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Abstrakt 

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som kräver livslång behandling, mediciner och har en stor 

påverkan på det dagliga livet. Tidigare forskning visar att män och kvinnor påverkas olika av 

att leva med sjukdomen. Relativt få studier tar upp enbart det kvinnliga perspektivet. Syftet 

med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Nio artiklar 

kvalitetsgranskades och analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys. Resultatet 

blev fyra kategorier: Att Känna sig begränsad i dagligt liv; Att rollen förändras och vara i 

behov av stöd; Att inte bli tagen på allvar och förlora kontrollen och; Att acceptera och 

hantera den nya situationen., Resultatet visade att kvinnor som drabbats av hjärtsvikt 

upplevde fysiska begränsningar, med tröttheten som den största begränsningen. Okunskap om 

sjukdomen gjorde att kvinnor kände sig oroliga, otrygga och att de ofta sökta andra 

bakomliggande förklaringar till deras symtom. Kvinnor kände att de inte blev tagna på allvar 

av sjukvården, då de fick bristfällig information och upplevde en känsla av att vara misstrodda 

i sin sjukdom. Ökad kunskap och förståelse om kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt 

kan ge en bra vägledning för sjuksköterskor i omhändertagandet av dessa patienter. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kvinnor, hjärtsvikt, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie.  
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Den äldre populationen ökar i världen och livslängden på en människa har ökat markant de 

senaste århundranden vilket också lett till att allt fler människor kan förväntas leva med 

åtminstone en kronisk sjukdom under sin levnadstid. Människor blir äldre och lever längre 

men det är också viktigt att levnadstiden är av kvalité. Kronisk sjukdom går inte att bota. Att 

leva med en kronisk sjukdom är att leva med livslånga behandlingar, nödvändiga 

livsstilsförändringar och vara medveten om att sjukdomen är potentiellt livshotande (Lowe & 

McBride- Henry, 2012). 

 

Hjärtsvikt är ett växande problem i hela världen. Ungefär 5,7 miljoner beräknas vara drabbade 

världen över (Gallagher, Sullivan, Hales, Gillies, Burke, Tofler, 2012). I Sverige är det ett 

vanligt tillstånd, särskild i den äldre befolkningen. Ungefär 250 000 personer beräknas vara 

drabbade vilket innebär att cirka 2-3 procent av befolkningen har hjärtsvikt. Antalet drabbade 

förväntas att stiga beroende på en åldrande befolkning (Atkin & Barret, 2012). Sjukdomen är 

mycket allvarlig och kräver livslång behandling (Hjärt- och Lungfonden, 2013). Allvarliga 

sjukdomar skapar ett stort känslomässigt lidande och hotar själva livet enligt Molzhan, 

Laurene, Anne, Kelli, Makaroff, Beuthin och Shermak (2012). Det är inte bara risken för att 

drabbas av dödsfall som är plågsamt utan även eventuella behandlingar och mediciner som 

kan medföra biverkningar och den ständiga känslan av att leva i osäkerhet. Många människor 

som lider av allvarlig sjukdom börjar fundera på livets mening och existentiella livsfrågor 

(Molzhan et al., 2012).  

 

Hjärtsvikt är en hjärtsjukdom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Hjärtat klarar inte av att 

prestera lika mycket som ett friskt hjärta. Minutvolymen reduceras vid belastning och vila. 

Hur hjärtfunktionen påverkas beror på graden och typen av funktionsstörning i hjärtat och 

effekten av de olika kompensationsmekanismerna. Oavsett om den nedsatta funktionen är 

systolisk eller diastolisk, eller en blandning av båda så leder det till cirkulationsrubbningar 

(Gallagher et al., 2012; Guglin & Barold, 2012; Läkemedelsverket, 2013). Systolisk 

dysfunktion innebär att funktionen hos vänster hjärtkammare är nedsatt och att den 

sammandragande pumpförmågan hos hjärtat är sämre. Diastolisk dysfunktion innebär att 

hjärtväggen inte är lika flexibel vilket leder till förhöjt fyllnadstryck. 

Högerkammardysfunktion innebär nedsatt funktion i höger hjärtkammare och 

biventrikulärsvikt innebär att båda kamrarna har nedsatt pumpförmåga. Högerkammarsvikt är 

ofta en följd utav vänsterkammarsvikt (Smith, Koul, Kornhall, Ekmehag, 2012; Hernborg, 

2013). 
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Vanliga symptom vid hjärtsvikt är trötthet och andnöd speciellt vid ansträngning. Personen 

med hjärtsvikt kan även drabbas av ödem, bensvullnad, angina, hosta, illamående, 

hjärtklappning och viktökning (Gallagher et al., 2012; Guglin & Barold, 2012; 

Läkemedelsverket, 2013). För att bedöma hjärtsviktens svårighetsgrad används ett 

klassificeringssystem där hjärtsvikten graderas i fyra klasser. Funktionsklass I innebär 

hjärtförändringar, men inga symptom oavsett aktivitetsnivå. Funktionsklass II har personen 

symptom som utmattning, dyspné, hjärtklappning och angina vid större belastning. Vid klass 

III innebär symptom även vid lätt belastning, som till exempel vid dagliga uppgifter. Med en 

hjärtsvikt av klass IV har personen symptom vid all daglig aktivitet, även vid vila (Rhodes & 

Bowles, 2002). De två utlösande faktorerna till hjärtsvikt, som dominerar västvärlden, är 

hypertoni och kranskärlssjukdom (Smith et al., 2012).  Övriga orsaker kan vara klaffsjukdom, 

aortastenos, mitralisinsufficiens, vänsterkammardilation, alkoholmissbruk, svår anemi, 

lungsjukdom, bieffekter av läkemedel samt diabetes (Smith et al., 2012; Hernborg, 2013).  

