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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärtsvikt är vanligt förekommande, ca 26 miljoner i världen och 250 000 
i Sverige lever med diagnosen. Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd med påverkan på 
många olika delar av livet. Behandlingen för hjärtsvikt är även detta komplext och att 
se individens situation är viktigt för framgångsrik behandling.  
Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i vardagen. 
Metod: En litteraturöversikt med 13 kvalitativa artiklar inkluderade de har 
analyserats med Fribergs femstegsmodell. 
Resultat: Resultatet visar på hur patienter med hjärtsvikt upplever att deras 
vardagliga liv har blivit förändrat av hjärtsvikt. Hur de upplever de nödvändiga 
förändringar de gör för att hantera en vardag med hjärtsvikt. Resultatet presenteras i 
kategorierna; stöd och kraft från omgivningen, mötet med sjukvården, rädsla samt 
förändringar i vardagen. 
Slutsats: Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär en påverkan på patientens vardag. 
Social isolering, trötthet, andnöd, fysiska begränsningar och rädsla inför framtiden är 
några av de upplevelser som framkommer vid hjärtsvikt. Sjuksköterskan har här 
möjligheter att stötta och informera patienten att skapa förutsättningar att hantera 
vardagen med hjärtsvikt. 
Nyckelord: Anpassningar, komplext tillstånd, NYHA I-IV, personcentrerad 
omvårdnad. 
 
 

 
 
 
Summary 
Patients' everyday experience of living with chronic heart failure 
- A literature review 
 
Background: Heart failure is a common condition, about 26 million in the world and 
250 000 in Sweden are living with the diagnosis. Heart failure is a complex condition 
and have effects on many parts of life. Treatment for heart failure is also complex and 
to see the individual’s situation is important for a successful treatment.   
Aim: To describe patients’ experience of living with heart failure in everyday life. 
Methods: A literature review with 13 studies included they have been analyzed with 
the Friberg Five Step-model. 
Results: The result shows that patients with heart failure experiences that their 
everyday life has changed because of heart failure. How they experience necessary 
changes they do to manage everyday life with heart failure. The results is presented in 
these categories; support and power from the surrounding, meeting the healthcare, 
fear and changes in everyday life.   
Conclusion: Living with chronic heart failure has an impact on the patient's daily life. 
Social isolation, fatigue, shortness of breath, physical limitations and fear of the future 
are some of the experiences that emerge in heart failure. The nurse has opportunities 
to support and inform the patient to create the conditions for managing everyday life 
with heart failure. 
Keywords: Adjustments, complex condition, NYHA I-IV, person-centered-care. 
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Inledning 

Hjärtsvikt betraktas som en folksjukdom där personer som får diagnosen ökar i 
världen (Roger, 2013). Globalt finns det ungefär 26 miljoner människor med 
hjärtsvikt. I USA och Europa insjuknar årligen runt 1 miljon människor (Ambrosy et 
al., 2014). Cirka 250 000 svenskar lider av kronisk hjärtsvikt enligt Tapio Neuwirth 
(2013), cirka 30 000 människor i Sverige insjuknar årligen (Läkemedelsverket, 2006) 
och år 2015 avled 3514 svenskar till följd av hjärtsvikt (Socialstyrelsen, u.å.-a). 
Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukhusvistelser i Sverige och enligt statistik från 
Socialstyrelsen (u.å.) var det år 2014, 33 287 vårdtillfällen med patienter med 
diagnosen hjärtsvikt. Cirka 1–2 % av utvecklade länders sjukvårdsbudget går till 
patienter med hjärtsvikt (Agvall, Paulsson, Foldevi, Dahlström & Alehagen, 2014). 
Symtombilden som begränsar individens vardag är bred med många symtom, två 
vanliga symtom är dyspne och fatigue (Evans, 2016). Symtomen som uppstår till följd 
av hjärtsvikt kan påverka individen på flera sätt. Känslomässigt som att känna sig 
ledsen, maktlös eller arg över sin situation. Symtom kan även ha social påverkan vilket 
kan vara att individen inte längre kan delta på samma sätt som tidigare i sociala 
aktiviteter eller att de sociala rollerna förändras (Olano-Lizarraga, Oroviogoicoechea, 
Errasti-Ibarrondo & Saracibar-Razquin, 2016). För att kunna tillhandahålla god 
personcentrerad vård och där igenom och kunna ge stöd till patienter med hjärtsvikt 
behöver sjuksköterskan ha kunskap och insikt om hur patienter upplever och påverkas 
i sin vardag (Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo, 2008). I den här litteraturöversikten 
kommer kronisk hjärtsvikt att behandlas och benämnas som hjärtsvikt. 
 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

 
Hjärtsvikt uppstår när hjärtats pumpförmåga är så nedsatt att det inte kan försörja 
kroppens vävnader med tillräcklig mängd blod (McMurray et al, 2012). Enligt Sterne, 
Grossman, Migliardi och Swallow (2014) är det vanligast att hjärtsvikt uppkommer 
efter ischemisk hjärtsjukdom eller hypertoni. Andra bakomliggande orsaker kan vara 
hjärtarytmier, myokardit och klaffsjukdomar. Fler sjukdomar och faktorer som kan 
orsaka hjärtsvikt är exempelvis diabetes, lungemboli, hög alkoholkonsumtion och 
infektion (McMurray et al., 2012). Dessa faktorer kan leda till förändringar i 
hjärtmuskulaturens struktur vilket i sin tur kan leda till hjärtsvikt (Nicholson, 2014). 
Hjärtsvikt indelas i akut och kronisk hjärtsvikt där akut hjärtsvikt kan vara orsakat av 
försämring i den kroniska hjärtsvikten eller bero på andra orsaker exempelvis 
hjärtinfarkt eller arytmier. I vissa fall kan alltså akut hjärtsvikt förekomma men när de 
bakomliggande orsakerna försvinner är tillståndet reversibelt (McMurray et al, 2012). 
Kronisk hjärtsvikt är ett tillstånd när hjärtats pumpförmåga är permanent nedsatt 
(Ponikowski et al., 2016). I slutskedet av hjärtsvikt leder det till att människan avlider, 
antingen till följd av arytmier eller att pumpförmågan upphör att fungera (Nicholson, 
2014). Ett sätt att klassificera svårighetsgraden av symtomen för hjärtsvikt är med stöd 
av New York Heart Association (NYHA) systemet (Casey, 2013).  Baserat på graden av 
symtom delas patienter med hjärtsvikt in i fyra olika klasser. NYHA klass I: ingen 
påverkan, normal fysisk aktivitet orsakar inga onormala symtom. NYHA klass II: lätt 
begränsning vid fysisk aktivitet, vid vila inga besvär. Vid fysisk aktivitet andfåddhet, 
trötthet och hjärtklappning. NYHA klass III: märkbar påverkan vid fysisk aktivitet, vid 
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vila upplevs inga besvär. Vid fysisk aktivitet andfåddhet, trötthet och hjärtklappning. 
NYHA klass IV: omöjligt med fysisk aktivitet utan obehag andfåddhet, trötthet och 
hjärtklappning samt vid vila (Bennett, Riegel, Bittner, & Nichols, 2002). 

