisk sjukdom ger ett behov av något mer än 

medicinsk behandling. En viktig sak för patienterna är att försöka förstå den förändrade 

livssituationen och att söka svar på frågan om varför just de har drabbats av kronisk 

sjukdom. Dessa frågor ses ligga till grund för accepterande av förändringar som förknippas 

med sjukdomen (Öhman et al., 2003). Att patienter har ångest, depression och andra 

negativa känslor är inte ovanligt vid kronisk sjukdom. Hur mycket dessa sinnesstämningar 

påverkar patienten är beroende av hur han eller hon accepterar sin sjukdom.  Ett viktigt 

hänseende till detta är dock att de som försöker hämma sina känslor inte lyckas lika bra 

med adaptionen som de som ger uttryck för känslorna. Detta kan dessutom leda till mer 

sjuklighet än den som redan föreligger.  Att istället ge uttryck för sina känslor och finna 

effektiva kognitiva tillvägagångssätt kan hjälpa patienten att godta sjukdomen och på sikt 

erhålla bättre livskvalitet. En del finner insikt om livets värde efter insjuknande i kronisk 
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sjukdom (de Ridder, Geenen, Kuijer & van Middendorp, 2008). Upplevelser av förvirring 

uppkommer när förklaringar av sjukvårdsgivare inte motsvarar patienternas inre känslor 

(Öhman et al., 2003). 

 

Problemformulering 

De fysiska och psykiska symtomen påverkar dagligen patienten, därför är det av stor vikt 

att de som arbetar inom sjukvården förstår hur patienter med hjärtsvikt upplever sin 

situation. En ökad kunskap och förståelse om patienternas uppfattning, erfarenhet och 

kunskap kan resultera i ett bättre bemötande och omvårdnad samt underlätta arbetet. Det är 

betydelsefullt för sjukvården och sjuksköterskan att individanpassa behandlingarna efter 

varje enskild patients behov och att inte bara fokusera på de fysiska behoven utan att se 

patienterna i ett helhetsperspektiv. 

 

SYFTE 

 

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

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

På vilket sätt påverkar symtomen av hjärtsvikt patientens vardagliga liv? 

Vad är patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt? 

 

METOD 

Val av metod 

Författarna har valt att göra en systematisk litteraturstudie för att besvara studiens syfte. 

Det innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa data från tidigare 

genomförda studier inom ett valt ämne eller problemområde (Forsberg & Wengström, 

2008). 

Tidigare forskning inom det aktuella området undersöktes och underlaget som hittades 

kunde enligt författarna besvara studiens syfte. 

 

Undersökningsgrupp och urvalskriterier 

I studien valde författarna att inkludera vetenskapliga artiklar som beskriver 

hjärtsviktspatienters upplevelser av sitt tillstånd. Undersökningsgruppen innefattade alla 

hjärtsviktspatienter oavsett klassificeringsgrad. Artiklarna som användes i studien är 

publicerade från år 2000 och framåt. Urvalet innefattade både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar i denna litteraturstudie. Kvalitativ ansats inom omvårdnadsstudier 

syftar till att skildra människans subjektiva upplevelser av sin situation medans kvantitativ 

forskning innehar ett objektivt synsätt (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Databassökning 

För att erhålla artiklar med hög vetenskaplig standard på omvårdnadsforskning skedde 

sökningarna i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningarna i PubMed gjordes med 

MeSH sökord tillsammans med subheadings och Major topic, även en fritextsökning 

gjordes. Författarna valde i PubMed att begränsa sökningen genom att välja engelskt 

tryckta artiklar. I sökningen i CINAHL användes både CINAHL headings och 

fritextsökning, begränsningarna var även där engelska samt peer-reviewed. MeSH-termer 

som användes vid sökningen var heart failure, quality of life och emotions. Fritextsökning 

av sökord som inte klassas som MeSH-termer var living with och experiences. 
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Databassökningen skedde genom strukturerad sökning med de valda MeSH-termerna. 

Flera av artiklarna hittades i båda databaserna men författarna valde att till stor del använda 

PubMed då artiklarna fanns att tillgå i fulltext. Artiklar med relevant rubrik och abstrakt 

relaterat till studien handplockades för vidare läsning. Två artiklar har inhämtats genom 

manuell sökning. Totalt ingick 15 stycken artiklar i studien. 

 

Tabell 1. Redovisning av databassökning i PubMed och CINAHL. 
Datum 

för 

sökning 

Databas Sökord Träffar Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar  

110221 PubMed ”Heart 

failure/psychology”[Mesh] 

AND ”Quality of 

Life”[Majr] 

192 63 32 4 

110221 PubMed ”Heart 

failure/psychology”[Majr] 

AND ”Quality of 

Life”[Mesh] 

63 15 7 2 

110222 PubMed ”Heart 

failure/psychology”[Majr] 

AND ”Emotions”[Mesh] 

72 13 10 2 

110223 CINAHL Heart failure AND Living 

with 

157 51 20 1 

110223 PubMed “Heart 

faliure/psychology”[Majr]  

AND “Quality of Life/ 

psychology ”[Mesh] 

64 10 3 1 

110322 PubMed Experiences AND Heart 

failure 

245  28 15 3 

 

Databearbetning 

Kvalitetsbedömning, sortering, kategorisering och granskning av artiklarna gjorde 

författarna med hjälp av ett bedömningsunderlag som är utarbetad av Berg, Dencker och 

Skärsäter, (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) (se bilaga I). Artiklarna 

presenteras i matris (se bilaga II). Till en början lästes abstrakt och artiklar individuellt 

igenom för att bestämma om relevansen i förhållande till syftet. Därefter diskuterades 

innehållet och samtliga valda artiklar lästes och granskandes av båda författarna. 

 

Tillförlitligheten 

Studien består endast av originalartiklar. För att kontrollera om vetenskaplig granskning 

var gjord på tidskrifterna där artiklarna var publicerade använde sig författarna av 

databasen Ulrichs periodicals directory. Alla studiens inkluderade artiklar är granskande. 

Då artiklarna är skrivna på engelska har författarna emellanåt använt en engelsk – svensk 

ordbok för att minska risken till att missuppfatta texten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Bra forskning ska enligt Helgesson (2006) ske på ett objektiv sätt och som forskare får 

man inte fabricera, förfalska eller plagiera andras texter. I detta arbete har författarna 

analyserat och jämfört likheter och skillnader mellan de valda vetenskapliga artiklarna och 

strävat efter att inte använda egna tolkningar och värderingar. Presentationen av alla 

resultat har gjorts, oavsett om de stöder författarnas åsikter eller inte. Studien har skrivits 
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med egna ord och om så inte är fallet har det tydligen framgått genom citat. Arbetet har 

enbart presenterat etiskt granskade artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras under rubrikerna fysiska upplevelser, psykiska upplevelser, sociala 

upplevelser, strategier för att hantera sitt tillstånd, upplevelser av behandlingen samt tankar 

om framtiden. Under varje rubrik finns underrubriker som ytterligare presenterar resultatet. 

Citat har används för att belysa och stödja syftet, dessa är indragna och kursiverade. 

 

Fysiska upplevelser 
 

Ett sviktande tillstånd 

Att leva med hjärtsvikt innebar en livssituation som karaktäriserades med oförutsägbarhet 

och en sviktande kroppsfunktion. Svaghet och trötthet var konstant närvarade hos patienter 

med diagnosen hjärtsvikt (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007). Detta i kombinationen med 

problem med balansen gjorde det svårt att gå som tidigare. En patient uppgav att det var 

den mest problematiska funktionsnedsättningen. Svaga och vingliga ben liknades med 

invaliditet. Patienterna beskrev att de inte längre hade någon önskan att gå ut. Svårigheter 

med att stå och gå upplevdes som att vara en fånge i sitt hem, och chansen att kunna ta sig 

utomhus var liten (Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006). Ett 

exempel var en patient som uppgav att han varken hann eller orkade gå och öppna dörren i 

tid när dörrklockan ringde (Nordengren et al., 2007). 

 

I flera studier fann man att livskvaliteten påverkades enligt flera patienter av det nedsatta 

fysiska tillståndet (Bosworth et al., 2004; Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; Rodriguez, 

Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). För patienter med hjärtsvikt innebar god 

livskvalitet att kunna delta i fysiska och sociala aktiviteter, förbli lycklig och att kunna vara 

fullkomligt närvarande i relationer med sina närstående. Ett exempel var utifrån hur bra de 

lyckades att utföra dessa saker (Heo et al., 2009). 

 

Upplevelser av symtom 

Patienter med hjärtsvikt upplevde en mängd olika symtom varav de vanligaste symtomen 

var dyspné, ödem, smärta och fatigue (Bosworth et al., 2004; Pihl, Frilund & Mårtensson, 

2011). Av symtomen var dyspné största orsaken till varför patienter med hjärtsvikt sökte 

akut vård. Flera patienter beskrev symtomet som att det var svårt att fylla lungorna med 

luft, att det var trångt, tungt och kvävande (Pihl et al., 2011) och enligt Heo et al. (2009) 

hade detta en negativ påverkan på patienternas livskvalitet.  