 

Enligt American heart association (2006) tenderar kvinnor att vara äldre när de insjuknar i 

hjärtsvikt och lever längre med sjukdomen än män.  Att insjukna i hjärtsvikt innebär fysiska 

och psykiska begräsningar i det dagliga livet och det påverkar män och kvinnor på olika sätt 

(Strömberg & Mårtensson, 2002).  Kvinnor med hjärtsvikt blir ofta underdiagnostiserade och 

underbehandlade (Byszewski, Azad, Molnar & Amos, 2009). Det finns skillnad i hur män och 

kvinnor behandlas vid sjukdom (Strömberg & Mårtensson, 2002). Medellivslängden efter 

diagnosticerad hjärtsvikt är ungefär 1.7 år för män och 3.2 år för kvinnor (Aronson & Burger, 

2000). Hjärtsvikt försvårar för kvinnorna att kunna upprätthålla sitt sociala liv och dagliga 

aktiviteter vilket även påverkar deras psykologiska mående (Plach, Heidrich och Jeske, 

2006).   

Hjärtsvikt kan inte botas i dagsläget men under de senaste 15 åren har hjärtsjukvården 

förbättrats kraftigt och idag finns det diagnostiska metoder och modern medicinsk behandling 

som kan lindra symptom, höja livskvalitén och förlänga livet för de drabbade. Det pågår 

ständigt forskning i området och försök att få fram nya behandlingsformer och ny medicinsk 

apparatur (Hjärt- och Lungfonden, 2013). Genom att förstå kvinnors upplevelse av hur det är 

att leva med hjärtsvikt är det troligtvis lättare att identifiera och förstå deras behov 

(Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1998). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna ge stöd 

och uppmuntra patienter till att sätta ord på sina känslor och berätta om deras upplevelse och 
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därmed lättare kunna anpassa vården för varje kvinna. Syftet med litteraturstudien är därför 

att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie utgår ifrån ett inifrånperspektiv där fokus var att beskriva kvinnornas 

upplevelse av att leva med hjärtsvikt.  Kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats 

har använts som metod (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Datainsamling har skett genom 

insamlandet av kvalitativa studier som svarar mot litteraturstudiens syfte.  

 

Litteratursökning 

Vetenskaplig litteratur har frambringats genom systematisk sökning i enlighet med Willman 

et al. (2006, s. 61-82) samt genom fritextsökning via databaserna CINAHL, PUB MED och 

ACADEMIC SEARCH ELITE. Swedish Mesh har använts för att få fram sökord som passar 

syftet. De sökord som använts är: Women, female, heart failure, emotions, experience, living 

with, life situation, och qualitative reasearch använts som sökord. Boolska operator som 

använts vid sökningen var AND.Inklusionskriterier för artikelsökningen var: artiklar skrivna 

på engelska och publicerade mellan åren 1998-2013, se Tabell 1.  

 
Tabell 1: Litteratursökning översikt. 

Syftet med sökning: Kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt 

Cinahl 20130905–20130916 

Söknr *)          Söktermer                                     Antal träffar            Antal valda 

  1.   MC             Heart failure                                          12708 

  2.   FT               Women                                               117092 

  3.   FT                Experience                                           25767 

  4.                       2 AND 3 AND 1                                        38                                        5                   

5.   FT                 Living with                                         50753 

6.                         5 AND 2 AND 1                                      76 

7.    FT                 Female                                             723645 

8.    FT                 Emotions                                           10872 
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Forts Tabell 1: Litteratursökning översikt. 

 

9.    FT                 Life situation                                         730 

10.  FT                 Qualitative research                             7228 

11.                        1 AND 7 AND 10                                    6 

12.                        1 AND 7 AND 9                                     13 

13.                        1 AND 7 AND 8                                     23 

 

 

 

Pubmed 20130905–20130916 

Söknr *)          Söktermer                                 Antal träffar          Antal valda 

1.      FT              Women                                        655748 

2.      FT               Heart failure                                165618 

3.      FT               Emotions                                     163132 

4.                       1 AND 2 AND 3                                  53                               1 

5.  FT                 Female                                      6334251 

6.  FT                 Life situation                                 12145 

7.                       5 AND 2 AND 6                                  72                                 1 

8.   MSH              Women                                          28951 

9.   MSH              Heart failure                                   82253 

10.  FT                Qualitativr research                       79652 

11.                       8 AND 9 AND 10                                  6                          1 

12. FT                   Experience                                   422862 

13. FT                   Living with                                1088540 

13.                        8 AND 9 AND 12                                   6 

14                         8 AND 9 AND 13                                 12 

Academic Search Elite 20130905–20130921 

Söknr *)          Söktermer                              Antal träffar                                  Antal valda 

1.      MSH          Women                                           358563 

2.      MSH          Heart failure                                      38361 

3.                  1 AND 2 AND  Qualitative research        7                                            1 

4.       FT             Emotions                                           58193 

5.    FT              Female                                             386589 

6.                       Life situation                                       3786 
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Forts Tabell 1: Litteratursökning översikt. 

 

7.                       5 AND 4 AND 2                                      1 

8.                       1 AND 2 AND 6                                      6 

9.       FT              Experience                                      497132 

10.     FT               Living with                                     212177 

11.                        1 AND 2 AND 9                                   154 

12.                        1 AND 2 AND 10                                  94 

                                                                                                  *MSH – Mesh termer i databas PubMed, FT –fritext sökning, Cinahl MC- Major topic. 
 

Kvalitetsgranskning  

Under litteratursökningen uppkom ett flertal artiklar där abstrakt och titel lästes igenom och 

därefter valdes nio artiklar ut som stämde in på inklusionkriterierna och bedömdes kunna 

svara mot syftet i litteraturstudien. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006) 

bilaga H. Varje artikel bedömdes utifrån frågorna i bilaga H (Willman et al., 2006, s. 156), där 

frågorna kunde besvaras med antingen Ja, Nej eller Vet ej beroende på hur det stämde överens 

med innehållet i texten, och rankades med en siffra från 1-5 beroende på hur högt 

kvalitetsvärde artikeln hade. För varje Ja- svar gavs 1 poäng, och vid nekandes gavs 0 poäng. 