Symtom  

 
De två vanligaste symtomen för hjärtsvikt är dyspne och fatigue enligt Löfvenmark, 
Saboonchi, Edner, Billing och Mattiasson (2013). Dyspne innebär att patienten kan få 
andnöd vid aktivering men också i vila. Patienten kan bli andfådd av minsta 
ansträngning och det kan göra att patienten inte orkar aktivera sig. Fatigue innebär 
förlamande trötthet. Den tröttheten kan göra att vardagliga aktiviteter blir omöjliga att 
utföra för patienten. Andra symtom är bland annat ödem som kan visa sig vid hjärtsvikt 
och innebär ansamling av vätska i vävnaden i till exempel i ben och buk. Patienter med 
hjärtsvikt kan också drabbas av lungödem, alltså vätska i lungvävnad, som gör det 
svårare att andas och orsakar hosta samt andfåddhet i liggande position, obehandlat 
leder detta till döden för patienten (Ponikowski et al., 2016). 

Diagnostisering och medicinsk behandling 

 
För att diagnostisera hjärtsvikt används bland annat riktlinjer från European Society 
of Cardiology (ESC) (McMurray et al, 2012). Bland annat ingår diagnostiserandet av 
anamnes, symtombild, arbetstest, ekokardiografi och blodprover. Utredningar som 
magnetisk resonanstomografi och angiografi kan också användas. Vid fastställd 
diagnos av hjärtsvikt kan sedan NYHA-klassificeringen användas för att fastställa 
graden av hjärtsvikt genom att se till symtombilden samt för att se hur mycket det 
påverkar och kan begränsa personens aktiviteter i vardagliga livet (Nicholson, 2014). 
Medicinsk behandling vid hjärtsvikt syftar till att lindra symtom hos patienten. Vanlig 
medicinsk behandling är ACE-hämmare, betablockerare och diuretika. Behandling bör 
påbörjas så tidigt som möjligt för att minska symtom, öka välbefinnande och minska 
belastningen på sjukvården (McMurray et al., 2012). 

Personcentrerad omvårdnad vid hjärtsvikt 

 
Begreppet personcentrerad omvårdnad genomsyras av ett förhållningssätt som bland 
annat ska vara att bekräfta patientens personlighet och livsvärld samt ge 
förutsättningar för patienten att själv ta egna beslut menar Slater (2006). Centrala 
delar i personcentrerad omvårdnad är patientens preferenser, egna upplevelser, samt 
övertygelser och delaktighet i beslut. Vid sjukdom bör vården anpassas enligt 
patientens önskemål, behov, vanor och sociala struktur är med och styr hur vården 
kring patienten utformas. Patientens subjektiva upplevelse av sin situation är centralt 
i personcentrerad omvårdnad, varje patient är unik och så även upplevelsen av varje 
situation. Utifrån detta bemöts patienter, inte sjukdomar eller symtom. Patienten är 
aktivt delaktig i sin vård och personen bakom sjukdomen är i centrum vid vårdinsatser 
(Sidani & Fox, 2014). Omvårdnaden innebär att stärka patientens hälsa, stärka 
förmågan till egenvård samt att lindra symtomen av hjärtsvikten. För sjuksköterskan 
är det värdefullt i arbetet med patienter med hjärtsvikt att arbeta med symtomkontroll, 
ge psykologiskt stöd, bedöma och möta patientens behov. Det görs genom att ha fokus 
på personcentrerad vård genom det förhållningssätt som handlar om att lyssna in och 
få en helhetssyn över hur patienten har det (Lucas et al., 2015). 
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Patientundervisning kring vad hjärtsvikt är, vilka egenvårdsåtgärder och 
livsstilsförändringar patienterna kan göra för att minska sina symtom är viktiga 
omvårdnadsåtgärder. Exempel på livsstilsförändringar är viktminskning, rökstopp, 
kost, motion och alkoholvanor. Patienterna bör uppmuntras och undervisas till 
egenvårdsåtgärder vilka kan vara att registrera; sin vikt, sitt vätskeintag och sina 
symtom (Nicholson, 2014; Cox, 2007). I de fall där patienten inte förmår att göra 
livsstilsförändringar och egenvårdsåtgärder får sjuksköterskan ge stöd till patienten 
eller överta ansvaret för att utföra egenvårdsåtgärder (O'Donovan, 2011). Ytterligare 
omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskan, eller om patienten själv klarar av att utföra 
dessa, är att övervaka eventuella ödem, se deras omkrets och bedöma risk för bensår. 
Patienter med avancerad hjärtsvikt, NYHA IV, kan ha förlorat förmågan till fysisk 
aktivitet på grund av sin hjärtsvikt. För de patienterna kan det bli aktuellt att 
sjuksköterskan övertar ansvaret för att lägesförändringar sker för att undvika risk för 
trycksår (Nicholas, 2004).  

Påverkan i vardagen för patient och närstående 

 
Att drabbas av hjärtsvikt påverkar patienten genom de symptom som uppkommer 
vilket har påverkan på och begränsar det vardagliga livet (Löfvenmark et al., 2013). 
Behandling med läkemedel, kost och vätskerestriktioner gör att patienten får ändra 
sitt tidigare levnadssätt och det kan vara begränsande för individen. Att leva med 
hjärtsvikt kan alltså påverka patienten fysiskt, psykiskt och socialt (Yu et al., 2008). 
Även ekonomi (Olano-Lizarraga et al., 2016) och förändrade roller i sociala 
sammanhang är något som kan påverka för patienter vid hjärtsvikt (Yu et al., 2008). 
Ytterligare problem i vardagen för många patienter med hjärtsvikt är att de upplever 
problem med sitt sexliv. Problemen leder till att patienterna får försämrad livskvalitet, 
med upplevd påverkan socialt, känslomässigt och fysiskt. Två orsaker till att sexuallivet 
påverkas av hjärtsvikt är dels läkemedelsbiverkningar och dels symtom från hjärtsvikt 
såsom hjärtklappning och andfåddhet (Hoekstra, Jaarsma, Sanderman, Van 
Veldhuisen, & Lesman-Leegte, 2012).  Löfvenmark et al., (2013) skriver att det också 
är vanligt att närstående till patienter med hjärtsvikt drabbas och att deras aktiviteter 
inte kan utföras i samma grad som tidigare. Oron över patientens tillstånd, rädsla för 
att låta patienten vara ensam och begränsningar i sociala sammanhang är något 
närstående kan få möta och hantera i sin vardag. När en familjemedlem drabbas av en 
kronisk sjukdom har det en stor påverkan på hela familjens förmåga till att leva ett gott 
liv. Utmaningen är att försöka göra sjukdomen till en del av familjelivet men bibehålla 
fokus på att leva ett gott liv och samtidigt stötta familjemedlemmen som drabbats av 
sjukdom (Robinson, 2017).  Partnern till den med en kronisk hjärtsjukdom tar ofta en 
vårdande roll och riskerar att urvattna tidigare viktiga aktiviteter i relationen till fördel 
för vårdandet. Alla dessa förändringar kan för vissa vara mycket stressande och hota 
deras psykiska hälsa (Dalteg, Benzein, Fridlund och Malm, 2011). 

Hälsa 

 
Begreppet hälsa har tidigare inneburit frånvaro av sjukdom där sjukdomar varit i 
fokus. Inom sjukvården idag används ett mer humanistiskt synsätt med holistiskt 
perspektiv vilket innebär att enskilda patienten är i fokus och att det ses till helheten, 
där sjukdomar finns med i bilden men inte är det primära. I praktiken innebär det att 
hälsa kan upplevas inom olika områden även om sjukdomar förekommer (Strandmark, 
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2007). Autonomi och sociala relationer är faktorer som personer med hjärtsvikt skattar 
högre än fysiskt mående (Zhang, Dindoff, Arnold, Lane, & Swartzman, 2015).  