Sömnproblem kunde associeras till nattlig andfåddhet (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). 

Patienter beskrev att de låg vakna på nätterna då det var svårt att andas på grund av 

muntorrhet (Brännström et al., 2006). Varierande grad av mödosam dyspné innebar 

svårigheter att andas vid liggande läge inför natten (Brännström et al., 2006). Detta ledde i 

sin tur till ökad oro och ökad trötthet dagtid (Pattenden et al., 2007). Somliga patienter 

beskrev rädsla för att gå till sängs om kvällen på grund av risken för dyspnéanfall. En 

kvinna förklarade att hon under dyspnéanfallen var tvungen att sitta upp hela natten i rädsla 

för att förvärra tillståndet vid lägesändring. Oron för att dö gjorde vissa nätter till en ren 

plåga (Ryan & Farrelly, 2009). Störd sömn kunde också förklaras av att patienter utvecklat 

depressiva tillstånd, då sömnsvårigheter var ett av de somatiska depressiva symtomen 

(Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 2009). Patienterna uppgav att smärta var 

lokaliserad på olika delar av kroppen, och att inte veta dess direkta orsak då smärtan inte 



                        

 11   

 

 

upplevdes vara relaterad till hjärtsvikten, var frustrerande (Brännström et al., 2006). 

Patienterna uppgav sig sova och vila mer dagtid efter insjuknandet i hjärtsvikt (Pihl et al., 

2011). Extrem trötthet beskrevs som överväldigande och utmattande. En man förklarade 

tillståndet som långsamt och vacklande då de enklaste vardagssysslor tycktes vara 

oöverkomliga. Han liknade sig själv med en geléklump, syftat till att han kände sig 

”absolut död” (Ryan & Farrelly, 2009). 

 

Varierande dagsform 

Ovissheten om vilka dagar som var tyngre, och vilka dagar som var lättare relaterat till 

fysisk och psykisk ork, var svår för patienter med hjärtsvikt. Att inte alla gånger finna 

orsaker och mönster i variationen av trötthet gav en känsla av hjälplöshet och vanmakt. I 

vilken utsträckning dessa symtom påverkade den sjuke var starkt förknippat med 

hjärtsviktens svårighetsgrad och omfattning (Pattenden et al., 2007).  

 

Påverkan på dagliga aktiviteter och sysslor 

Den mödosamma tröttheten innebar en kamp för att klara de dagliga aktiviteterna, ett 

exempel visar att under vissa dagar fanns inte ens ork att läsa tidningen (Brännström et al., 

2006). I tre studier uppgav alla patienterna att de kände frustration över att inte längre 

kunna utföra de vardagssysslor som de tidigare alltid gjort (Bosworth et al., 2004; 

Pattenden et al., 2007) och till följd av detta uppkom negativa effekter på livskvaliteten 

(Bosworth et al., 2004).  Fysiska begränsningar ledde till att patienterna var tvungna att 

planera för att klara av dagliga aktiviteter såsom handla och laga mat (Pihl et al., 2011; 

Zambroski, 2003). För att patienterna skulle kunna avgöra vad de klarade av så var de 

tvungna att utvärdera de rådande omständigheterna och därefter fatta beslut (Zambroski, 

2003). Att planera i förväg upplevdes både som negativt och positivt. De gånger 

patienterna klarade av att göra något som de innan tvivlat på, eller då de lyckats klara av 

någonting som de tidigare inte klarat av, så infann sig en känsla av tillfredställelse (Pihl et 

al., 2011). Dock infann sig ibland rädsla för att förvärra tillståndet då de försökte göra 

saker som var ansträngande (Pattenden et al., 2007). Att inte klara av grundläggande 

sysslor uppgavs som genant (Nordgren et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009). En man 

beskrev att han kände sig förödmjukad av att inte klara av samma saker längre, exempelvis 

då han måste klättra upp för trappan på alla fyra (Ryan & Farrelly, 2009). Då patienterna 

inte klarade av att aktivera sig så bidrog det stillasittande livet till tristess (Bosworth et al., 

2004). 

 

Ett begränsat liv 

Patienterna förklarade att de fick lov att ge upp sådant som var värdefullt för dem och som 

de tidigare tyckt gjort livet meningsfullt. Det begränsade livet, den oförutsägbara 

hälsosituationen med snabba emotionella svängar innebar att de behövde återfå kontrollen 

över sina kroppar och balansera sin livssituation. Begränsningarna gav en känsla av ett 

personligt misslyckande, dålig självbild (Nordgren et al., 2007) och irritation (Thornhill, 

Lyons, Nouwen & Lip, 2008). Patienterna upplevde att de kände sig fängslade och 

övervakade då de inte hade samma frihet att göra vad de ville som innan (Ryan & Farrelly, 

2009). Vidare beskrev Zambroski (2003) att denna upplevelse var förenat med känslor av 

förlust och sorg. Ett exempel på det var att vara fånge i sig egen kropp. Emellertid om det 

inte var möjligt att återgå till tidigare fysisk kapacitet, kunde de lära sig att leva med det 

förnyade och begränsade livet (Nordgren et al., 2007). 
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Psykiska upplevelser 
 

Insikten om att leva med en sjuk kropp 

Att leva med hjärtsvikt resulterar i en kropp som ständigt ändras och skiftar i hälsotillstånd 

och påminner personen om att livet inte är oändligt. Livet kan inte längre tas för givet 

(Dougherty, Pyper, Au, Levy & Sullivan, 2007; Nordgren et al., 2007). Dessa skiftningar 

gav upphov till frustration (Brännström et al., 2006). 

 

Upplevelse av nedstämdhet 

Dekker et al., (2009) fann i sin studie att patienter med hjärtsvikt led av depression och 

dessa yttrade sig i psykisk bemärkelse såsom ledsamhet, irritabilitet, gråtmildhet och oro. 

Även somatiska depressiva symtom nämndes; brist på energi, aptitstörningar, 

sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. För att återgå till de emotionella yttringarna 

så rapporterade vissa patienter att gråtmildhet var frekvent återkommande. Förvånande nog 

uppgav enbart hälften av patienterna i studien att de upplevde att deras depressiva symtom 

kunde härledas till deras hjärtsvikt. Många våndades med negativa tankar som bidrog till 

djupare depressivitet, och ibland kunde patienterna komma in i ett stadium där de tänkte 

negativa tankar oavbrutet. Likaså hade stressfaktorer inverkan på depressiviteten. 

Finansiella problem, familjeproblem och hälsoproblem var de tydligaste stressfaktorerna 

som berörde och hade destruktiv inverkan på sinnesstämningen (Dekker et al., 2009). Ett 

samband tycktes finnas mellan oförmågan att förstå meningen med livet och depressiva 

tillstånd. Dessutom hade dessa patienter svårare att hantera sin hjärtsvikt än de som 

upplevde att de kunde förstå innebörden av meningen med livet (Hodges, 2009).  

 

Upplevelser av hopplöshet och låg självkänsla 

Patienterna i studien upplevde att deras kroppar svek dem, en bedrövad känsla över deras 

försämrade hälsa och de beskrev att de hade tappat viljan att göra saker (Brännström et al., 

2006). Patienterna ville att deras kroppar skulle kunna utföra saker som de kunde innan 

tillståndet uppstod (Dougherty et al., 2007; Nordgren et al., 2007). Kroppen ansågs därmed 

oönskad med samtidigt var de tvungna att leva med den. De upplevde att kroppen var 

obekant, som ett objekt (Nordgren et al, 2007). Patienterna upplevde hopplöshet, då de 

kände att det inte fanns någon chans att bli fysiskt bättre och kunna utföra dagliga 

aktiviteter. Att vilja göra mer än de klarade av gav en känsla av ledsamhet (Pihl et al., 

2011). Förtvivlan upplevdes över att ha förlorat sina tidigare intressen (Thornhill et al., 

2008) och en känsla av att de inte längre kunde vara samma person som de brukade vara 

(Dougherty et al, 2007; Nordgren et al., 2007; Thornhill et al., 2008). Tankar som uppkom 

karaktäriserades av låg självkänsla och att de själva var fullkomligt meningslösa individer. 

En patient beskrev sig själv som en misslyckad person (Dekker et al., 2009).  En del 

förklarade hur de emellanåt kunde ligga och stirra tomt in i väggen utan att bry sig om 

någon eller någonting. En patient berättade att han försökt ta sitt liv genom en överdos. En 

annan förklarade att det enda nöjet som han hade var att dricka alkohol och röka. Inte för 

att han trodde att det gjorde situationen bättre, men han gjorde det i brist på annat (Ryan & 

Farrelly, 2009). Rökning var också ett kortsiktigt sätt att hantera frustration och tristess 

(Zambroski, 2003). Förändrat självförtroende och inåtvänd personlighet upplevdes hos 

vissa patienter. Yngre personer och de med svårare hjärtsvikt upplevde större 

livsstilsförändring och därmed kände de att deras identitet förändrats (Thornhill et al., 

2008). 