I kvalitetsgranskningen valdes två frågor bort då de ej var relevanta för dessa studier, det vill 

säga huruvida studierna uppfyller datamättnad eller analysmättnad. De sammanlagda poängen 

räknades ihop och omvandlades till en procentsats. För att en studie skulle klassas som hög 

kvalité skulle den sammanlagda poängen vara 80-100% jakande svar, 70-79% jakande svar 

klassades som medel och 60-69% motsvarade låg kvalité. Se Tabell 2. 

 
Tabell 2: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=9) 
 

Författare/År Typ av 

studie 
Deltagare Metod/Analys Huvudfynd Kvalitet 

      

Allen, Engoren 

och Sauer 

(2009), USA 

Kvalitativ 4 Kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer,  

Giorgi analys 

metod. 

Fenomenologisk 

tillämpning 

Kvinnor med NYHA Class III 

upplever att deras liv vändes 

upp och ner vid diagnos och 

man blev tvungen att anpassa 

sig och se saker från nya 

synvinklar. De upplevde de 

Medel 
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fysiska begränsningarna som 

mycket frustrerande och ”att 

inte längre kunna göra det man 

tidigare kunde” 

Andersson, 

Eriksson och 

Nordgren 

(2012) Sverige 

och 

Storbritannien. 

Kvalitativ 5 Kvinnor, 5 män. Intervjuer, 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Patienterna upplevde att de 

saknar stöd ifrån primärvården. 

Många levde med hjärtsvikt 

utan att ha blivit informerade 

om diagnosen, utan trodde att 

deras symptom berodde på 

åldern.  

Hög 

Burström, 

Brännström, 

Boman och 

Strandberg 

(2011), Sverige. 

Kvalitativ 8 Kvinnor. Grupp Intervjuer, 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnans upplevelse av 

säkerhet och osäkerhet. Att 

känna säkerhet inkluderar att 

acceptera sitt förflutna, sitt 

dagliga liv och framtiden. Att 

lära sig lita på sin egen kropp 

och att ha förtroende för vården 

och behandlingen.  

Hög 

Hägglund, 

Boman och 

Lundman 

(2008), Sverige. 

Kvalitativ 10 Kvinnor Intervjuer, 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Upplevelsen av trötthet 

involverar hela kroppen. Detta 

medför konsekvenser i det 

dagliga livet. Patienter upplever 

tröttheten som värst på 

morgonen. 

Medel 

Miller (2000), 

USA.                

  

Kvalitativ 10 kvinnor med 

hjärtsjukdom, 2 med 

risk för insjuknande i 

hjärtsjukdom, 2 

specialistutbildade 

sjuksköterskor och en 

kardiolog. 

Intervjuer, 
Grounded Theory  

Om kvinnorna valde att söka 

hälso- och sjukvården berodde 

det på dels somatiska symptom 

och psyksociala faktorer.  

Medel 

Mårtensson, 

Karlsson och 

Fridlund (1998), 

Sverige. 

Kvalitativ 12 Kvinnor Öppen 

Semistrukturerade 

intervjuer, 
Colaizzi´s (1978) 

Patienterna kände sig 

tillfredsställda med sin 

livssituation. Patienterna kände 

sig mer oroliga över det dagliga 

Medel 
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fenomenologiska 

sju steg har använts 

till att analysera 

data. 

livet än över att leva med 

sjukdomen i framtiden. 

Paton, 

Backlund, 

Barnes Och 

Thirsk (2007) 

Kanada. 

Kvalitativ 7 kvinnor Intervjuer, 
Tolkande 

fenomenologi 

Hjärtsvikt har en betydande 

inverkan på det dagliga livet för 

alla människor. Det finns 

skillnader hos könen när det 

kommer till diagnostik och 

behov. Väldigt lite forskning 

har genomförts på vardagslivet 

för kvinnor som lever med 

hjärtsvikt.  3 teman har 

författarna funnit: 

omkalibrering i tid och rum, 

Känna hopp och erkänna förlust 

och osäkerhet. 

Hög 

Rhodes och 

Bowles (2002), 

USA 

Kvalitativ 5 Kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer, 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Hjärtsvikt orsakar stora 

förluster och förändrar det 

dagliga livet på många sätt. Den 

som drabbas av hjärtsvikt 

undkommer inte de 

(konsekvenser) sjukdomen 

medför. 

Medel 

Sheahan & 

Mills 
(2007), 

USA                  

             

  

Kvalitativ 33 kvinnor. Semistrukturerade 

intervjuer med 3 

fokusgrupper, 
ATLAS. Ti och 

beskrivande 

statistik 

Kvinnorna saknade utbildning 

och information av 

sjukvårdspersonal om natrium 

och kost. Kvinnorna önskade 

mer kunskap om natrium och 

örter. De önskade även att få 

informationsmaterial i större 

skriftformat. 
 

 

 

Medel 
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Analys 

Analysen av artiklarna genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys utifrån Granheim 

och Lundman (2004) beskrivning. Författarna har utgått ifrån en induktiv ansats (jmf Polit & 

Beck, 2008,s.515-517). Först lästes artiklarna igenom i sin helhet och därefter plockades 194 

textenheter ut som svarade mot syftet. Varje textenhet kodades för att enkelt kunna gå tillbaka 

till originalkällan under arbetets gång. Därefter översattes textenheterna i sin helhet från 

engelska till svenska för att bli mer lätthanterliga och för att undvika eventuella feltolkningar. 

Textenheterna kondenserades, vilket innebär att texten kortas ned utan att förlora innehållet i 

texten. Författarna utformade en tabell, där kod, översättningar och kondenseringarna 

samlades för att bli mer överskådligt. Kategoriseringen skedde i flera steg, efter första 

sorteringen framkom 12 preliminära kategorier som sorterades i fler steg tills dess att inga fler 

komprimeringar var möjliga. Detta resultera slutligen i fyra huvudkategorier. 