Problemformulering 

Hjärtsvikt ökar i Sverige och internationellt (McDonagh et al., 2011) vilket gör att det 
är viktigt att ha kunskap om hur patienter med hjärtsvikt upplever sin vardag. Det finns 
mycket forskning kring hjärtsvikt när det gäller medicinsk behandling och 
patofysiologi, betydligt mindre kring omvårdnad och patienters upplevelser av 
vardagen med hjärtsvikt. För att kunna vårda patienter på bästa sätt behöver 
sjuksköterskan ha förståelse, kunskap och insikt om hur patienter påverkas i samt 
upplever sin vardag med hjärtsvikt (Yu et al., 2008).  

Syfte 

Att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i vardagen.  

Material och metod 

Design 

 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Det innebar sökningar av 
vetenskapliga artiklar som svarade på syftet, att beskriva patienters upplevelse av att 
leva med kronisk hjärtsvikt i vardagen, för att sedan sammanställa de relevanta 
artiklarna. Med kvalitativa studier i omvårdnad ges möjlighet att belysa människors 
egna upplevelser i sin situation vilket ger djupare förståelse om människors perspektiv 
på sina livssituationer (Kristensson, 2014). Upplevelser är något som upplevts. Att 
uppleva något är att vara med om något vilket skapar en känsla hos individen 
(Upplevelse, u.å.). Induktiv ansats användes vilket Priebe och Landström (2012) 
menar innebär att inga antaganden är gjorda på förhand utan slutsatser dras utifrån 
resultat som framkom.  

Urval och datainsamling 

 
För att söka artiklar skapades ett arbetsdokument för att kunna söka efter artiklar 
systematiskt. Arbetsdokumentet utgår från sökproblem, sökord synonyma termer, 
informationsbehov, tänkbara informationskällor, tidsplanering samt dokumentation 
och sökanalys (Östlundh, 2012). Utifrån syftet, patienters upplevelse av att leva med 
kronisk hjärtsvikt, användes sökord tillsammans med trunkering samt Booleska 
operatorerna OR och AND, för att få samband mellan sökorden enligt Kristensson 
(2014). Sökningen gjordes enligt följande:  patient* AND (experience* OR perception* 
OR perspective* OR view) AND (living OR coping OR life* OR adaptation) AND "heart 
failure" AND (qualitative OR narrative* OR interview* OR "grounded theory" OR 
phenomeno* OR observation* OR ethnography OR "Focus group" OR "case study" OR 
Biographical*). Sökningen gjordes i tre olika databaser. I CINAHL där huvudfokuset 
på artiklarna i databasen ligger inom omvårdnadsforskning, i MEDLINE där 
huvudområdet är biomedicinskt men det finns forskning inom området omvårdnad 
samt i databasen PsycINFO där det finns forskning kopplat mot upplevelse, 



5 
 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). För redovisning av sökning se 
Bilaga 1.  
 
Alla inkluderade artiklar ska vara vetenskapligt granskade samt ha tillgängligt 
abstrakt. I PsycINFO och CINAHL valdes peer review i samband med sökningen vilket 
bidrar till säkerställning av att artiklarna har kvalitét. I MEDLINE går det inte att 
begränsa med peer reviewed utan säkerställandet av kvalitéten på artiklarna görs 
genom att gå till respektive artikels tidskrift och läsa kraven för att bli accepterad samt 
publicerad i tidskriften (Wallengren, & Henricson, 2012).  För att inkluderas skall 
artiklarna vara gjorda genom kvalitativ metod och vara skrivna på engelska eller 
svenska. Artiklarna ska vara publicerade mellan 2006–2016, och studier med 
deltagare yngre än 18 år exkluderas. De artiklar som passade in under ovanstående 
granskades med hjälp av kvalitetsbedömningsprotokoll framtaget av Avdelningen för 
omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping (se Bilaga 2). För att bli godkända ska 
artiklarna vara godkända i samtliga delar i den första delen, samt i sju av åtta i den 
andra delen. Utan etiskt godkännande exkluderades artiklarna. Efter läsning och 
sållning av artiklar som svarade på syftet granskades de artiklar som blev kvar enskilt 
med kvalitetsgranskningsprotokollet och jämfördes sedan för att komma fram till 
konsensus kring vilka artiklar som höll måttet efter kvalitetsgranskningen. Totalt 
granskades 17 artiklar och 13 artiklar klarade granskningen och användes sedan i 
litteraturöversikten. 

Dataanalys 

 
Fribergs analysmodell bestående av fem steg användes för att analysera artiklarna 
(Friberg, 2012). Första steget innebar att läsa igenom artiklarna och känna in vad de 
handlar om vilket gjordes genom att samtliga kvalitetsgranskade artiklar lästes igenom 
med fokus på resultat. Andra steget handlar om att identifiera nyckelfynden i varje 
artikel. Det gjordes individuellt genom markeringar i artiklarna för att sedan jämföras 
med varandra. I tredje steget gjordes en sammanställning över resultaten från 
artiklarna, vilket gjordes genom att gemensamt skriva in sammanfattningar av 
huvudfynden i olika dokument. Under fjärde steget analyseras och jämförs studierna 
med varandra för att identifiera likheter och skillnader och skapa nya huvud- och 
underteman. Gemensamt tilldelades fynden från resultaten, som svarade mot syftet, 
sifferkoder utifrån innehåll. Sifferkoderna sammanställdes på en mindmap för att 
diskutera och arbeta fram fyra huvudteman och 12 underteman i vilka fynden 
placerades. I femte och sista steget presenterades resultatet från artiklarna i de nya 
kategorierna som har framkommit i de tidigare stegen (Friberg, 2012). Resultatet 
presenteras under de fyra huvudteman Stöd och kraft från omgivningen, Mötet med 
sjukvården, Rädsla och Förändringar i vardagen, där alla beskriver upplevelser av 
att leva med kronisk hjärtsvikt. För överblick över teman se Figur 1 i resultatet. 

Etiska överväganden 

 
Kärnan i forskningsetik är att värna om människors integritet, lika värde och 
självbestämmande. Allt som görs inom forskning ska genomsyras av ett etiskt 
förhållningssätt. Etiska reflektioner görs därför genomgående under hela processen. 
När en litteraturöversikt ska skrivas behövs inget etiskt godkännande men det ska ändå 
tas i beaktande. De artiklarna som valts ut ska vara etiskt godkända eller gjorts etiska 
överväganden (Kjellström, 2012). Etiska krav för kvalitativa studier är bland annat att 



6 
 

deltagarna dels ska delta frivilligt men också att det finns möjlighet att under studiens 
gång avbryta utan någon speciell anledning. Deltagare i kvalitativa studier är inte 
anonyma för intervjuaren, dock behöver forskare försäkra deltagarna att 
informationen i studien inte går att härleda och kopplas till särskilda individer 
(Coughlan, Ryan & Cronin, 2013). Författarna hade en mindre förförståelse för 
patienter med hjärtsvikts upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Förförståelsen baseras 
på iakttagelser och interaktioner med patienter med hjärtsvikt i klinisk verksamhet och 
genom teoretisk utbildning inom området. Den förförståelse som redan fanns inför 
analys av resultatartiklar togs i beaktning, samt att objektivt förhållningssätt används 
där författarna granskar och sammanställer resultatet utan att förvanska data.  