  

Emotionella utmaningar 

Emotionella belastningar upplevdes speciellt framträdande hos patienter med hjärtsvikt. Ett 
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exempel var att det ansågs mödosamt då det krävdes lika mycket emotionell styrka som 

fysisk styrka för att komma på banan igen (Bosworth et al., 2004). Även Zambroski (2003) 

förklarar att emotionella utmaningar genomsyrade tillståndet av hjärtsvikt, och förklarar 

uppkomsten av emotionell turbulens som vanligt förekommande hos dessa patienter. 

Patienternas relation till livet var ansträngt då tillståndet ger snabba emotionella svängar 

mellan hopp och förtvivlan, känna sig frisk och känna sig sjuk, tillfredställd och missnöjd. 

Besvikelse och frustration beskrevs hos patienterna när planerna inte kunde slutföras. 

Medvetenheten om att de inte längre kunde upprätthålla deras tidigare personliga livsstil 

bidrog till att deras existens upplevdes som meningslös och tom. Dessutom tolkade vissa 

patienterna tillståndet som ett straff eller konsekvens av livet och behövde hitta en orsak 

eller förklaring till varför det hände just dem (Nordgren et al., 2007). 

 

Sociala upplevelser 

 

Att förlora sin ställning i samhället  

I en studie beskrev patienterna med hjärtsvikt att deras nedsatta fysiska kapacitet medförde 

att de tappade sitt sociala nätverk och sin sociala ställning i samhället. Det var svårt för 

dessa patienter att följa med på sociala aktiviteter och att ha ett socialt liv, eftersom de ofta 

var för trötta för att orka ta sig ut. Detta bidrog till isolering (Pihl et al., 2011). En känsla 

av att vara frånkopplad från andra och uteslutas från livet var närvarande. Att inte längre 

kunna fullfölja planerna i livet medförde att deras och andras förväntningar inte kunde 

uppfyllas (Nordgren et al., 2007). I två studier framkom att patienterna upplevde att 

sjukvården insisterade om en tidig pension och vissa tvingades att lämna sitt arbete. Detta 

bidrog till att de kände skuld gentemot dem själva men också inför andra. Känslan av att 

vara mindre duglig inför samhället infann sig (Nordgren et al., 2007; Thornhill et al., 

2008). Ångestkänslor upplevdes av patienterna som efter att ha lämnat sitt arbete fick svårt 

att fylla dagarna med någonting meningsfullt. Glädjen var inte längre den samma som 

innan (Thornhill et al., 2008). Patienterna upplevde ibland att andra människor inte förstod 

eller insåg allvaret och omfattningen av tillståndet (Nordgren et al., 2007; Bosworth et al., 

2004). Samtidigt, när andra människor upptäckte symtom av deras tillstånd uppfattades det 

istället som upprörande eller skamfullt, som att tappa sin värdighet. En patient beskrev att 

han skämdes då han vistades ute bland människor som inte förstod varför han andades 

ansträngt, han uppfattade att andra såg honom som märklig (Nordgren et al., 2007).  

 

Attityder till sjukvården 

Eftersom patienter med hjärtsvikt vanligen blir inlagda på sjukhus, för att sedan skrivas ut, 

och därefter bli inlagda igen, så upplevdes detta som problematiskt i den bemärkelse att de 

kände sig som en belastning för vårdpersonal och att de inte blev tagna på allvar (Ryan & 

Farrelly, 2009). Vissa patienter beskrev att de försökte vänta ut symtomen för att inte vara 

till besvär för vården (Bosworth et al., 2004). Ständiga provtagningar såsom 

blodtrycksmätning, blodprover och vägning påminde patienterna om deras dåliga 

hälsostatus. Trots att patienten kände sig bra så kunde de dåliga provresultaten anmärka om 

tillståndets försämring. Å andra sidan var det förvirrande för patienterna då provresultaten 

förbättrats trots att den subjektiva upplevelsen av tillståndet var som förut (Brännström et 

al., 2006). Smärtsamma provtagningar och injektioner påverkade patienternas förtroende 

för vårdpersonal. Många patienter uppgav att de inte kände sig helt trygga då de låg 

inlagda på sjukhus. Några uppgav däremot raka motsatsen, att sjukvården var betryggande 

(Zambroski, 2003). De ställdes även inför stora mängder läkemedel och svårigheter att 

förstå sjukvården (Dougherty et al., 2007). 
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Ekonomisk status 

Att inte kunna arbeta, innebar en ekonomisk förlust som upplevdes påverka patienterna 

(Bosworth et al., 2004; Rodriguez et al., 2008). En man beskrev att han önskade att han 

fortfarande kunde arbeta, att han saknade känslan av att åstadkomma något, 

arbetskollegorna och pengarna (Thornhill et al., 2008). Livskvaliteten påverkades av den 

ekonomiska situationen (Dekker et al., 2009;  Heo et al., 2009). Vissa sa sig ha svårigheter 

att betala för sina mediciner (Heo et al., 2009). Oförmågan att arbeta oroade många 

patienter, i synnerhet strax efter att de fått sin diagnos. De var oroliga för att inte kunna ha 

råd med de anpassningslösningar till hemmet som eventuellt skulle komma att behövas. 

Svårigheter med att förvärva inkomststöd och handikappsersättning och hjälp med tjänster 

från samhället var en orosfaktor (Pattenden et al., 2007). 

 

Det sociala stödet 

Socialt stöd uppgavs ha en god inverkan på livskvaliteten (Bosworth et al., 2004; Heo et 

al., 2009) minska stressen (Bosworth et al., 2004) och sätta sin prägel på den sjukes 

upplevelser av sin hjärtsvikt och vad den inneburit (Thornhill et al., 2008). Att ha någons 

axel att luta sig mot i svåra tider var en lättnad då de fysiska och psykiska ansträngningarna 

blev alltför stora (Zambroski, 2003). Stöd från andra personer och materiellt stöd var 

inräknat, såsom städhjälp som bidrog till en uppmuntrande miljö (Heo et al., 2009). I en 

studie rapporterade 90 procent av patienterna med hjärtsvikt att de hade någon i sin närhet 

som fungerade som stödperson och alla som deltog i studien poängterade vikten av det 

sociala stödet (Hodges, 2009). Dock kunde känslan av isolering infinna sig, trots tillgången 

till socialt stöd (Thornhill et al., 2008). 

 

Närstående 

Vissa av patienterna var medvetna om sina fysiska symtom och ville skydda sina 

närstående från oro genom att medvetet låtsas att tillståndet var bättre än det egentligen 

var. Vissa försökte även avsiktligt bortse från symtomen för att inte vara till belastning för 

anhöriga. En patient beskrev att när han fick tryck över bröstet brukade han lugna sin 

oroliga fru genom att säga att det inte vara någon fara och att det snart skulle gå över 

(Bosworth et al., 2004). 

En del upplevde också att de hade lätt för att bli upprörda i sina relationer med närstående. 

Detta medförde att relationerna blev ansträngda och komplicerade (Dekker et al., 2009; 

Pattenden et al., 2007). En vanligt förekommande upplevelse var skuld gentemot sina nära 

(Bosworth et al., 2004) eftersom de förstod att deras funktionshinder även drabbade deras 

partner (Ryan & Farrelly, 2009). Ett exempel var en man som kände skuld gentemot sin fru 

eftersom hon blev tvungen att sköta allt (Bosworth et al., 2004). En patient förklarade att 

hans fru tappade tålamodet ibland och blev frustrerad. Trots detta var han fortfarande helt 

beroende av hennes hjälp (Ryan & Farrelly, 2009). Vissa män upplevde att de förlorade sin 

manlighet och sexuallitet (Bosworth et al., 2004). De uppgav impotens som en biverkning 

av medicinerna (Rodriguez et al., 2008; van der Wal et al., 2010).  

 

Beroende av andra 

Patienterna beskrev att de nu var tvungna att förlita sig till andra personer som kunde 

hjälpa till med saker som de tidigare hade klarat av själva (Thornhill et al., 2008). 

Upplevelsen att vara beroende av andra gav olika uttryck såsom tacksamhet men också en 

känsla av att inte kunna hjälpa till (Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011; Ryan & 

Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008). En man vägrade däremot att acceptera situationen; 

han ville inte låta sin fru eller andra närstående sköta hushållet på egen hand eftersom han 

vägrade belasta dem med dubbelt arbete och ansvar (Bosworth et al., 2004). De upplevde 
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att de var en börda, dock kände vissa att de inte var en börda, utan att få hjälp var en 

självklarhet (Pihl et al., 2011). Patienterna tyckte att det eviga, dock välmenande, 

övervakandet från deras partner var ansträngande för relationen och att det inskränkte den 

personliga friheten och den egna viljan (Caldwell, Arthur & Demers, 2007; Ryan & 

Farrelly, 2009). Några patienter kände sig kvävda av överbeskyddande närstående 

(Thornhill et al., 2008). En man berättade att hans fru gjorde allt, han var inte tillåten att 

göra något alls. Detta ledde även till att han blev uttråkad (Ryan & Farrelly, 2009). Även 

Zambroski (2003) påvisade att patienter blev uttråkade när de inte kunde utföra några 

sysslor. 