 

Resultat 
Resultatet redovisas utifrån fyra kategorier (se Tabell 3), i brödtext och citat hämtade från de 

granskade artiklarna. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier: 

Att känna sig begränsad i dagligt liv 

Att rollen förändras och vara i behov av stöd 

Att inte bli tagen på allvar och förlora kontrollen 

 Att acceptera och hantera den nya situationen       

 

Att känna sig begränsad i dagligt liv  

I en studie (Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009) framkom det att trötthet gjorde 

att kvinnor kände sig begränsade i det dagliga livet. Kvinnor menade på att de upplevde att 

hjärtsvikten begränsade dem när det kom till fysisk aktivitet och menade på att kroppen inte 

längre fungerade som normalt, trötthet och andfåddhet gjorde att de inte kunde röra sig 

obehindrat, de blev utmattade och andfådda av att bara gå en kort sträcka. De fysiska 

begränsningarna gjorde att de kände sig fångade och de beskrev att det var tröttheten som 

utgjorde den största förändringen. Kvinnor i Paton, Backlund, Barnes och Thirsk (2007) 
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studie beskriver det som en evig kamp att leva med trötthet och andfåddhet. Att skapa mening 

i att bara andas var en utmaning för flera kvinnor och de var tvungna att vara kreativa i sina 

sätt att spara på energi (Thirsk et al., 2007). Hägglund, Boman och Lundman (2008) beskrev 

att kvinnor upplevde tröttheten som en svaghet, vilket involverade hela kroppen, som att vara 

sliten och otränad. Tröttheten gick inte att ignorera och de kände sig orkeslösa. De beskrev en 

upplevelse av att känna sig som en halv person, då energin inte räckte till.  

 

You feel a little...well, bad at everything; you may want to do this or that, but you just don´t 

have the energy...you see that you should clean, but… ( Hägglund et al., 2008, s. 292)  

 

Kvinnor i flera studier beskrev att de behövde planera sina aktiviteter utifrån hur de kände sig 

och de upplevde frustration över sina fysiska begränsningar (Hägglund et al., 2008; 

Andersson, Eriksson & Nordgren, 2012). Enligt Rhodes och Bowles (2002) insåg kvinnor att 

de tvingas gå ner i tempo och de var tvungna att påminna sig själva om det dagligen. I flera 

studier (Paton et al., 2007; Hägglund et al., 2008) ansågs den nedsatta fysiska kapaciteten vara 

orsak till att kvinnor isolerar sig. I det dagliga livet kunde kvinnor känna sig begränsade då de 

bl.a. hade svårt att själva ta sig till bokade besök i sjukvården, vardagliga sysslor var svåra att 

genomföra och aktiviteter fick delas upp i kortare delmoment med pauser. 

 

“I pace myself. After all, I have all day to get it done! I only do a little bit every day” (Rhodes 

& Bowles, 2002, s. 446) 

 

Burström et al. (2012) menar att det finns andra sjukdomsrelaterade orsaker, utöver trötthet 

och andfåddhet, som begränsar kvinnor i deras dagliga liv; brist på energi, svullna ben, 

problem att hitta bekväm kroppsställning, oregelbunden puls, yrsel, kallsvettningar, kärlkramp 

och glömska. Allen et al. (2009) beskrev hur en av deltagarna i deras studie förlorat hoppet 

om att en dag få bli mamma på grund utav sjukdomen. Att känna sig begränsad upplevdes 

speciellt kring morgonrutinerna, kvinnor ansåg att dessa var besvärliga och utmanande (Allen 

et al., 2009; Paton et al., 2007). Allen et al. (2009) och Paton et al. (2007) beskrev att 

biverkningar från medicinerna gav den del oönskade konsekvenser, exempelvis intag av 

vätskedrivande mediciner gjorde det svårt att få en god nattsömn på grund av återkommande 

toalettbesök under natten. Kvinnor upplevde sömnen som en utmaning och att den ofta blev 

avbruten. Även Hägglund et al. (2008) beskrev hur kvinnors sömn påverkades negativt och att 

de upplevde en känsla av att aldrig känna sig utvilade.  
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Att rollen förändras och vara i behov av stöd 

Påfrestning på sociala roller och bristande kunskap om sjukdom bidrar till att kvinnor med 

hjärtsvikt känner sig sårbara enligt Miller (2000). Att inte längre kunna leva upp till de roller 

som förväntades, både utav kvinnor själva och människor runt i kring, gjorde att flera kvinnor, 

enligt Andersson et al. (2012), valt att dra sig tillbaka från det sociala livet för att inte utgöra 

en börda. Enligt Allen et al. (2009) kunde kvinnor inte längre arbeta som tidigare och de 

upplevde att deras förmåga att vara produktiva i hemmet och arbetet förändrades av 

hjärtsvikten. Rollförändringarna ansågs vara en konsekvens av hjärtsviktssjukdomen (Allen et 

al., 2009). En studie av Sheahan och Fields (2008) tar upp problemen kvinnor har med att 

finna motivation till att laga och äta näringsrika måltider. I Paton et al. (2007) studie beskriver 

kvinnorna att de inkonsekventa måltiderna beror på bristande motivation, styrka och energi. 

Kvinnor upplever att det är den sociala isoleringen, att tvingas äta ensam, som gör att de 

slarvar med maten (Sheahan et al., 2007; Paton et al., 2007). 

 

I två studier (Allen et al., 2009; Rhodes & Bowles, 2002)uttryckte kvinnor att de upplevde det 

som viktigt att ha bra relationer till familj och vänner och vissa kvinnor upplevde som om 

deras husdjur var mycket viktiga. Samma studier tar även upp att kvinnor ansåg att banden till 

vänner och familj blivit starkare i och med insjuknande i hjärtsvikt. Flera studier (Mårtensson 

et al., 1998; Paton et al., 2007; Hägglund et al., 2008) visade att kvinnor upplevde ett bra och 

fungerande socialt stöd från sina nära och kära bland annat när det handlade om tryggheten i 

att veta att de alltid är välkommen att höra av sig och känslan av säkerhet att få hjälp när de 

ber om det.  