Resultat 

 
 
Figur 1. Upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt i vardagen. 
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sjukvårdsbesök gav känslor av trygghet för några av deltagarna (Falk et al., 2007). 
Trygghet genom närståendes stöd kunde hjälpa informanterna att uppleva 
meningsfullhet i livet (Nordgren, Asp & Forsberg, 2007).  Enligt Burström et al. (2012) 
kan upplevelse av trygghet komma av att leva tillsammans med någon, där den 
personen hjälpte och stöttade i svåra stunder. Deltagare lyfte även vikten av att kunna 
ha öppen kommunikation med närstående som en bidragande faktor till trygghet. 
Enligt Thornhill et al. (2008) uppgav deltagarna att de uppskattade vetskapen att de 
hade praktiskt stöd men även att ha närstående runt sig upplevdes positivt. Familjen 
upplevdes som en drivkraft till förändring i situationen (Burström, Boman, Strandberg 
& Brulin, 2007; Paturzo et al., 2016).  

Tro och hopp 
Det fanns flera olika orsaker till upplevelser av hopp och tro hos personer med 
hjärtsvikt. En källa var tron på en högre makt/gud och religiösa samfund (Burström et 
al., 2007; Hopp, Thornton, Martin & Zalenski, 2012; Leeming et al., 2014; Paturzo et 
al., 2016). För många var gudstro en viktig faktor för känslor av frid och lindring. 
Gudstron var även en källa till inre styrka (Paturzo et al., 2016) och kunde användas 
som coping strategi för att hantera vardagens utmaningar (Hopp et al., 2012; Leeming 
et al., 2014). Liknande resultat framträdde i Seah et al. (2016) artikel där religionen 
gav tröst och hjälp att klara av deras hjärtsvikt. Vissa informanter såg det som att det 
var viljan från deras högre makt som styrde deras öde och framtid.  
Hopp och förtröstan inför framtiden trots hjärtsvikten var något som framkom i flera 
artiklar (Burström et al., 2007; Dougherty, Pyper, Au, Levy & Sullivan, 2007; Nordgren 
et al., 2007; Thornhill et al., 2008). I Thornhill et al. (2008) framkom det att trots 
fysiska och emotionella smärtor upplevde flera deltagare positiva faktorer och kände 
att hjärtsvikten skulle kunna vara en drivkraft till livsstilsförändringar. Ytterligare sätt 
att ha hopp inför framtiden var att leva med övertygelsen om att hjärtsvikten skulle gå 
över. Att intala sig själv att de var välmående var ett sätt att ha hopp för framtiden som 
identifierades i Burström et al. (2007) artikel. Förtröstan fanns hos informanter i 
artikeln av Dougherty et al. (2007) där det framkom hopp om att kunna överkomma 
hinder. Förhoppningen hos deltagarna var att förbättringar av läkemedel och 
förbättrad fysik, skulle leda till fler levda år och längre tid tillsammans med närstående. 
Att tro på något och ha hopp inför framtiden var viktigt för att skapa meningsfullhet i 
vardagen och i livet (Burström et al., 2007; Nordgren et al., 2007). 

Glädje i vardagen  
 
En källa till positiva känslor och en drivkraft i vardagen var att vara nöjd med sitt liv 
och det man hade åstadkommit (Seah et al., 2016). Exempel var att vissa fann glädje 
och styrka i det faktum att de hade uppfostrat sina barn och lyckats försörja sin familj 
vilket skapade tillfredsställelse hos dem (Seah et al., 2016). Från artikeln av Falk et al. 
(2007) beskrevs att genom att titta i fotoalbum kunde deltagare minnas tillbaka till det 
liv som levts, konstaterande att det levda livet varit rikt med många upplevelser och 
genom det fann styrka till att hantera negativa känslor (Falk et al., 2007).  Att kunna 
acceptera och vara nöjd med det levda livet var en viktig faktor för att kunna känna 
säkerhet och inte vara rädd för framtiden och döden (Burström et al., 2012). Andra sätt 
att vara tillfredsställd med sitt liv var genom att vara nöjd med sin förmåga till fysisk 
aktivitet och hämta glädje från att klara av fysiska aktiviteter (Burström et al., 2012; 
Pihl, Fridlund, Mårtensson, 2011) vilket också skapade glädje och tillfredsställelse när 
balans uppnåddes mellan livet och vad kroppen klarade av (Nordgren et al., 2007). 
Genom att fortsatt vara delaktig i tidigare uppskattade aktiviteter i den mån det gick, 
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bibehålla sociala nätverk och kunna fortsätta bo hemma trots sin hjärtsvikt upplevde 
informanter att de hade en rik vardag (Falk et al., 2007). När deltagare i artikeln från 
Dougherty et al. (2007) hade planerat för framtiden och tagit beslut inför slutet av livet 
samt förmedlat sin önskan till närstående upplevde deltagarna lättnad då de upplevde 
att det var svårt att ta de här besluten och att ta upp det med sina närstående. 

Mötet med sjukvården 

Negativa upplevelser 
Mötet med vården kunde vara färgat av negativa känslor (Burström et al., 2007; 
Burström et al., 2012; Ryan & Farrelly, 2009; Nordgren et al., 2007; Thornhill et al., 
2008). I artikeln av Ryan och Farrelly (2009) beskrevs känslor av att bli misstrodd. 
När de kom till sjukvården upplevde deltagarna att sjukvårdspersonalen inte trodde 
dem och att de simulerade sina symtom (Ryan & Farrelly, 2009). Några berättar om 
att läkare inte tog deras problem på allvar vilket skapade otrygghet hos dem (Burström 
et al., 2012). Upplevelser av brist på kontinuitet förekom (Burström et al., 2007; Ryan 
& Farrelly, 2009). Bristen på kontinuitet bestod i att de ofta fick träffa ny personal när 
de sökte vård (Burström et al., 2007) och de nya doktorerna hade i vissa fall helt nya 
planer för hur behandlingen skulle utföras vilket skapade förvirring, oro och 
frustration hos patienterna (Ryan & Farrelly, 2009). Deltagare i artikeln av Thornhill 
et al. (2008) upplevde att det hade varit en problematisk och svår process innan de fick 
sin diagnos för att det tog lång tid innan korrekt diagnos ställdes vilket orsakade 
frustration hos patienten. För vissa innebar diagnosen att informationsbehovet ökade 
vilket inte alla upplevde hade bemötts tillfredsställande av sjukvården (Dougherty et 
al., 2007). Några upplevde en rädsla för att sjukvårdens resurser inte skulle räcka till 
och att de själva skulle bli drabbade till följd av det (Burström et al., 2007).  

 

Positiva upplevelser  
Det fanns de som upplevde att de hade förtroende för sjukvården och 
sjukvårdspersonalen (Burström et al., 2007; Burström et al., 2012; Falk et al., 2007; 
Seah et al., 2016). Tillgång till specialistutbildad sjukvårdspersonal bidrog till trygghet 
(Burström et al., 2007; Burström et al., 2012) och att personalen var lättillgänglig 
antingen på telefon eller genom personliga möten som bidrog till förtroende och 
trygghet (Falk et al., 2007). Socialförsäkring och läkemedelssubventioner var 
ytterligare faktorer vilka bidrog till trygghet (Burström et al., 2007). Att få träffa 
samma sjukvårdspersonal kontinuerligt, sjuksköterskor och läkare, upplevdes 
värdefullt och byggde förtroende till sjukvården (Falk et al., 2007). Informanter i 
artikeln av Seah et al. (2016) upplevde att de var väl informerade om sin sjukdom, 
egenvård och livsstilsförändringar samt vikten av compliance för behandlingsåtgärder. 
Att kunna anpassa sig och ta beslut menade deltagare byggde på utbildning och 
undervisning som gavs av vårdpersonal (Falk et al., 2007). 