 

Ett liv i ensamhet 

Förlust av kroppsfunktion och begränsat socialt liv bidrog till känslan av övergivenhet och 

rädslan att bli ensam. Känslan av ensamhet uppstod då endast några få personer besökte 

dem. De kände sig övergivna av vänner (Brännström et al., 2006). Upplevelsen av att 

människor undvek att ta kontakt gjorde det svårt att behålla starka band till andra 

(Thornhill et al., 2008). Ett exempel var en patient som förklarade att hon upplevde att 

människor som blivit sjuka inte var lika intressanta som innan (Brännström et al., 2006) 

Ensamheten upplevdes vara större hos de patienter som bodde ensamma hemma 

(Brännström et al., 2006). Några patienter upplevde dock att de hellre var för sig själva och 

inte längre hade lust att umgås med andra (Thornhill et al., 2008). 

 

Strategier för att hantera sitt tillstånd 

 

Bibehålla en positiv attityd 

Patienterna beskrev att de på olika sätt hanterade sitt tillstånd (Bosworth et al., 2004; 

Zambroski, 2003). Framgång och beslutsamhet var en strategi för att hålla optimismen och 

hoppet uppe (Hodges, 2009). Gott humör hade enligt patienterna en positiv inverkan på 

livskvaliteten. Detta var synnerligen viktigt att bibehålla då de kroppsliga funktionerna 

förändrades (Heo et al., 2009).  

 

I cannot do a lot of the things that I used to do, but I try and find something 

to substitute it, not physical, but something to keep me mentally alert. I 

don´t dwell. I try to find some other alternative like reading or talking to 

somebody about something completely unrelated. (Bosworth et al., 2004, s. 

87). 

 

Några patienter var bestämda att fortsätta att leva ett aktivt liv (Thornhill et al., 2008; 

Rodriguez et al., 2005) och för att upprätthålla en positiv attityd ansträngde sig patienterna 

att klara av de sysslor de brukade göra (Heo et al, 2009).  

 

I don’t blame my problems, or misfortunes, or good fortunes on anybody 

else. I just set goals and work to attain them. You get a wall and instead of 

turning around or going back, you get through it or over it. [Kursivering 

tillfogad] (Heo et al., 2009, s. 102). 

 

Ett annat sätt att behålla den positiva attityden var att jämföra sig med andra människor 

som har det värre än dem själva (Dekker et al., 2009). Några patienter sa att de vägrade att 

ägna tankarna åt vad som gått dem förlorat och istället göra det bästa av situationen. 

Viktigt för många som lyckats ta sig ur det negativa tankemönstret var socialt stöd och 

tillräckligt med materiella resurser (Pattenden et al., 2007). Positivt tankesätt var en 
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strategi som patienterna använde sig av för att möta de negativa tankarna och försöka bryta 

mönstret. Hälften av patienterna hade tidigare fått kognitiv beteendeterapi, och hade 

anammat metoder i positivt tänkande därifrån. En patient förklarade att han försökte slå 

bort negativa tankar genom att försöka tänka på annat. Han uttryckte att det var ett sätt för 

honom att fortsätta kämpa, att gå vidare (Dekker et al., 2009). En annan förklarade att så 

länge man bara trodde på sig själv så gick det att leva ett gott liv med kronisk sjukdom 

(Nordgren et al., 2007). Några patienter var glada och kände sig inte sjuka trots sin diagnos 

(Thornhill et al., 2008). 

 

Att finna stöd i andlighet och tro 

Andlighet eller religion var viktigt för de flesta patienterna i flera studier då de fann det 

som en strategi för hantering av tillståndet (Bosworth et al., 2004; Dekker et al., 2009; 

Zambroski, 2003). Genom att gå till kyrkan infann sig en viss lättnad och ro i sinnet 

(Bosworth et al., 2004; Dekker et al., 2009). Några patienter uppgav ofta rent spontant hur 

deras tro gav dem tröst, i synnerhet gällande tankar om döden (Pattenden et al., 2007). En 

patient förklarade att religionen var det viktigaste han hade, han sa att han inte kunde be 

om något mer utöver sin tro (Hodges, 2009). Hos deltagare med NYHA III-IV var 

andligheten vanligare (Bosworth et al., 2004). 

 

Upplevelser av behandlingen 

 

Att väga fördelar mot nackdelar 

Åtskilliga uttryckte en viss fruktan inför sina mediciner gällande biverkningarna 

(Pattenden et al., 2009). Några patienter upplevde svårigheter med diuretika då det gav 

upphov till frekventa miktioner både dagtid och nattetid. Patienter beskrev att de fick lov 

att acceptera de stora urinmängder som diuretikan gav, att ta det onda för det goda 

(Brännström et al., 2006). Andra förklarade att den frekventa miktionen hindrade dem från 

att delta i sociala aktiviteter (Zambroski, 2003).  Perifer kyla var en annan nämnd 

biverkning som upplevdes som mödosam (van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst & van 

Veldhuisen, 2010). En patient förklarade att det ibland kändes som läkemedlen gjorde mer 

skada än nytta (Pattenden et al., 2009).  Dock uppskattade några av patienterna sina 

mediciner eftersom de fick dem att må bättre (Rodriguez et al., 2005; van der Wal et al., 

2010). I synnerhet en man som uppgav att han hellre sprang till toaletten otaliga gånger per 

dag, än drabbas av andnöd (Zambroski, 2003). En annan orsak till god följsamhet var att 

slippa bli återinlagd på sjukhus (van der Wal et al., 2010). Många patienter uttryckte 

svårigheter med att komma ihåg alla läkemedelsordinationer och övriga råd som erhållits 

från vården. En del påpekade att deras minnen försämrats på grund av hjärtsvikten 

(Pattenden et al., 2009). Vissa uppgav att de ofta glömde att ta sina mediciner, dock gjorde 

inte majoriteten det (Hodges, 2009). Att vara beroende av medicin innebär en viss 

anpassning (Brännström et al., 2006). Bundenheten till medicinerna och önskan om att 

vara oberoende av dem medförde tvetydiga känslor (Nordgren et al., 2007).  

 

I don´t understand some people, they have these problems but they just 

don´t seem to want to…I think they think it is hard if they have to take 

Furix. You have to run to the bathroom so often and you have to accept 

that. Like the doctor said either you´re in pain or you get help (Brännström 

et al., 2006, s.300). 
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Viktförändringar 

Att kämpa och klara av sin egen oförutsägbart försämrade kropp, inse svårigheterna att 

hålla en stabil vikt, svårigheterna att gå och mödosam trötthet var påfrestande (Brännström 

et al., 2006). Viktreducering upplevdes nästintill som en omöjlighet då det fysiska 

tillståndet inte tillät motion (Rodriguez et al., 2009). Hos andra patienter upplevdes 

däremot svårigheterna att inte tappa vikt då aptiten försvann och de tvingade sig själva att 

äta (Brännström et al., 2006).  

Patienterna uppgav att det kunde vara svårt att känna igen försämringar och 

viktförändringar på grund av vätskeansamling i kroppen (Brännström et al., 2006). 

 

Vätskerestriktioner och törst 

Vätskerestriktionen nämndes vara den svåraste delen av behandlingen, då törsten ständigt 

var påminnande. Icke övergående tankar om törst var en plåga (van der Wal et al., 2010). 

En patient beskrev att han ibland inte hade något annat val än att bryta mot restriktionen då 

törsten tog överhand (Brännström et al., 2006). Vid festliga tillställningar fann många det 

svårt att hålla sig till sina restriktioner. Några upplevde att restriktionerna inte fick ta 

överhand. De tyckte att smärre gränsöverträdelser inte var särskilt allvarliga. Ibland hände 

det att patienterna blev sugna på något salt, varpå de frångick sina restriktioner. Det 

framkom att de flesta patienter tyckte att livsstilsförändringarna var svårast i början, men 

att de sedan vande sig. Ett fåtal beskrev motsatsen, att motivationen till förändring var hög 

i början, men avtog mer och mer efter en tid. Vidare förklaras att om de inte följde 

restriktionerna gällande salt- och vätskeintag så kunde de även bero på att maten upplevdes 

som smaklös och törsten tog överhand (van der Wal et al., 2009). 

 

Tankar om framtiden 

 

Exitensiella frågor och en oviss framtid 

Patienterna var medvetna om verkligheten, om sitt allvarliga tillstånd och om den osäkra 

framtid som de gick till mötes, dock tillsammans med drömmar och hopp om en annan 

framtid. Hopp fanns om att livssituationen endast var tillfällig (Dougherty et al., 2007; 

Nordgren et al., 2007), att hitta ett botemedel, få mer socialt umgänge, få ett längre liv 

(Dougherty et al., 2007) samt få bättre fysisk hälsa för att kunna göra det de vill (Pihl et al., 

2011). Somliga patienter fann det enklare att acceptera situationen i ett framtidsperspektiv 

än andra (Caldwell et al., 2007); Pihl et al., 2011). Några av patienterna fann det svårt att ta 

sitt tillstånd som allvarligt medan andra tvingades att inse att de var sjuka och att framtiden 

skulle innebära vissa restriktioner (Thornhill et al., 2008). Rädsla inför framtiden 

upplevdes, att nå sina egna gränser och insikten om att livet kan ta slut (Pattenden et al., 

2009; Pihl et al., 2011) då tillståndet snabbt kunde förändras och förr eller senare skulle 

resultera i döden (Dougherty et al., 2007). Flera patienter förklarade sin oro för framtiden 

bland annat relaterat till insikten om att det inte finns något kurativt botemedel mot 

hjärtsvikt, och att andra organ försämras i och med läkemedelsbehandlingen, exempelvis 

njurarna (Pattenden et al., 2009).  