 

Några kvinnor uttryckte, enligt Paton et al. (2007), en ansträngd ekonomisk situation på grund 

av sjukdom. Att bo långt ifrån vänner och släktingar gjorde det svårt att mötas upp 

personligen då resa blivit allt mer ansträngande och att inte kunna resa ger kvinnorna, enligt 

Hägglund et al. (2008) och Paton et al. (2007), gav en ökad känsla av ensamhet. 

 

Att inte bli tagen på allvar och förlora kontrollen 

Enligt Burström et al. (2012) och Miller (2000)  saknar ofta kvinnorna tillräcklig kunskap om 

hjärtsvikt och har ofta svårt att förstå de bakomliggande orsaker till sina symptom, vilket 

skapar oro, otrygghet och gör att kvinnorna känner det som om de inte blir tagna på allvar och 
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att de förlorar kontrollen. Enligt samma studie leder det bland annat till att kvinnorna söker 

andra orsaker eller andra sjukdomar för att förklara sina symptom.    

 

I expect(ed)… I figured it to be a lung disease or something I´d have… on a count of smoking 

but they always say my lungs are clear so I never could understand that… because of 50 years 

of smoking (Miller, 2000, s. 87) 

 

Två studier, Sheahan och Fields (2008) och Burström et al. (2012) tar upp att kvinnor får 

otillräcklig information när det kommer till nödvändiga levnadsförändringar så som 

vätskerestriktioner och natriumrestriktioner. Det ledde till att kvinnor upplevde osäkerhet i 

och med att de saknade kunskaper om vad vätskerestriktionen betydde och hur restriktionerna 

skulle följas. När det kom till andra studier fanns det även kvinnor som upplevde otillräcklig 

kunskap som ett problem. I Paton et al. (2007) studie uttryckte en kvinna skillnaden i hur hon 

upplevde sin diabetes och sin hjärtsvikt. Vid blodsockerförändringar och försämring av sin 

diabetes kunde hon känna av det tydligt i kroppen men när det kom till hjärtsvikten var det 

inte lika självklart. Kvinnan tyckte att bristen på kunskap om vad hon skulle vara 

uppmärksam på gjorde att hon inte kunna förutse hur hennes kropp skulle bete sig vid 

försämring utav hjärtsvikten och det gjorde henne rädd.  

 

My doctor just tells me to watch my salt or don´t add table salt (Sheahan & Fields, 2008, s. 221) 

 

Att tappa kontrollen över sitt liv innebar för flera av kvinnor i Rhodes och Bowles (2002) och 

Allen et al. (2009) studier att de fick en känsla av osäkerhet. Det framkommer i Allen et al. 

(2009) studie att kvinnor ansåg att hjärtsvikten förändrade deras syn på sig själva och en 

kvinna upplevde det som om hela hennes liv förändrades. Kvinnor i studierna menade på att 

det var som om hjärtsvikten förändrade deras möjligheter till att kunna förverkliga viktiga mål 

de hade i livet. Att förlora kontrollen innebar även att kvinnor kände att de förlorade sitt 

egenvärde. Hägglund et al. (2008) studie framkommer det att kvinnor stundtals känner sig 

värdelösa. Paton et al. (2007) tog upp hur kvinnor kände en besvikelse över att framtiden 

förändrats och att det var smärtsamt att inse att livet inte blev som de tänkt sig, för att kunna 

känna lycka och tillfredställelse krävdes det ansträngning. Mårtenson et al. (1998) menade att 

kvinnor kände sig hjälplösa och oförmögna till att hantera sina känslor (mycket på grund av 

tröttheten) och att de upplevde en rädsla för att dö. Att leva med hjärtsvikt medförde också att 
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kvinnor kände sig rädda, deprimerade, frustrerade över sjukdomen och ångest inför framtiden 

(Paton et al., 2007). 

 

Heart failure causes a “broken heart” leading to “thoughts and feelings that might (tear) you 

up (Allen et al., 2009, s. 99) 

 

Avsaknaden av energi kan också skapa en känsla av att förlora kontroll. Hägglund et al. 

(2008) menade att upplevelsen av att inte ha tillräckligt med energi för att utföra nödvändiga 

dagliga aktiviteter gjorde kvinnorna sårbara och att vara i behov av andra gjorde att kvinnorna 

kände sig beroende av andra människors bedömning, välvilja, tidsplanering och förmåga att 

kunna hjälpa. Paton et al. (2007) och Rhodes och Bowles (2002)  bekräftar kvinnornas 

upplevelse av utsatthet och rädsla för att inte bli hjälpt när de blivit sjukare. Rhodes och 

Bowles (2002) beskrev att tvingas be om hjälp upplevdes som att tappa kontrollen. Flera av 

kvinnorna i Burström et al. (2012) studie beskyller sig själva för att ha blivit sjuka.  

 

I´m not used to not being in control. The dizziness terrifies me... (Rhodes & Bowles, 2002, s. 

445) 

 

I kontakt med hälso- och sjukvården menar Burström et al. (2012) och Sheahan och Fields 

(2008) att kvinnor upplever det som att sjukdomen och deras symptom inte blir tagna på 

allvar och de upplever att de får otillräcklig information av sjuksköterskan.  I samma studier 

framkommer det att kvinnor känner bristande förtroende för sjukvården och upplever problem 

med att kommunicera med läkaren. Kvinnor i Burström et al. (2012) studier anser att kvinnor 

med hjärtsjukdom blir underdiagnosticerade.  

 

I guess my doctor just figures, what is the use she Is going to die soon anyway. (Sheahan & 

Fields, 2008, s. 221) 

 

Att acceptera och hantera den nya situationen 

Enligt Miller (2000) är det många kvinnor som upplever tiden, innan hjärtsviktsdiagnosen 

blivit bekräftad, som obekant och främmande. Många förstår inte att symptomen hör ihop 

med sjukdomen. Kvinnornas sätt att hantera den nya situationen var att förneka symtomen 

tills det inte längre var möjligt. I samma studie uttryckte en kvinna att hon förnekat 

symptomen så länge att hon inte längre visste hur länge hon haft dem eller när det började 
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ända fram tills dess att det inte längre gick. Miller (2000) menar att det är när kvinnorna 

känner sig som mest utsatta, som de är minst benägna till att söka hjälp. Sjukdomen beskrevs 

komma som en överraskning och flera av kvinnorna hade svårt att acceptera sjukdomen. 