Rädsla 

Inför framtiden och döden 
Att drabbas och att leva med hjärtsvikt innebar många gånger att leva med oro, ångest, 
rädsla (Burström et al., 2007; Burström et al., 2012; Hopp et al., 2012; Leeming et al., 
2014; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008) och osäkerhet inför 
framtiden och döden (Seah et al., 2016). Oförutsägbarhet inför framtiden och 
ovissheten över hur lång tid de hade kvar att leva gjorde det svårt att planera för mer 
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än en dag i taget (Dougherty et al., 2007). Att få uppleva morgondagen kändes osäkert 
för några informanter, de upplevde att döden var oundviklig och kunde komma när 
som helst (Dougherty et al., 2007; Paturzo et al., 2016).  
Flera informanter berättade om rädslan för symtom under nätter och att de vaknade 
upp av mardrömmar och oro över andningen (Walthall, Jenkinson & Boulton, 2016). 
Allvarliga symtom ledde till att hjärtsvikt uppfattades som något som kunde leda till 
döden (Seah et al., 2016). Flera uppgav rädslor inför döden, att de inte ville dö för unga 
(Dougherty et al., 2007). Döden som ämne togs sällan upp av varken närstående eller 
sjukvårdspersonal vilket uppskattades av informanter för de ville fokusera på positiva 
saker i nuet. Dock upplevde de det svårt att ta upp ämnet och prata om det när behovet 
uppkom (Dougherty et al., 2007).  
 
Oro fanns över vad läkemedelsanvändningen skulle ge för bieffekter och det skapade 
otrygghet (Burström et al., 2012). När kroppen svek i vardagen uppstod rädsla och 
ångest (Nordgren et al., 2007) för att de fysiska begränsningarna inte skulle bli bättre 
i framtiden och skulle hämma dem i livet de ville leva (Pihl et al., 2011). Informanter 
upplevde stress, obehag, frustration och rädsla över att livet var i fara när de deltog i 
aktiviteter. Känslorna ledde vidare till negativa tankar, fientlighet och mer ångest 
(Nordgren et al., 2007). Oförmågan att inte kunna utföra aktiviteter och inte kunna lita 
på sin kropp och fysiska förmåga ledde till att de blev begränsade och riskerade att bli 
passiva i sin vardag (Pihl et al., 2011). Emotionellt påverkade ångest både 
informanterna och deras närstående (Walthall et al., 2016) och det infann sig 
nedstämdhet och ledsamhet över att ens liv var förändrat (Thornhill et al., 2008). All 
vaken tid gick för flera informanter åt till att tänka på sin hjärtsvikt (Paturzo et al., 
2016). En påtaglig känsla hos informanter var att de upplevde förlust av den människa 
de tidigare varit, upplevde känslor av avpersonifiering och ålderism (Leeming et al., 
2014). Oro för en plågsam död infann sig och upplevdes hotfullt (Burström et al., 
2007). Rädsla för på vilket sätt de skulle komma att dö på fanns bland informanterna 
där några var rädda för att helt vara beroende av andra vid livets slut och att de skulle 
förlora sin självständighet. Några önskade att de skulle få dö fridfullt i sömnen 
(Dougherty et al., 2007). 

Ovisshet i vardagen 
Vid hjärtsvikt kan symtom uppkomma utan förvarning och det begränsade 
informanterna i deras vardag (Walthall et al., 2016). Samtidigt som de kunde må 
fysiskt bra mellan skoven var de begränsade i vilka aktiviteter de kunde delta i (Seah et 
al., 2016) på grund av att det fanns oro och rädsla för när nästa skov skulle ske (Ryan 
& Farrelly, 2009; Seah et al., 2016). Under nätter uppkom känslor av att inte kunna 
andas och desperation över att få luft uppkom vilket blev tröttsamma, obehagliga och 
slitsamma konsekvenser av andnöd (Walthall et al., 2016). Vid försämringar av 
hjärtsvikten upplevdes det sjuka hjärtat hota livet (Burström et al., 2007). 
Att gå uppför trappor var en risk för informanter och ledde ibland till andnöd vilket 
gjorde att de tog pauser när de gick uppför trappor (Walthall et al., 2016).  

Förändringar i vardagen 

Begränsningar 
Vid hjärtsvikt uppkom hinder i vardagen så som kroppsliga fysiska och psykiska 
förändringar (Paturzo et al., 2016; Ryan & Farrelly, 2009; Seah et al., 2016), diet- och 
vätskerestriktion (Burström et al., 2012; Paturzo et al., 2016) och förändringar i sexual 
livet (Paturzo et al., 2016; Seah et al., 2016). Att inte kunna hantera vätskerestriktioner 
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gav otrygghet i vardagen (Burström et al., 2012) och upplevdes frustrerande (Falk et 
al., 2007). Trötthet och utmattning, fatigue, begränsade möjligheter att utföra 
aktiviteter i vardagen (Ryan & Farrelly, 2009) så som träning, promenader eller att 
sitta i solen (Burström et al., 2012).  
För att klara av att hantera hinder i vardagen behövdes nya tankesätt och ny planering 
(Pihl et al., 2011). Några informanter upplevde att det inte gick att påverka sin egen 
situation utan att det bara var att acceptera som det var (Hopp et al., 2012; Pihl et al., 
2011), vilket riskerade att leda till passivitet (Pihl et al., 2011) och att aktiviteter 
minskade eller avslutades helt (Hopp et al., 2012). Att inte längre kunna utföra 
aktiviteter kunde leda till psykisk ohälsa som nedstämdhet (Hopp et al., 2012). Några 
upplevde att de snabbt tappade koncentration och energi vilket resulterade att de inte 
längre kände intresse att göra något så som att läsa en bok (Thornhill et al., 2008). 
 
Fysiska miljöer så som att toaletter var långt bort från sovrummet eller inte fanns i 
närheten vid utevistelse skapade problem och ledde till otrygghet (Falk et al., 2007). 
Gå i trappor var hinder som tog energi och var tidskrävande (Falk et al., 2007).  
Sömnen blev lidande upplevde flera informanter relaterat till symtom av hjärtsvikt så 
som hosta, andnöd (Walthall et al., 2016) och många toalettbesök på grund av 
diuretiska läkemedel (Falk et al., 2007; Walthall et al., 2016).  
Andnöd upplevdes som ett återkommande problem och hindrade från att utföra 
aktiviteter i vardagen (Burström et al., 2012; Walthall et al., 2016). Andnöden kunde 
ställa till bekymmer enligt Walthall et al., (2016) i aktiviteter som att duscha på grund 
av vattenånga, äta utan att sätta i halsen, ta promenader, städa eller arbeta i trädgården 
där det behövdes stå eller sitta på huk längre tid. När hinder uppstod i vardagen 
orsakade det frustration och ifrågasättande uppstod över vad som var meningen med 
livet (Walthall et al., 2016). När symtom uppstod utan att personen förstod varför eller 
vad källan till symtomen var skapade det otrygghet och oro i vardagen (Burström et 
al., 2012). 