Att leva med ett dåligt hjärta under lång tid innebar mödosam smärta som ständig 

påminnelse. Ängsla och existentiella frågor om vad som händer efter döden uppkom 

(Brännström et al., 2006) och rädsla inför att inte veta hur livet utvecklar sig (Bosworth et 

al., 2004; Brännström et al., 2006) samt att ständigt bli påmind om ens nedåtgående 

hälsotillstånd genom den allt sämre fysiska kapaciteten (Bosworth et al., 2004; Brännström 

et al., 2006; Dougherty et al., 2007). Tillståndet gav en ovisshet om framtiden och de levde 

enbart från dag till dag (Dougherty et al., 2007; Rodriguez et al., 2005) det resulterade i 

oförmåga att planera då de inte visste hur länge de hade kvar att leva (Caldwell et al., 
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2007; Dougherty et al., 2007). En patient förklarade att hon drog sig för att planera resor 

och dylikt eftersom hon upplevde att hon inte hade någon framtid (Dougherty et al., 2007).  

 

Förberedelser inför döden 

Patienterna uppgav sig vilja veta sanningen om deras tillstånd och vad framtiden sannolikt 

skulle innebära. De föredrog att diskutera sin prognos de dagar när de kände sig starka 

både psykiskt och fysiskt, de upplevde att de kunde hantera samtal om prognosens 

konsekvenser. Dock fanns de patienter som inte ville tänka på konsekvenserna av en 

negativ prognos (Caldwell et al., 2007). Några patienter hade fått en uppskattning av 

vårdgivare om hur lång tid de hade kvar av sitt liv (Dougherty et al., 2007). Att få höra att 

det inte fanns några behandlingsinsatser att tillgå, var inte den information de ville höra 

(Caldwell et al., 2007). Många trodde inte på tidsuppskattningen och levde vidare i tro om 

att bevisa motsatsen, andra hade inte förstått betydelsen av vad som just hade meddelats 

(Dougherty et al., 2007). Ett exempel visade en patient som inte förstod vad läkaren ville få 

sagt om diagnosen och dess konsekvenser, förens han kom hem och då förstod att läkaren 

hade försökt klargöra att det skulle leda till hans död (Dougherty et al., 2007). Upplevelser 

av oro fanns över de effekter som kronisk trötthet och begränsningar i aktivitet kunde 

medföra på förmågan att planera inför framtiden. Patienterna uppgav att de hade gjort en 

del planering för vad de ville göra innan de blev för sjuka. Några ville bli informerade om 

sitt framtida liv med hjärtsvikt för att kunna planera bättre, kunskap om prognos upplevdes 

som hjälp för patienterna att fatta beslut om ekonomi, personlig planering och arv 

(Caldwell et al., 2007). I en studie hade majoriteten av patienterna med hjärtsvikt skrivit 

testamente och planerat inför sin begravning. Upplevelser fanns av att inte hunnit göra allt 

i livet och att inte vara redo att dö. Patienterna tyckte att det var svårt att prata tillsammans 

med anhöriga om döden och ville hellre fokusera på den tid de hade kvar i livet (Dougherty 

et al., 2007). Patienterna beskrev att de ville dö med värdighet (Caldwell et al., 2007; 

Dougherty et al., 2007) och utan att behöva lida på ett sjukhem utan självständighet. De 

ville undvika att hållas i ett fortsatt liv när de blev sängbundna. Ett exempel visar en 

patient som beskrev att den största skräcken var att sluta sina dagar som invalid, liggandes 

som en grönsak på ett vårdhem. De allra flesta patienterna kände att de fick förlita sig på 

hoppet och att leva dag för dag. Att de själva kunde utföra saker för att påverka sin framtid 

upplevdes som liten (Dougherty et al., 2007). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Då studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt ansåg 

författarna att systematisk litteraturstudie var det alternativet som gav den bredaste 

informationen om ämnet samt att aktuell forskning med god kvalitet fanns tillgängligt. 

Dessutom ger en systematisk litteraturstudie ett mer objektivt resultat än en allmän 

litteraturstudie där artikelsökningarna är ostrukturerade (Forsberg & Wengström, 2008). 

Majoriteten av artiklarna valdes ut genom systematisk sökning. Två av författarnas artiklar 

var manuellt inhämtade. 

 

Författarna tror att resultatet kan ha sett annorlunda ut om ännu äldre artiklar inkluderats 

eftersom information, teknik och sociala normer kan förändras under ett antal år. Därför 

kan det bli svårt att likställa upplevelser av hjärtsvikt idag jämfört med för ett tiotal år 

sedan. Forsberg och Wengström (2008) belyser att systematisk litteraturstudie bör byggas 

på aktuell forskning. Däremot finns en negativ effekt av detta som kan vara att äldre men 
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relevanta artiklar inte kommit med i studien. Den tidigast publicerade artikeln var från år 

2003, varpå sökningen kunde ha begränsats ännu mer, exempelvis från år 2003 fram tills 

idag.  

 

Begränsningar gällande ålder och NYHA- klassificering användes inte, då syftet och 

författarnas mål var att beskriva upplevelser hos alla patienter med hjärtsvikt därför kan 

resultatet komma både från patienter med mild hjärtsvikt och från de med svår hjärtsvikt. 

Dessutom beskrivs upplevelser hos både yngre patienter som fortfarande är i yrkessam 

ålder och äldre samsjuka patienter, detta för att uppnå ett så genomgripande och brett 

perspektiv som möjligt.  

 

Trots att författarna använt sig av engelsk-svensk ordbok kan språkliga feltolkningar ha 

uppstått. Samtliga artiklar har lästs och diskuterats av båda författarna vilket däremot 

resulterat i minskad risk för feltolkningar av text.  

 

Generaliserbarheten kan diskuteras då antalet artiklar endast uppgår till 15 stycken. 

Dessutom är alla artiklarna av kvalitativ ansats, förutom en kvalitativ artikel som är 

kombinerad med en liten kvantitativ ansats. Kvalitativa studier är vanligtvis gjorda på ett 

mindre urval av patienter, men upplevelsen hos patienter med hjärtsvikt kan tyckas 

beskrivas i utförligare utsträckning då författarna i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008) anser att intervjuer ger ett mer subjektivt resultat och därmed är väl lämpat i 

omvårdnadsstudier. 

 

Då en artikel uppgav ett bortfall på 14 patienter av 38, bör generaliserbarheten diskuteras. 

Bortfallen berodde på varierande orsaker vilket kan tyckas vara bra i den bemärkelsen att 

inte en hel grupp med liknande orsak till bortfall föll ur. I en annan studie avled en patient. 

Dödsorsaken framgår inte i artikeln, men om patienten var svårt sjuk så har dennes 

upplevelser gåtts om miste. Dock bygger hela den studien på patienter med svår hjärtsvikt, 

varpå detta bortfall inte borde vara av betydelse för resultatets generaliserbarhet.  

 

Studierna är utförda i USA, Sverige, England, Nederländerna, Kanada och Irland. 

Majoriteten av artiklarna kommer från USA. Författarna anser att alla dessa länder tillhör 

västvärlden där sjukvården och samhället är snarlikt, varpå överförbarheten till dessa 

regioner kan användas generellt. 

 

Kvalitetsbedömning, sortering, kategorisering och granskning av artiklarna skedde utifrån 

ett bedömningsunderlag av (Berg et al., 1999) och (Willman et al., 2006). Författarna 

ansåg kvalitetsbedömningen utifrån tre olika grader (ett till tre) var aningen komplicerad då 

tillräckliga kunskaper inom området saknas.  

 

Resultatdiskussion 

 

Upplevelser av symtom 

Det visade sig i föreliggande studie att somliga patienter beskrev rädsla för att gå till sängs 

om kvällen på grund av risken för dyspnéanfall. Detta i sin tur ledde till ökad oro och ökad 

trötthet dagtid. Det kan stärkas av Heo et al. (2008) som i sin studie framhöll att nästintill 

alla patienter med hjärtsvikt upplever att de blir andfådda redan vid minimal fysisk 

ansträngning och att de såg det som en funktionsnedsättning. Även Barnes et al. (2006) 

konstaterade att andfåddhet och trötthet är de vanligaste nämnda symtomen hos denna 

patientgrupp. 
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I föreliggande studie framkom att patienterna uppgav sig sova och vila mer dagtid efter 

insjuknandet i hjärtsvikt och den extrema tröttheten beskrevs som överväldigande och 

utmattande. Vidare framkom att en del förklarade hur de emellanåt bara förmådde ligga 

och stirra tomt in i väggen utan att bry sig om någon eller någonting. Det kan stärkas av 

Strömberg (2005) som framhöll att fatigue är vanligt bland patienter med kroniska 

sjukdomar. Denna extrema trötthet kan ses i många olika dimensioner i form av 

kraftlöshet, utmattning, svaghet både i emotionell, fysisk och psykisk bemärkelse 

(Strömberg, 2005). Här kan behövas ett ökat behov av mental sysselsättning och aktivitet 

för att försöka hindra uppkomsten av denna sinnesstämning.  