Bröstsmärtor antogs vara något annat än hjärtsjukdom och flera studier visade (Miller, 2000, 

Burström et al., 2012) att kvinnorna skyllde på andra kroppsdelar för att orsaka smärtan, 

eftersom de inte kunde relatera smärtan till hjärtat. I Burström et al. (2012) studie försökte 

kvinnor hantera den nya situationen genom att hitta troliga bakomliggande faktorer för 

sjukdomens uppkomst. 

 

I flera studier (Paton et al., 2007; Rhodes & Bowles, 2007; Burström et al., 2011; Mårtensson 

et al., 1998) framkommer det att många kvinnor med hjärtsvikt anser sig lyckosamma trots 

sjukdom då det finns andra som har det värre och menar på att döden kommer oavsett. Dessa 

kvinnor skapade en känsla av tacksamhet i sin situation.   

 

I have so much to live for, my grandchild, and I have two beautiful daughters and the oldest 

one has just completed her masters on Monday… Those are the roses she left for me and, of 

course, my other daughter gave me my grandchild. I live to be with others, my garden and my 

flowers. I like digging in the dirt. I look at what I do have… There are always people that are 

worse off than me (Paton et al., 2007, s.12)  

 

Enligt Burström et al., (2012), är det påfrestande att leva med hjärtsvikt. Flera av kvinnorna i 

deras studie hanterar sjukdomen genom att hand om sig själva, att känna till sina 

begränsningar och att lyssna till sin egen kropp. Enligt Burström et al. (2012) anser kvinnorna 

att symptomen blir lättare att hantera om påfrestningen inte blir allt för stor. I Rhodes och 

Bowles (2002) och Sheahan och Fields (2008) studier fokuserade kvinnorna på vad de kunde 

göra, och inte på vad de inte längre kunde göra. 

 

…sinse I was able to ride my bike here (to the local medical centre), I thought well, it can´t be 

so bad, after all.  (Burström et al., 2012, s. 819).  

 

I Rhodes och Bowles (2002) och Sheahan och Fields (2008) studier hanterade kvinnorna 

sjukdomen genom att inte vara lika drivna till att få saker gjorda på en gång, att vara glada 

över det de faktiskt har, att inte bli deprimerad över att inte kunna göra saker, att lära sig leva 

med fysiska begränsningar och hitta nya sätt för att förändra sina liv på.  
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Flera studier (Rhodes & Bowles, 2002; Sheahan & Fields, 2008; Allen et al., 2009) uttrycker 

att kvinnorna utvecklade olika strategier för att kunna hantera sjukdomen. Ett sätt var, enligt 

Allen et al. (2009), genom att se vardagssysslor som positiva prestationer. Enligt Paton et al. 

(2007) skapade kvinnorna en relation med diagnosen, och ofta parallellt med andra sjukdomar 

(multisjukdom). För de kvinnor som accepterade sjukdomen som en del i deras väsen, fanns 

det en känsla av acceptans, för de som såg sjukdom som en obekant del, upplevdes sjukdomen 

som ett motstånd (Paton et al., 2007). 

 

Det fanns en stark önskan att hålla beroendet till andra på så låg nivå som möjligt enligt 

Hägglund et al. (2008). Denna önskan involverade en kamp mot trötthet och rädsla för att 

förlora förmågor. Flera kvinnor i Häggman et al. (2008) studie uttryckte att de kände ett visst 

tvång att ta sig upp ur sängen på morgonen och beskrev en rädsla att, om de blev liggande, 

skulle det innebära att de behövde mer hjälp av andra.  

 

I´ve always said I´m going to live to be 100 and I know if I´m going to be 100, I´ve got to take 

care of myself (Sheahan & Fields, 2008, s. 221) 

 

Kvinnorna i Rhodes och Bowles (2002) studie ansåg att de behövde hitta nya sätt att förändra 

deras liv på. Livsstilsförändringar var nödvändiga, så som att kontrollera sitt närings- och 

saltintag och att träna sina förmågor så det inte går förlorade enligt Rhodes och Bowles 

(2002). I Sheahan och Fields (2008) studie framkom det att kvinnorna, när det gäller att 

hantera de nya direktiven i kosten (speciellt att reducera saltintaget), insåg att de inte behövde 

äta bordssalt alls då det redan finns mycket salt i maten. Enligt Burström et al. (2012) 

upplevde flera kvinnor det som att tillskott av vitamin-B12 gav bättre minne och vakenhet. 

 

Enligt Paton et al. (2007) strävar kvinnorna efter att leva på ett sätt som bevarar känslan av 

värdighet, självständighet och självkänsla. Att komma till rätta med verkligheten som den är 

och skapa utrymme för tankar, en plats för sjukdomen i sin dagliga tillvaro. 

 

I was really angry because I couldn´t do what I wanted to do, go places I wanted to go and I 

always walked and then I couldn´t walk and it just drove me nuts. So I had to learn to live 

with it (heart failure)… But I am stubborn and I said ´If I can´t do that I will do the best I can 
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with what I have, so that is what I am doing. I have developed a new philosophy of one day at 

the time. I still have freedom! I Still have freedom! (Paton et al., 2007 s. 12)  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

hjärtsvikt. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att känna sig begränsad i dagligt liv; Att 

rollen förändras och vara i behov av stöd; Att inte bli tagen på allvar och förlora kontrollen; 

Att acceptera och hantera den nya situationen.   

 

Ur de fyra kategorierna i denna litteraturstudie framkommer att hjärtsvikt är ett tillstånd som 

leder till fysiska förändringar i den insjuknade människans liv. Hur och i vilken grad är 

väldigt individuellt. Att drabbas av hjärtsvikt kan innebära att det dagliga livet och 

livssituationen förändras. Tiden innan diagnos är tillståndet obekant för många och upplevs 

som främmande. Kvinnor som drabbats av hjärtsvikt upplevde tröttheten som den största 

fysiska begränsningen, vilket skapade en känsla av sårbarhet. Vad mer som framkom i 

resultatet av denna litteraturstudie var att känslan av att få leva sitt liv självständigt och att 

inte vara beroende utav andra människor upplevdes som mycket viktig. 