Social isolering   
Hjärtsvikt ledde för många till hinder i det sociala umgänget (Burström et al., 2007; 
Burström et al., 2012; Leeming et al., 2014; Paturzo et al., 2016; Pihl et al., 2011; 
Thornhill et al., 2008; Walthall et al., 2016). Dyspné orsakade för många hinder till att 
delta i sociala sammanhang (Paturzo et al., 2016; Walthall et al., 2016). Orsakerna till 
hur dyspné hindrade dem varierade, det kunde till exempel handla om att de upplevde 
det skamfyllt att visa andra hur andfådda de blev (Walthall et al., 2016). Det satte även 
upp mer fysiska hinder, de var begränsade och kunde inte ta sig ut på samma sätt vilket 
ledde till social isolering (Paturzo et al., 2016; Walthall et al., 2016). Även i Lemming, 
Murray Och Kendalls (2014) artikel var det faktum att deltagarna rent fysiskt blev 
begränsade av hjärtsvikten en viktig faktor vid sociala sammanhang. Även osäkerhet 
inför sin egen förmåga, läkemedelsbiverkningar, det utökade behovet av planering för 
att klara av aktiviteter, vad andra skulle tro och tänka och vilken påverkan deras fysiska 
ansträngningar skulle ha på deras mående dagen efter, utgjorde begränsningar till 
social interaktion med andra (Leeming et al., 2014).   
 
Läkemedelseffekter av urindrivande läkemedel upplevdes isolerande vilket ställde 
stora krav på tillgänglighet av toalett. Vissa upplevde sig isolerade för att de bara kunde 
vistas i miljöer där det visste att det fanns toalett (Leeming et al., 2014). Rädsla för 
andras uppfattning var för vissa kopplat till de hjälpmedel de nu var tvungna att nyttja 
för att kunna ta sig fram vilket utgjorde begränsningar. Deltagare beskrev det som 
fruktansvärt att kanske vara tvungen att visa sig i rullstol (Leeming et al., 2014). 
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Deltagare upplevde sig obekväma med att umgås med andra när människor inte 
förstod personerna med hjärtsvikts situation och när de själva inte hade synliga 
symtom av hjärtsvikten (Thornhill et al., 2008). Överbeskyddande anhöriga utgjorde 
hinder för några deltagare i Thornhill et al. (2008) artikel, av välvilja försökte de 
skydda sina anhöriga med hjärtsvikt från fysisk ansträngning vilket i sin tur ledde till 
upplevelser av social isolering. Trots att det för vissa fanns närstående runt dem i form 
av familj och vänner så kände de sig trots detta isolerade (Ryan & Farrelly, 2009; 
Thornhill et al., 2008). Bristen på socialt umgänge ledde till att aktiviteter som tidigare 
varit källor till glädje nu uteblev. Sjukdomen ledde även för vissa till att de var tvungna 
att sluta på sitt arbete vilket även det inskränkte möjligheterna till socialt umgänge 
(Thornhill et al., 2008). Det fanns deltagare med rädslor för att bli isolerade i hemmet 
(Burström et al., 2012). I Ryan och Farrellys (2009) artikel användes temat, ”Doing 

time” (Ryan och Farrelly, 2009, s. 227), där informanter beskrev sig som fångar i 

hemmet, där för vissa välmenande anhöriga var fångvaktarna i fängelset vilket ledde 
till upplevelse av social isolering (Ryan & Farrelly, 2009). 

Roller  
Förluster och förändringar i roller förekom för personer vilka levde med hjärtsvikt 
(Leeming et al., 2014; Nordgren et al., 2007; Paturzo et al., 2016; Pihl et al., 2011; Ryan 
& Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008; Walthall et al., 2016). Rollförändringarna 
kunde handla om förlust av yrkesrollen där hjärtsvikten hindrade dem från att fortsätta 
vara yrkesverksamma (Thornhill et al., 2008). Förändringar i roller i familjesystemet 
var vanligt förekommande (Leeming et al., 2014; Paturzo et al., 2016; Thornhill et al., 
2008; Walthall et al., 2016). Att inte längre kunna vara där för och delta med sina 
barnbarn på samma sätt som tidigare var en förlust för de som hade barnbarn 
(Walthall et al., 2016). För de med partner eller annan familj de levde nära med blev 
det ofta förändringar i roller i familjesystemet. Där den med hjärtsvikts tidigare roller 
och uppgifter ofta övergick till andra i familjen skapade dåligt samvete hos personen 
med hjärtsvikt (Thornhill et al., 2008). Även i sociala sammanhang riskerade personer 
med hjärtsvikt att förlora sina roller och sin position (Pihl et al., 2011). Förändringar i 
roller ledde till förlust av identitet. Det berövade dem på några av de faktorer som gav 
meningsfullhet i deras liv vilket skapade känslor av frustration, besvikelse och 
personligt misslyckande (Nordgren et al., 2007). Andra gjorde klar skillnad på sin 
identitet och sina omständigheter (Thornhill et al., 2008). 

Att vara en belastning  
Upplevelser av att vara en belastning i vardagen för närstående uppkom bland 
informanterna vilket kunde leda till skuld eller skam (Seah et al., 2016). Vissa upplevde 
att deras roller förändrats och de därför behövde förlita sig på andra för att klara av 
vardagen (Thornhill et al., 2008). Andra upplevde att de inte längre kunde delta i 
aktiviteter för att de upplevde sig vara belastande (Hopp et al., 2012). Vid missförstånd 
och brist på förståelse från andra människor vid akuta skov kände de sig pinsamma, 
genanta och besvärande (Nordgren et al., 2007; Walthall et al., 2016). Att 
informanterna hade stöd av familj och vänner skapade känslor av tacksamhet 
(Thornhill et al., 2008) samtidigt som de upplevde det svårt att inte längre kunna bidra 
själv, att andra människor inte förstod den situation de befann sig i och att hjärtsvikt 
var en allvarlig sjukdom (Thornhill et al., 2008; Hopp et al., 2012; Nordgren et al., 
2007). Upplevelsen av att vara beroende kunde skapa känslor av värdelöshet och att 
de var en belastning (Ryan & Mary, 2009; Walthall et al., 2016). 
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Anpassningar och acceptans  
Hjärtsvikt ledde till olika förändringar av vardagen där några informanter 
accepterade sin nya livssituation (Paturzo et al., 2016; Seah et al., 2016; Thornhill et 
al., 2008; Walthall et al., 2016), några kunde inte alls acceptera och ansåg att det var 
naturliga orsaker som ledde till fysiska symtom och begränsningar i livet (Pihl et al., 
2011; Seah et al., 2016). Några såg symtomen av hjärtsvikt som miljöfaktorer, eller 
orsakade av ärftliga faktorer (Seah et al., 2016). Några upplevde det som 
åldersrelaterat vilket gjorde att de enbart accepterade skeendet i sin situation (Pihl et 
al., 2011; Seah et al., 2016).  