 

I föreliggande studie påvisades att sömnstörningar kan vara förknippat med depression och 

just denna patientgrupp hade en ökad risk för att utveckla depression. de Ridder et al. 

(2008) beskrev i deras studie att det inte är ovanligt att patienter med kronisk sjukdom har 

ångest, depression och andra negativa känslor. Även i en studie av Batal et al. (2010) 

framgick att problemet med sömnlöshet och fatigue tycks vara förringat hos patienter med 

hjärtsvikt, men kan ha väsentliga inslag vid andra tillstånd, i framför allt depression som 

ofta kan ses föregås av sänkt livskvalitet och minskad ork. Att uppmärksamma 

utvecklingen av nedstämdhet hos patienter med hjärtsvikt kan behövas i större utsträckning 

då följderna av det kan bli alltför betungande hos patienterna. 

Vidare ses i föreliggande studie att endast hälften av patienterna upplevde att deras 

depressiva tillstånd uppkommit från hjärtsvikten, och några uppgav att de var depressiva 

redan innan hjärtsviktens uppkomst. 

 

Ett begränsat liv 

Det framkom i föreliggande studie att när patienter med hjärtsvikt tappat sin tidigare 

förmåga att klara av saker så upplevde de att de var fullkomligt meningslösa individer och 

de karaktäriserades av låg självkänsla. Dessa begränsningar gav en känsla av ett personligt 

misslyckande och dålig självbild. Detta kan stärkas av Öhman et al. (2003) som i sin studie 

kom fram till ett snarlikt resultat det vill säga att patienterna upplevde att de förlorade sin 

självständighet då de inte längre klarade av att göra samma saker som de en gång tidigare 

klarat av. Vidare förklarade Freydberg et al. (2010) att beroendeställningen var en central 

del hos patienter med hjärtsvikt. Inom sjukvården kan det vara av betydelse att 

vårdpersonalen uppmärksammar och särskiljer vad patienten klarar av själv och vad som 

patienten behöver hjälp med. 

 

Emotionella utmaningar 

Det framgick i föreliggande studie att emotionella belastningar var speciellt framträdande 

hos patienter med hjärtsvikt och det ansågs tungt då det krävdes lika mycket emotionell 

styrka som fysisk styrka för att komma på banan igen. Dock påvisade Franzén et al. (2007) 

i sin studie ett motsägelsefullt resultat som säger att det fysiska måttet har en större negativ 

inverkar på det dagliga livet och på den hälsorelaterade livskvaliteten än det emotionella. 

 

Att förlora sin ställning i samhället 

I föreliggande studie framkom att patienter med hjärtsvikt kände skuld gentemot dem 

själva men också inför andra. Känslan av att vara mindre duglig inför samhället var 

betungande. Den nedsatta fysiska kapaciteten bidrog till att det var svårt att ha ett socialt 

nätverk och upplevelse av isolering och förlust av sina sociala ställningar i samhället fanns 

hos patienter med hjärtsvikt. Detta kan även stärkas av Freydberg et al. (2010) som i sin 

studie kom fram till att begränsningar som hjärtsvikten medförde kan inverka på patientens 
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förmåga att uppfylla en social roll i samhället. Att inte kunna bidra till samhället kan ge 

känslor av värdelöshet och utanförskap (Freydberg et al., 2010). Detta kan möjligtvis 

förklaras av att fokus i dagens samhälle ligger på karriär och där arbetsamhet är en dygd.  

 

Attityder till sjukvården 

I föreliggande studie visade det sig att patienter med hjärtsvikt ofta erfor korta, men 

frekventa sjukhusinläggningar. Detta upplevdes som problematiskt i den bemärkelse att de 

kände sig som en belastning för vårdpersonal och att de inte blev tagna på allvar. Vissa 

patienter beskrev att de försökte vänta ut symtomen för att inte vara till besvär för vården 

(Bosworth et al., 2004). Aarønaes et al. (2007) påvisade att med den allvarliga prognosen 

kommer sjukhusinläggningarna att öka. Vidare visar god följsamhet i behandlingen både 

en minskad sjuklighet och dödlighet samt ett förbättrat välbefinnande (Dickstein et al., 

2008). 

Författarna anser att kanske skulle information om vikten av att söka vård i tid och att de 

inte är till besvär för vården vara viktigt för dessa patienter. Möjligtvis kan då dessa 

upplevelser i samband med vårdkontakt minska.  

 

Ekonomisk status 

Det visade sig i föreliggande studie att problemen uppenbarades med att tvingas sluta 

arbeta i två olika bemärkelser; dels den ekonomiska förlusten och dels känslan av att vara 

oduglig inför samhället. Även Jeon et al. (2009) påvisade i sin studie att leva med kronisk 

sjukdom medför i många fall upplevelse av ekonomiska svårigheter, vilket i sin tur 

påverkar patienternas livskvalitet negativt. Livet handlar till stora delar om yrkeslivet och 

därtill också den sociala biten med arbetskamrater och kontaktnät. Tillhörighet ger 

trygghet, arbete ger ansvar, status och ekonomisk trygghet. 

 

Det sociala stödet och närstående 

I föreliggande studie framkom fler positiva effekter av socialt stöd, nämligen att det kan 

dämpa stressen och att det sociala stödet kan färga den sjukes upplevelser av sin hjärtsvikt. 

Det påvisades även att socialt stöd uppgavs förhöja livskvaliteten. Detta kan stärkas av 

Dickstein et al. (2008) som framhöll att det sociala stödet spelar en central roll till god 

följsamhet i behandlingen. Vårdpersonal bör uppmärksamma de patienter som saknar 

socialt stöd och observerar deras utveckling i både psykisk och fysisk bemärkelse.  

Vidare beskrev Freydberg et al. (2010) i sin studie att då patienter med hjärtsvikt inte 

längre kan utföra saker på egen hand blir alltmer beroende av andra såsom närstående. 

I föreliggande studie framkom att vissa upplevde att det eviga men välmenande 

övervakandet från deras partner var påfrestande för relationen och att det minskade den 

personliga friheten och den egna viljan. Några upplevde sig hämmade av sin 

överbeskyddande närstående (Thornhill et al., 2008). Detta stärks av Öhman et al. (2003) 

som i sin studie framhöll att förlora sin självständighet jämförs med vilka uppgifter som 

kan utföras. Att känna sig hämmad av sin dåligt fungerade kropp och dessutom känna sig 

hämmad av sina närstående torde upplevas som frustrerande för dessa patienter. 

 

Ett liv i ensamhet 

I föreliggande studie framgick att förlusten av kroppsfunktion hos patienter med hjärtsvikt 

och deras begränsade sociala liv bidrog till känslan av övergivenhet och en rädsla om att 

bli ensam. Vidare upplevde de att färre personer besökte dem och att vänner övergav och 

undvek dem. Öhman et al. 2003 framhöll likande resultat i deras studie nämligen att leva 

med kroniskt sjukdom ger känslan av att vara en "outsider" samt ensamhet. Som tidigare 
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beskrivits anser författarna att socialt stöd kan ge ökad livskvalitet varpå dessa patienter 

bör tas i beaktning.  

 

I föreliggande studie uppenbarades att en del patienter uppgav att den enda roande 

sysselsättningen som fanns var rökning och alkoholkonsumtion (Ryan & Farrelly, 2009). 

Det kunde vara ett sätt att hantera frustration och tristess på kort sikt (Zambroski, 2003). 

Då rökning kombinerat med hjärtsvikt är förknippat med en ökad risk för inläggning på 

sjukhus och för att dö (Suskin et al., 2001) och en stor mängd alkohol bidrar till en ökad 

risk för skada på hjärtat (Strömberg, 2005) bör dessa patienter och deras beteenden 

uppmärksammas mer i sjukvården. Dock är patienters reaktioner på sin situation olika och 

det finns lika många sätt att hantera sin sjukdom som det finns patienter.  
 

Bibehålla en positiv attityd 

Det visade sig i föreliggande studie att patienter med hjärtsvikt hade olika sätt hanterade 

sitt tillstånd. Vissa patienter fann det enklare att acceptera situationen i ett 

framtidsperspektiv än andra. Ett gott humör hade enligt patienterna en positiv inverkan på 

deras livskvalitet och ett positivt tankesätt var en strategi som patienterna använde sig av 

för att möta de negativa tankarna och försöka bryta det negativa mönstret. I en studie av 

Öhman et al. (2003) framkom att det är av stor vikt att patienterna försöker förstå den 

förändrade livssituationen och söka svar på frågan om varför just de har drabbats av 

kronisk sjukdom. Detta sågs ligga till grund för accepterande av förändringar som 

förknippas med sjukdomen (Öhman et al., 2003). Det var inte ovanligt vid kronisk 

sjukdom att patienter hade ångest, depression och andra negativa känslor, hur dessa 

sinnesstämningar påverkade patienten är beroende av hur han eller hon accepterade sin 

sjukdom (de Ridder et al., 2008). Författarna anser att vårdpersonal bör hjälpa patienten att 

godta sjukdomen genom att låta han eller hon ge uttryck för sina känslor och finna 

effektiva kognitiva tillvägagångssätt som på sikt leder till att de erhålla bättre livskvalitet. 