 

I denna litteraturstudie framkommer det att när en människa drabbas av kronisk sjukdom 

förändras livet, inte bara för personen i fråga utan även för de närstående. Övergången, 

förändringen från det tidigare livet till den nya livssituationen sker i olika steg. Inom 

omvårdnad talas det om begreppet transition. Waterworth och Jorgensen (2010) beskriver 

transition som något som pågår under en längre tid och består av ett avslut, en passage eller en 

neutral zon samt en ny start. Waterworth och Jorgensen (2010), beskriver hur personer som 

drabbats av hjärtsvikt upplever förändringen från att vara självständig till, efter insjuknande i 

hjärtsvikt, att vara mer eller mindre beroende av andra. Det är en vanlig förändring som sker i 

samband med att en person drabbas av kronisk sjukdom. Avslutet brukar ske vid en brytpunkt 

som kan vara en händelse eller ett avslut av en särskild period i livet. Till exempel då en 

människa drabbas av sjukdom. Transiton sker i samband med en förändring av den 

vårdsökande personens hälsa, förväntningar och förmågor, och påverkas av personens 

uppfattningar. Som vårdgivare, men också personer i den drabbades omgivning, är det viktigt 

att ha kunskap för att kunna ge stöd som kan underlätta för den drabbade vid transition 

(Waterworth & Jorgensen, 2010).   
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Enligt O'Connell (2009) finns det skillnad i riskfaktorer och prognos för hur hjärtsvikt 

utvecklas hos män och kvinnor. Det kan även skilja sig i hur patienten svarar på 

hjärtsviktsbehandling beroende på vilket kön patienten har. Enligt O'Connell (2009) behöver 

den nuvarande vården av hjärtsviktspatienter utvärderas och uppdateras eftersom den i nuläget 

inte är optimal. Enligt O´Connell (2009) är nuvarande praxis att behandla män och kvinnor 

lika i hjärtsjukvården. O´Connell (2009) menar att det finns publicerade studier som tyder på 

viktiga skillnader mellan könen hur hjärtsvikt utvecklas, olika bakomliggande orsaker till 

varför hjärtsvikten uppkommit, olika svar på behandling av hjärtsvikt samt hur livskvalitén 

påverkas.   Kvinnor lever längre än män med sjukdomen och har lägre levnadskvalité än män 

(O'Connell, 2009). En bakomliggande orsak tros vara minskad fysisk aktivitet hos kvinnor på 

grund av hög ålder vid insjuknande och ökad fysisk begränsning. Jackson och Emery (2011) 

menar på att det finns kvinnor som önskar att undvika att tala om sina känslor och därmed 

upplever att de har en bättre livskvalitet. När det handlar om livskvalité fann Bennet, Baker 

och Huster (1998) att det finns ett samband mellan kvinnors fysiska funktion och känsla av 

livskvalité; ju lägre påverkan på begränsning i form av fysisk nedsättning desto högre 

livskvalité ansåg sig kvinnor ha. Av de kvinnor som drabbas av hjärtsvikt är det långt ifrån 

alla som föredrar mer kunskap om sin sjukdom (Jackson & Emerys, 2011). Jackson och 

Emery (2011) menar på att det finns kvinnor som önskar att undvika att tala om sina känslor 

och därmed upplever att de har en bättre livskvalitet.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att förutom fysiska förändringar och symptom 

upplevde kvinnor en känsla av att tappa kontrollen och känna sig hjälplösa, vilket i sin tur 

ledde till att kvinnor upplevde osäkerhet.  Att ändra sin livsstil blev oundvikligt i och med 

insjuknande i hjärtsvikt. De kvinnor som accepterade sjukdomen som en del av sig själva, 

hade lättare att leva med den. Vidare resultat som framkom i denna litteraturstudie var att 

okunskap om hjärtsvikt gör att kvinnor känner oro, otrygghet och söker andra möjliga 

bakomliggande orsaker till sina symptom. Det framkom i studien att kvinnor inte alltid kände 

sig tagna på allvar inom sjukvården.  
 

Song, Moser och Lennie (2009) menar på att kvinnor har sämre funktionell status än män och 

att det finns för lite forskning som fokuserats på att fastställa faktorer som påverkar 

funktionsstatus och skillnaden mellan könen. Song et al. (2209) menar på att depressiva 

symtom har ett samband mellan fysiska symptom och funktionell status hos kvinnor med 

hjärtsvikt, men inte hos män. När det kommer till livskvalité menar Riedinger, Dracup och 
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Brecht (2002) på att kvinnor med hjärtsvikt har signifikant lägre livskvalitet när det kommer 

till utförandet av dagliga aktiviteter och sociala aktiviteter. Reidinger et al (2002) anser att 

kvinnor värderar sin allmänna hälsa lägre och har högre tendenser till ångest och depression.  

Kvinnor med hjärtsvikt har, enligt Reidiger et al. (2002) sämre livskvalitet än patienter med 

andra kroniska sjukdomar så som högt blodtryck, Parkinsons sjukdom och cancer. 