Flera informanter upplevde ilska när de fick besked om sin diagnos men detta 
övergick sedan till acceptans (Paturzo et al., 2016). Några upplevde att deras liv var 
över, när de inte längre kunde göra samma saker som tidigare ledde det till att de 
kände sig frustrerade, besvikna och hjälplösa (Walthall et al., 2016). Vissa upplevde 
det svårt att kämpa vidare i livet när energin minskade vilket också gjorde det svårt 
att anpassa sig (Ryan & Farrelly, 2009). Flera informanter tyckte det var svårt att 
samtala om sina begränsningar och försökte istället dölja att de hade begränsningar 
vilket ledde till att ilska, besvikelse och otrygghet uppkom (Burström, et al., 2012). 
För andra hade copingstrategier används för att gradvis anpassa sig till, ta kontroll 
över och planera för livsstilsförändringar och deras nya vardag (Hopp et al., 2012; 
Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008; Walthall et al., 2016). Genom att ha 
vilostunder (Burström et al., 2012; Walthall et al., 2016), humor (Leeming et al., 
2014), andningsövningar, minskad fysisk belastning, planera in att aktiviteter tog 
längre tid och använda hjälpmedel för transport var exempel på copingstrategier 
vilka gjorde det lättare att hantera och acceptera sin situation (Walthall et al., 2016). 
Kreativitet upplevdes viktigt för att hantera sin vardag när energin inte längre fanns i 
samma omfattning och allt tog längre tid att genomföra (Falk et al., 2007). Att sätta 
upp mål och ha uppgifter gjorde att vardagen klarades av och orkades med (Walthall 
et al., 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 
För att besvara syftet, att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk 
hjärtsvikt i vardagen, valde författarna att göra en litteraturöversikt. 
Litteraturöversikten är en sammanställning av kvalitativa vetenskapliga artiklar. 
Kvalitativ metod valdes för att svara mot syftet vilket var att beskriva 
upplevelse/upplevelser av hjärtsvikt. Kvalitativ metodik används för att beskriva 
människors upplevelser och för att ge insikt i deras unika situation (Kristensson, 2014). 
Induktivt förhållningssätt valdes för att resultatet fritt skulle få växa fram utan att vara 
styrt av någon referensram (Priebe & Landström, 2012). En annan metod vilken kunde 
ha använts var deduktiv metod där resultat till litteraturöversikten hade sökts utifrån 
tidigare bestämd teori, där enbart resultat vilket passade mot vald teori hade 
inkluderats i redan förutbestämda teman (Elo & Kyngäs, 2008). 
Ytterligare en annan metod kunde ha varit att författarna själva gjort en kvalitativ 
intervjustudie för att få inblick i patienter med hjärtsvikts subjektiva upplevelser av att 
leva med hjärtsvikt (Lapan, Quartaroli & Riemer, 2012). Att grunda sitt resultat i egen 
empirisk studie minskar risken för feltolkningar och skulle också kunna vara en fördel 
om ny kunskap skulle kunna framkomma ur datainsamlingen. Det är tidskrävande 
(Danielson, 2012a) vilket gjorde att författarna valde bort det på grund av begränsad 
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tillgång till tid för att slutföra arbetet. En fördel med vald metod, litteraturöversikt, är 
att ny kunskap skapas av redan befintlig forskning vilket ger bredare kunskap när fler 
inkluderade artiklar ingår. När flera olika källor har liknande resultat och det 
sammanställts ökar det tillförlitligheten på resultatet (Friberg, 2012).  
 
Den första litteratursökningen gjordes med syfte att säkerställa att det fanns tillräckligt 
med artiklar att arbeta vidare med. Författarnas intention från början var att beskriva 
det vardagliga livet för patienter med medelsvår/svår -hjärtsvikt, avgränsat till de med 
NYHA III-IV. På grund av för litet antal funna artiklar ändrades syftet till att innefatta 
alla med kronisk hjärtsvikt. Enligt Wallengren och Henricson (2012) kan det vara 
nödvändig att ändra problemområde när det inte finns tillräckligt med material att 
tillgå, vilket skulle kunna påverka kvaliteten på studien. Det påverkade inte den här 
studien för det upptäcktes i början av uppsatsskrivandet. För att hitta lämpliga artiklar 
som svarade mot syftet användes högskolans bibliotekarie för att få stöd med lämpliga 
sökord. Synonymer och booleska operatorer kombinerades för att specificera 
sökningen. Trunkering användes för att täcka in möjliga ändelser på sökord. De 
databaser som användes, PsycINFO, CINAHL och MEDLINE, valdes därför att deras 
ämnen svarade bra mot syftet vilket också stärker trovärdigheten för det är ökad chans 
att relevanta artiklar hittas kopplade till syftet för litteraturöversikten (Henricson, 
2012). Vidare valdes peer review funktionen i de databaser det var möjlig, PsycINFO 
och CINAHL, i MEDLINE finns inte denna funktion. Där säkerställs det genom att läsa 
i artiklarnas tidskrifter om det var ett publiceringskrav. Peer review påvisar att 
artiklarna är av vetenskaplig karaktär (Östlundh, 2012). Övriga avgränsningar var 
språk, engelska eller svenska, vilket är dem språk författarna behärskar till den grad 
att resultatet inte feltolkas av bristande språkkunskaper. Engelska är andraspråk för 
författarna därför användes ordböcker för att säkerställa att ord inte feltolkades vilket 
är risken när resultat är skrivna på engelska (Wallengren & Henricson, 2012). Ålder på 
deltagare fastställdes till över 18 år för att exkludera minderåriga. Ingen avgränsning 
avseende kön eller landstillhörighet gjordes för deltagarna, detta för att få så brett 
resultat som möjligt. Sammanlagda fördelningen av de 217 deltagarna som fanns med 
i resultatartiklarna var 129 män, 53 kvinnor och 35 personer från en studie där det ej 
framkom vilket kön de hade. Resultatet skulle kunna vara av övervägande manlig 
presentation av hur det är att leva med hjärtsvikt vilket skulle kunna innebära en risk 
att resultatet inte är överförbart till alla individer som lever med hjärtsvikt.  
 
För att kvalitetsbedöma artiklar som var aktuella till resultatet granskades de med 
kvalitetsbedömningsprotokoll från Hälsohögskolan i Jönköping. Det gjordes med 
samtliga resultatartiklar enskilt av varje författare, olikheter diskuterades och 
bedömdes gemensamt. Av 17 granskade artiklar klarade 13 kvalitetsgranskningen och 
användes i resultatet. Artiklar föll bort på grund av bristfällig bakgrund, låg kvalitet, 
saknade redovisning av etiskt förhållningssätt och för att de inte svarade mot syftet till 
den här litteraturöversikten.  Analysen av resultat artiklarna följde Fribergs fem steg 
(Friberg, 2012). För att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten i processen att hitta 
för syftet bärande text i artiklarna gjordes de första stegen i Fribergs modell enskilt för 
att sedan jämföras med varandra. Att två personer kommer fram till samma slutsats 
stärker trovärdighet och tillförlitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). De tre sista 
stegen utfördes gemensamt och samtliga steg redovisades tydligt i analysen, detta för 
att stärka trovärdighet och tillförlitlighet (Danielson, 2012b). Ur arbetet i analysen 
växte strukturen för resultat fram i enlighet med Fribergs fem steg (2012). Artiklarna 
som användes i litteraturöversikten kom från Sverige, Usa, Storbritannien, Italien, Nya 
Zeeland, Irland och Finland. När artiklar är från olika länder finns risk att det ej går att 
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överföra och applicera resultatet till svenskt samhälle och sjukvård vilket är viktigt att 
reflektera över (Henricson, 2012). Även om länder som skulle kunna jämföras med 
Sverige i övriga delar som industriland behöver inte andra delar så som sjukvården 
vara uppbyggd på liknande sätt. Inga begränsningar fanns för vilka länder artiklarna 
skulle kunna vara gjorda i. Författarna ansåg att all upplevelse av hjärtsvikt oavsett 
land och kultur var av intresse och skulle kunna vara av värde för sjuksköterskans 
personcentrerade vård.  
 
Eventuella risker med analysen är att författarna hade en mindre förförståelse för 
patienter med hjärtsvikt. Kring detta reflekterade författarna regelbundet och arbetade 
aktivt för att det ej skulle färga resultat och analysprocess. Ytterligare en faktor vilket 
kan vara en risk är att författarna hade begränsade metodologiska kunskaper, detta var 
första arbetet med denna typ av struktur. För att stärka trovärdighet och tillförlitlighet 
i förhållande till detta följdes metodiska modeller från litteratur (Wallengren & 
Henricson, 2012). Författarna tog regelbundet del utav handledning under arbetet och 
opponering av kollegor i arbetets samtliga delar för att stärka pålitligheten i arbetet 
(Henricson, 2012).     