Beroende på individens förmåga att anpassa sig vid den nya situationen är delvis 

utgångsläget för ”hälsan” och detta kan te sig vitt skilt, inställningen är avgörande för hur 

vi lever. Man kan aldrig heller förutsäga individers reaktioner, vi har alla olika 

personligheter och därmed olika sett att tycka, tänka och hantera saker. 

 

Att finna stöd i andlighet och tro 

I föreliggande studie framkom att andlighet eller religion var viktigt för de flesta 

patienterna, de använde det som en strategi för hantera sitt tillstånd. Tron upplevdes ge 

dem tröst, i synnerhet när det gällde tankar kring döden. Även Öhman et al. (2003) 

påvisade i sin studie att leva med en kronisk sjukdom innebär ovisshet och ett behov av 

något mer än medicinsk behandling. 

 

Att väga fördelar mot nackdelar 

Det framkom i föreliggande studie att en patient uppgav att det ibland kändes som om 

läkemedlen hade mer negativa effekter än positiva. Det uppenbaras även att många 

patienter uttryckte svårigheter med att komma ihåg alla läkemedelsordinationer och övriga 

råd som erhållits från vården. God följsamhet till medicineringen berodde på att 

patienterna kände att de mådde bättre av den. Vidare framkom att en annan orsak till god 

följsamhet var att slippa bli återinlagd på sjukhus. I en annan studie av (De Smedt et al., 

2009) påvisade de att sju av tio patienter som kände av biverkningar av sin hjärtmedicin 

kontaktade ansvarig läkare och tog upp problemet. Nästan en av fyra patienter som kände 

av biverkningar lät det bara bero (De Smedt et al., 2009). Enligt Socialstyrelsen (2007) 

förväntas efter diagnostisering ungefär hälften av patienterna med hjärtsvikt överleva cirka 
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sex år med läkemedelsbehandling och med den prognosen bör sjuksköterskan vara 

noggrann med att individanpassa informationen, ta reda på bakomliggande kunskaper hos 

patienten och tydliggöra vad det enskilda läkemedlet gör och vilka biverkningar som kan 

uppstå. Författarna tror att även en individuellt anpassad skriftlig information bör ges då 

det kan minska förvirringen och missförstånden hos patienten och därmed inbringa 

trygghet känslan av att kunna bemästra sin situation. 

 

I föreliggande studie påvisades att några patienter upplevde besvär med diuretika då det 

gav upphov till upprepade miktioner dag som natt. Det framkom även att den frekventa 

miktionen hindrade dem från att delta i sociala aktiviteter. 

Varje patient bör informeras om hur ordinationen av diuretika kan omjusteras vid enstaka 

tillfällen för att förhindra frekventa miktioner vid speciella aktiviteter. Dock bör 

sjuksköterskan tydliggöra för diuretikans positiva effekter, bland annat på dyspnén, för att 

erhålla en så god följsamhet hos patienten som möjligt. 

 

Exitentiella frågor och en oviss framtid 

Det visande i föreliggande studie att ängsla och existentiella frågor om vad som händer 

efter döden upplevdes hos patienter med hjärtsvikt och rädsla inför att inte veta hur livet 

utvecklar sig. Ovissheten från dag till dag medförde oförmågan att planera sitt liv. Detta 

kan även stärkas av Öhman et al. (2003) som i deras studie påpekade att kronisk sjukdom 

tycks ha en inverkan på styrkan hos de flesta patienter och skapa existentiell ångest. Att 

sväva mellan hopp och förtvivlan samt oro och hot mot livet medförde känslor som rädsla, 

besvikelse, sorg, ångest och även längtan efter döden. Det finns fortfarande hopp om livet 

hos personer som lever med kronisk sjukdom trots insikten om att sjukdomen både är 

allvarlig och obotlig (Öhman et al., 2003). 

 

Slutsats 
Hjärtsvikt påverkade dagligen patienterna fysiskt, psykisk, socialt och andligt. 

Dessa patienter tycktes ha olika grad av existentiella frågor som bör tas upp till ytan för 

reflektion och fundering. Som sjuksköterska är det av stor vikt att möta varje enskild 

patient och finna förståelse för upplevelserna utifrån patientens livssituation och 

berättelser. Depressiva tillstånd bör uppmärksammas och beaktas, då det är vanligt 

förekommande.  

 

Fortsatta studier 

Då hjärtsvikt är ett tillstånd som dagligen påverkar patientens liv så får förståelsen för detta 

aldrig försummas. Författarna anser att det finns omfattande forskning i ämnet tillgänglig, 

men har sjukvårdspersonal tagit del av den i tillräcklig utsträckning? Att undersöka 

sjukvårdspersonalens kunskap om dessa patienters upplevelser och hur deras tillstånd 

påverkar vardagen, är förslag på vidare forskning. 
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BILAGA I 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats,  

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 

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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

  

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



                        

 

BILAGA II 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Bosworth, H. 

B., 

Steinhauser, 

K. E., 

Orr, M., 

Lindqvist, J. 

H., 

Grambow, S. 

C., 

Oddone, E. 

Z. 

2004 

USA 

Congestive heart failure 

patients’ perceptions of 

quality of life: the 

integration of physical and 

psychosocial factors 

Att sammanställa 

beskrivningar av 

komponenter som bidrar till 

livskvaliteten från patienter 

som lever med kronisk 

hjärtsvikt.   

Tvärsnittsstudie med 

kvalitativa intervjuer. 

Bandinspelning användes. 

Analysen var baserad av 

grounded theory.  

 

n=15 

(0) 

Patienter påpekade att de fysiska symtomen 

hade en stor inverkan på livet. 

Patienter uppgav sig också vara oroade över 

familjesituationen, den ovissa 

prognosen över framtiden och kognitiva 

funktioner. För en del gav hanterbarheten av 

tillståndet positiva möjligheter för personlig 

utveckling. 

 

I 

K 

Brännström, 

M., 

Ekman, I., 

Norberg, A., 

Boman, K., 

Strandberg, 

G. 

2006 

Sverige 

 

Living with severe chronic  

heart failure in palliative 

advanced home care 

Denna studie är att belysa 

innebörden av att leva med 

svår hjärtsvikt i palliativ 

avancerad hemsjukvård 

genom patienters berättelser. 

Narrativa intervjuer 

genomfördes.  Dessa 

videoinspelades och 

transkriberades ordagrant. En 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod 

användes för att tolka texten. 

n=4 

(1) 
Betydelsen av att leva med svår hjärtsvikt i 

palliativ avancerad hemsjukvård upplevdes 

som att ”knackar på dödens dörr”. 

Patienter beskrev tillståndet som att leva i en  

"berg- och dalbana”, med en ständig pendling 

mellan upp- och nedgångar. Att klara sig 

nedgång skapade en slags tilltro till sin förmåga 

att överleva och viljan att leva förstärktes. 

 

I 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

                                                                                                                                 



                        

 

BILAGA II 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Caldwell, P. 

H., Artur, H. 

M., Demers, 

C. 

2007 

Kanada 

Preferences of patients 

with heart failure for 

prognosis communication 

Att identifiera inställningen 

hos patienter med avancerad 

hjärtsvikt beträffande 

kommunikation om deras 

prognos och dess 

konsekvenser.  

Kvalitativ intervjustudie med 

grounded theory. 

 

n=20 

(0) 

Patienterna uppgav att de ville veta mer om sin 

prognos och dess konsekvenser då de var 

mentalt starka och mottagliga för det. 

Patienterna ville att informationen skulle ges 

tillsammans med uppmuntran och hopp. 

I 

K 

Dekker, R. 

L., Peden, A. 

R., Lennie, T. 

A., Schooler, 

M. P., Moser, 

D. K. 

2009 

USA 

Living with depressive 

symtoms: Patients with 

heart failure 

 

Att beskriva upplevelserna 

hos patienter med hjärtsvikt 

som lever med depressiva 

symptom. 

 

Kvalitativ deskriptiv design. 

 
n=10 

(0) 
Patienterna beskrev emotionella och somatiska 

symtom av depression. Negativa tankar fanns 

hos alla deltagarna, och dessa bidrog till 

förvärrade depressiva symtom.  

 

I 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Dougherty, 

C. M., Pyper 

G. P., Au D. 

H., Levy W. 

C., Sullivan 

M. D. 

2007 

USA 

Drifting in a shrinking 

future 

Att beskriva hur patienter 

med hjärtsvikt ser och 

planerar sin framtid.  

 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna analyserades 

med grounded theory. 

 

n=24 

(14) 

Hjärtsvikten påverkade patienternas 

framtid på olika sätt. Upplevelsen om det 

allvarliga tillståndet gjorde att de blev medvetna 

om att de hade nära till döden. Vissa menade att 

det var bättre att fokusera på den tid som de 

hade kvar än att älta döden. Den ovissa framtiden 

medförde en viss frustration men de hoppas på 

det bästa och levde dag för dag.  