 

Kvinnor med hjärtsvikt, enligt O'Connell (2009), utför fler hjärtsviktsrelaterade sjukhusbesök 

än män, och drabbas i större omfattning av depressioner. Utredning inför diagnosticering bör 

bli mer fokuserad på könsskillnader då exempelvis vissa provmarkörer som används för att 

identifiera hjärtsvikt hos patienter kan ha olika gränser för normala värden beroende på vilket 

kön patienten har. Det bästa vore, enligt O'Connell (2009), att ha referensvärden som tar 

hänsyn till patientens kön. Även när en patient utreds för ev. hjärttransplantation skiljer det 

sig i män och kvinnors värden, kvinnor har bättre syreupptagningsförmåga under testtillfället 

än män trots att övriga prover ser lika ut. När det gäller behandling av hjärtsvikt reagerar män 

och kvinnor olika även här. Kvinnor tenderar till att ge bättre respons på behandlingar så som 

betablockerare, aldosteron, antagonister samt pacemaker än övriga behandlingar för 

hjärtsvikt. O'Connell (2009) menar på att mer forskning på hela området från diagnosticering 

till behandling. Ett gott bemötande, ökad förståelse för hur kvinnor med hjärtsvikt upplever 

sin sjukdom behövs enligt Azad, Molnar och Byszewski (2006). Kontinuerligt återkommande 

interventioner så som sjukgymnastik, kostrådgivning, arbetsterapi, mediciner o.s.v. behövs 

enligt Azad et al. (2006) för att kunna utveckla vården kring dessa patienter.  

 

Metoddiskussion 

 

För att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt användes en kvalitativ ansats 

med ett inifrånperspektiv. Polit och Beck (2008, s.539) beskriver hur kvalitativ metod 

används för att beskriva människans upplevelser och erfarenheter. Den här studien 

genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats med inspiration av 

Graneheim och Lundman (2004). Metoden gav möjlighet att skapa en större förståelse för 

kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt och utifrån resultatet anses en god kunskap om 

ämnet framkommit, och därmed anser författarna att syftet med studien är uppfyllt. 
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Artikelsökning skedde i tre databaser och efter granskning kvarstod 9 artiklar som användes 

till resultatet. Artiklarna är publicerade mellan 1998 och 2013 och är från Sverige, USA, 

Kanada och Storbritannien. Utifrån dessa studier framkom det fyra relevanta kategorier.  

Holloway och Wheeler (2010, s.302-303) beskriver begreppen pålitlighet, trovärdighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet som verktyg för att beskriva hur tillförlitlig den 

kvalitativa studien är.  Med pålitlighet menas att läsaren ska förstå forskarens tillvägagångsätt 

och att studien ska kunna upprepas av andra forskare genom detta. (Holloway & Wheeler, 

2010, s.302-303). I den här studien har det redovisats i texter och tabeller hur författarna har 

gått tillväga. Utifrån detta borde studien kunna genomföras av andra forskare. Studien har 

genomförts av två författare och minskar därmed risken för att feltolkningar sker, då det vid 

eventuella oklarheter varit möjligt att diskutera fram en lösning. Enligt Polit och Beck (2008, 

s. 539) styrks trovärdigheten om datainsamlingen, kodningen och analysen om den genomförs 

av två eller fler forskare. Under hela processen har en handledare funnits tillgänglig för att 

kunna ge stöd och vägledning. Under processens gång har även seminarier förekommit, då 

studien fått en möjlighet att granskas av andra studenter och lärare. De artiklar som ingick i 

denna litteraturstudie är endast av medel- och hög kvalitet, vilket stärker trovärdigheten, men 

när det kommer till bedömningen bör hänsyn tas till att författarna inte är vana att 

kvalitetsgranska artiklar eller har vidare erfarenhet av att utföra forskningsstudier.  

 

Andra svagheter i den här litteraturstudien, var att studierna som användes i analysen var med 

engelsk text. Vilket kan innebära att feltolkningar sker, då engelska inte är författarnas 

modersmål.  Bekräftelsebarhet innebär att forskningsfrågan besvaras, att förförståelsen 

hanteras och att data kan härledas till originalkällan (Holloway and Wheeler, 2010,s. 303). 

Enligt Polit och Beck (2008, s. 539) innebär bekräftelsebarhet att objektivitet eftersträvas och 

det bästa vore om två eller fler personer ser över datainsamlingen och dess betydelse, mycket 

på grund av att man vill undvika inblandning av personliga åsikter eller att egna 

meningsbetydelser färgar av på det insamlade materialet.  Med överförbarhet i kvalitativ 

forskning anses kunskap från ett sammanhang kunna överföras till liknande situationer eller 

personer (Holloway & Wheeler, 2010,s. 303). 

 

Studierna som författarna använt sig av i analysen är gjorda på få deltagare, vilket skulle 

kunna innebära att det är svårt att generalisera resultatet och kunna överföras på andra kvinnor 

i liknande situation. Författarna anser att de upplevelser som kvinnor beskriver i studierna kan 

ge en god uppfattning om hur kvinnor upplever livet med hjärtsvikt och därmed ge en ökad 
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förståelse för kvinnor som lever med hjärtsvikt. Problem som vi upplevde under studiens gång 

var bland annat att hitta rätt och relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte, det var 

även svårt att hitta studier med kvinnor som var gjorda under 2000-talet. Men eftersom 

innehållet i artiklarna var bra och innehållsrika, kunde studien genomföras genom dessa och 

författarna ansåg att studiens syfte kunde uppnås. Författarna upplevde även att det under 

analysprocessen var svårt att dela in patienternas upplevelse och kategorisera dem men genom 

att gå tillbaka till originalkällan och bearbeta det funna materialet vidare kunde slutligen fyra 

kategorier fastställas.  

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visade att kvinnor som drabbats av hjärtsvikt upplevde fysiska 

begränsningar, med tröttheten som den största begränsningen. Okunskap om sjukdomen 

gjorde att kvinnor kände sig oroliga, otrygga och att de ofta ignorerade eller sökte andra 

bakomliggande förklaringar till deras symtom. Kvinnor kände att de inte blev tagna på allvar 

av sjukvården, att de fick bristfällig information och upplevde en känsla av att vara 

misstrodda i sin sjukdom. Resultatet av litteraturstudien har gett oss ökad förståelse och 

kunskap om kvinnors upplevelse av hur det är att leva med hjärtsvikt. Ökad kunskap och 

förståelse om kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt kan ge en bra vägledning för 

sjuksköterskor i omhändertagandet av dessa patienter. Som sjuksköterska bör man vara 

medveten om att det finns skillnader i hjärtsvikt som beror på olika kön och vara öppen för att 

alla hjärtsviktspatienter inte passar samma ”mall” för diagnosticering, symptom och 

behandling.  
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