I 

K 

Heo, S., 

Lennie, T. 

A., Okoli, C., 

Moser, D. K. 

2009 

USA 

 

 

 

 

 

Quality of life in patients 

with heart failure: Ask the 

patients 

Att förklara hur patienter 

med hjärtsvikt definierar och 

uppfattar livskvalité 

Kvalitativ data erhölls av 

semistrukturerade öppna 

intervjuer. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

n=20 

(0) 
Patienterna uppfattade en mängd faktorer som 

påverkade livskvaliteten positivt eller negativt. 

Dessa var fysiska, psykologiska, ekonomiska, 

sociala stöd, andliga och beteendemässiga. 

Patienter uppfattade att hjärtsvikt hade 

en allvarlig inverkan på livskvaliteten, 

men de flesta utvärderade ändå sin livskvalitet 

rätt så bra. 

Patienter med hjärtsvikt definierar livskvalitet 

som deras förmåga att 1) utföra önskade fysiska 

och sociala aktiviteter för att uppfylla sina och 

sin familjs behov, 2) upprätthålla lycka, och 3) 

delta i fullt ut i  relationer med andra. 

I 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dougherty%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dougherty%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pyper%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pyper%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Au%20DH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Au%20DH%22%5BAuthor%5D
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Författare 

År 

Land 

 

 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Hodges, P. 

2009 

USA 

 

Factors impacting 

readmissions of older 

patients with heart failure. 

Att undersöka den 

individuella upplevelsen av 

livets mening, hälsorelaterad 

livskvalitet och 

återinläggning på sjukhus 

bland äldre patienter med 

hjärtsvikt. 

 

Deskriptiv kvalitativ ansats 

kombinerat med kvantitativ 

ansats av samtidig 

triangulering. 

n=41 

(0) 

Brist på tydlig uppfattning om livets mening 

medförde väldigt lite tillfredsställelse med mål 

och värderingar samt en dålig psykosocial och 

fysiologiska tillstånd. Förekomsten av 

självrapporterad depression var signifikant 

relaterade till deltagarnas förståelse för syftet 

med livet och hur det är att leva med hjärtsvikt. 

Dessa patienter hade även signifikant lägre 

förståelse för livets mening. Dessutom hade 

dessa deltagare svårare att hantera sina 

hjärtsviktssymtom.  

II 

K & 

Kvantitativ  

 

Nordgren, L., 

Asp, M., 
Fagerberg, I. 

2007 

Sverige 

 

 

Living with moderate-

severe chronic heart failure 

as a middle-aged person 

 

Att beskriva hur det är att 

leva med kronisk hjärtsvikt i 

medelåldern. 

Kvalitativ intervjustudie med 

ett livsvärldsperspektiv 

grundat på traditionellt 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.  

 

n=7 

(0) 
Fenomenet beskrivs som ett liv som 

kännetecknas av ett sviktande organ, ett liv 

under ständigt behandling, en snabbt i 

tillståndet, och en förändrad självbild. För dessa 

personer innebär en förändrad livssituation. 

Vidare fanns tre beståndsdelar: en tvetydighet av 

kroppen, att förlora banan av liv, och balansen i 

livet. 

I 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



                        

 

BILAGA II 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Pattenden, J. 

F., Roberts, 

H., Lewin, R. 

J. P. 

2007 

England 

Living with heart failure; 

patient and carer 

perspectives 

 

Att få bättre förståelse för  

erfarenheter, hälsa och 

socialt stöd hos en bred 

grupp av patienter med  

hjärtsvikt och deras anhörig- 

vårdare. 

Semistrukturerad intervju. n=36 

(0) 

(samt 20 

anhörigvård

are) 

Patienterna uttryckte oro över att inte veta vilka 

dagar som skulle vara bra och vilka som skulle 

bli dåliga. Daglig och nattlig dyspné medförde 

hopplöshet och oro. Biverkningar av läkemedel 

var en börda, likväl de olika symtomen som 

hjärtsvikten medför. Den förändrade 

livssituationen bidrog till depressiva tillstånd 

samt frustration. En del patienter hade lyckats 

med bra copingstrategier. 

I 

K 

Phil, E.,  

Fridlund, B., 

Mårtensson, 

J. 
2011Sverige 

 

Patients’ experiences of 

physical limitations in 

daily life activities when 

suffering from chronic 

heart failure; a 

phenomenographic 

analysis 

Att beskriva hur patienter 

som lider av kronisk 

hjärtsvikt tänker att deras 

fysiska begränsningar är i det 

dagliga livet 

Kvalitativ intervjustudie med 

ett fenomenografiskt 

tillvägagångssätt.  

 

n= 15 

(0) 

 

Deltagarna delgav fyra olika aspekter av fysiska 

begränsningar.  Dessa var: 

-Behov att finna praktiska lösningar i det dagliga 

livet. 

-Ha realistiska förväntningar om framtiden. 

-Att inte tro på sin egna förmåga. 

-Förlora sin sociala roll i det dagliga livet. 

I 

K 

Rodriguez, 

K, L., Appelt, 

C. J., 

Schweiz, G. 

E., Sonel, A. 

F., Arnold, R. 

M. 

2008 

USA 

”They diagnosed bad 

heart”: A qulitative 

exploration of patients’ 

knowledge about and 

experiences with heart 

failure 

Att undersöka patienters 

kunskap beträffande 

diagnosen hjärtsvikt, deras 

förståelse av vårdgivare 

behandlingsrekommendation

er, och deras åsikter om 

effekterna av hjärtsvikt som 

inverkan på deras dagliga liv 

och prognos. 

Data samlades in genom 

kvalitativ semistrukturerade 

telefon intervjuer med öppna 

frågor.  Bandspelare 

användes och svaren 

analyserades med hjälp av 

grounded theory metod. 

n= 25 

(0) 

 

Deltagarnas diskussioner var ofta fokuserade på 

deras nedsatt fysisk funktion och försämrad 

livskvalitet. Om de livsförändrande effekter som 

hjärtsvikt medför.  

I 

K 

 

 

 

 

 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Ryan, M., 

Farrelly, M.  

2009 

Irland 

 

Living with an unfixable 

heart: A qualitative study 

exploring the experience 

of living with advanced 

heart failure. 

 

Att beskriva patienters 

upplevelser av att leva med 

avancerad hjärtsvikt 

Kvalitativ öppen-strukturerad 

intervjustudie. 

Bandinspelning skedde. 

Hermeneuistisk 

fenomenologi. 

n=9 

(0) 

Minskad självständighet, ständig rädsla, tomhet, 

restriktivitet och att slåss med systemen 

genomsyrade dessa patienters liv. 

 

I 

K 

Thornhill, K., 

Lyons, A. C., 

Nouwen, A., 

Lip, G. Y. 

2008 

England 

Experiences of living with 

congestive heart failure: 

A  qualitative study 

Studie syftade 

till att undersöka 

människors upplevelser 

av att diagnostiseras 

och därefter leva med 

kronisk hjärtsvikt.  

Kvalitativ metod med 

djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer och tolkningar av 

fenomenologisk 

analysteknik. 

n=25 

(0) 

Fyra huvudteman identifierades i studien: 

Diagnostiska processen. 

Förändringar i aktivitet, livsstil, arbete, och 

identitet. 

Andra personers roll i anpassning till livet med 

kronisk sjukdom och negativa och positiva 

emotionella reaktioner. 

I 

K 

van der Wal, 

M. H., 

Jaarsma, T., 

Moser, D. K., 

van Gilst, W. 

H., van 

Veldhuisen 

D. J. 

2010 

Neder-

länderna 

Qualitative examination of 

compliance in heart failure 

patients in The 

Netherlands 

Att undersöka patienters skäl 

och motiv till följsamhet av 

medicin, saltrestriktion, diet, 

vätskerestriktion, mätning av 

daglig vikt samt en 

uppskattning av hur patienter 

hanterar hjärtsvikts 

behandlingen i det vardagliga 

livet. 

Kvalitativ deskriptiv design. n=15 

(0) 

Fem olika huvudteman framkom av 

deltagarna i studien. 

-Orsaker till följsamhet/icke följsamhet. 

- Problem med behandlingen. 

-Upprätthålla livsstils rekommendationerna i 

det dagliga livet. 

-Missförstånd eller brist på kunskap rörande 

hjärtsviktsbehandlingen. 

 

I 

K 

 

 

 

 

 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Gilst%20WH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Gilst%20WH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Veldhuisen%20DJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Veldhuisen%20DJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Veldhuisen%20DJ%22%5BAuthor%5D
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Zambroski, 

C. H. 

2003 

USA 

Qualitative analysis of 

living with heart failure 

Syftet var att undersöka 

upplevelserna av att leva med 

hjärtsvikt I det dagliga livet. 

Djupintervjuer med 

naturalistisk undersökning. 

n=11 

(0) 

Patienterna beskrev problem, utmaningar och  

processer som de mötte dagligen ur ett 

emotionellt, fysisk och psykiskt perspektiv. 

Även betydelsen av 

socialt stöd och uppfattningar om sjukvården 

beskrevs.   

I 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