Resultatdiskussion 

 
Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det lämpligt att lyfta fram två till tre fynd 
från resultatet. I resultatdiskussionen kommer därför resultatet från tre huvudteman 
att diskuteras utifrån arbetets syfte, att beskriva patienters upplevelse av att leva med 
kronisk hjärtsvikt i vardagen. De tre huvudtemana är stöd och kraft från omgivningen, 
rädsla samt förändringar i vardagen.  
 
Resultatet visade att det fanns flera olika källor där vårdsökande hämtade stöd och 
kraft för att hantera sin vardag. Något som var stöttande i vardagen för många var 
närstående. I flertalet artiklar uppgav deltagare att de var beroende av närstående för 
att kunna hantera sitt vardagliga liv (Burström et al., 2012; Falk et al., 2007; Seah et 
al., 2016; Thornhill et al., 2008). Vid kronisk sjukdom är det mycket vanligt att 
familjemedlemmar tar stort ansvar för att vårda sina sjuka närstående (Saunders, 
2012). Att för patienter med hjärtsvikt ha socialt stöd i vardagen minskade risken för 
återinläggning på sjukhus markant enligt Saunders (2003). Även grannar har stor 
stödjande funktion, men att ha många grannar är inte detsamma som att ha bra socialt 
stöd utan den viktigaste faktorn är att ha god kontakt med de grannar som finns 
(Waverijn, Heijmans, & Groenewegen, 2017). Att kronisk sjukdom påverkar hela 
familjesystemet är inget unikt för hjärtsvikt (Årestedt, Persson, & Benzein, 2014). Att 
ha fungerande socialt stöd i form av närstående gör att stressfulla situationer upplevs 
mindre stressande och patienter med hjärtsvikt känner sig tryggare (Luttik, Jaarsma, 
Moser, Sanderman, & van Veldhuisen, 2005). Det stödjer resultatet från detta arbete 
där informanter i flera studier uppgav att närstående var emotionella stöd (Burström 
et al., 2012; Leeming et al., 2014; Paturzo et al., 2016; Seah et al., 2016; Thornhill et 
al., 2008) och bidrog till att skapa trygghet (Burström et al., 2012; Falk et al., 2007).  
Närstående är viktiga som socialt stöd för patienter med hjärtsvikt vilket också gör det 
viktigt att även se till deras behov. Att som sjuksköterska ge stöd och se till närståendes 
behov är en viktig uppgift (Saunders, 2003). Det kan kopplas till nyare forskning där 
det framkommer att sjuksköterskor som gör både patienter och närstående delaktiga 
samt inflytelserika i vården är nyckeln till lyckad omvårdnad (Jeffs et al., 2013). I 
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personcentrerad omvårdnad är patienters och närståendes delaktighet centrala delar 
(Sidani & Fox, 2014).   
 
Livet med hjärtsvikt är för många förknippat med att vara tvungen att förhålla sig till 
rädslor, oro och ångest i det vardagliga livet (Burström et al., 2007; Burström et al., 
2012; Hopp et al., 2012; Leeming et al., 2014; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016; 
Thornhill et al., 2008). Rädslorna hade för många informanter i resultatartiklarna 
kopplingar till döden (Burström et al., 2007; Dougherty et al., 2007; Nordgren et al., 
2007; Paturzo et al., 2016; Seah et al., 2016). Kopplas detta till socialt stöd visar det att 
de med tillgång till socialt stöd har större beredskap och möjligheter att hantera rädslor 
förknippade med livshotande hjärtåkommor (Holder, Young, Nadarajah & Berger, 
2015). Vidare i samma studie beskrivs vikten av att patienter som lever med 
livshotande åkomma bemöts utifrån sina egna upplevelser av situationen de befinner 
sig i och hur det möjliggör att belysa vilka möjligheter vårdpersonal har att bemöta och 
hjälpa patienter med oro och rädslor (Holder et al., 2015). Vilket stämmer väl överens 
med grundtankarna i personcentrerad omvårdnad (Sidani & Fox, 2014). Kopplas detta 
till bakgrunden i det här arbetet där det framgår att hjärtsvikt är något som kostar 
samhället stora summor pengar (Agvall et al., 2014). Att implementera ett 
personcentrerat förhållningssätt i vården kan generera effektivare vård (Olsson, 
Jakobsson, Swedberg & Ekman, 2013) vilket visar på att det kan finnas stora 
ekonomiska nyttor med ett personcentrerat förhållningssätt.  

 
Ur resultatet framkom det att hjärtsvikt kan orsaka både fysisk och psykiska hinder i 
vardagen (Burström et al., 2012; Paturzo et al., 2016; Ryan & Farrelly, 2009; Seah et 
al., 2016). Vardagliga aktiviteter begränsades ofta av fatigue (Ryan & Farrelly, 2009) 
och några patienter upplever att sin situation inte går att ändra på utan att det bara är 
att acceptera som det är (Hopp et al., 2012; Pihl et al., 2011). Det styrks även av Cortis 
och Williams (2007) som också skriver om att fatigue är ett stort problem och hinder i 
vardagen för de patienter som lever med hjärtsvikt. Detta riskerar att leda till passivitet 
(Pihl et al., 2011) och att aktiviteter minskar eller helt avslutas vilket kan leda till 
nedstämdhet (Hopp et al., 2012). När det uppstår hinder i vardagen orsakas det även 
frustration och ifrågasättande över vad som egentligen är meningen med livet 
(Walthall et al., 2016). Andersson, Eriksson och Nordgren (2012) studie styrker 
resultatet. Deras studie visar på att när patienter inte längre kunde delta och behärska 
tidigare meningsfulla aktiviteter skapade besvikelse och frustration över att symtomen 
ökade vid aktivering. För att klara av att hantera hinder i vardagen menar Pihl et al. 
(2011) att det behövdes nya tankesätt och ny planering. Det stödjer också Jackson och 
Emery (2011) som menar att patienter med hjärtsvikt behöver ha information och 
utbildning för att få ny kunskap om hur de ska använda copingstrategier för att kunna 
hantera sin vardag när hinder uppstår. Sjuksköterskan bör i omvårdnaden genom den 
kunskap hon besitter att försöka förmedla hopp (Tutton, Seers & Langstaff, 2009) och 
att också tillhanda ha ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienten. Detta 
för att kunna ge verktyg till patienten att använda för att kunna hantera sin vardag och 
uppleva meningsfullhet i livet trots besvär av hjärtsvikt (Scholl, Zill, Härter & Dirmaier, 
2014).  

Slutsats 

Hjärtsvikt påverkar flera delar av det vardagliga livet för patienter med hjärtsvikt. Hur 
patienterna upplever denna påverkan varierar från individ till individ men det alla 
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verkar ha gemensamt, vilket framkommer i resultatet, är att hjärtsvikt påverkar sociala 
relationer, fysisk förmåga och leder till rädslor i vardagen. Symtom kunde komma 
oförutsägbart vilket kunde skapa upplevelse av hopplöshet inför framtiden. Dock finns 
det variationer i upplevelser och därmed också hur patienter hanterar dessa 
upplevelser. Där någon ser hopp ser andra förtvivlan trots att situationerna objektivt 
kan likna varandra väldigt mycket. Detta gör att det inte är möjligt att dra slutsatser 
om hur varje individ upplever sin situation utan att först ge dem möjlighet att beskriva 
hur de upplever sin situation. För sjuksköterskan är det därför av vikt att inhämta 
forskning som finns kring hur patienter kan uppleva att leva med hjärtsvikt i sin 
vardag. Det ger sjuksköterskan bredare perspektiv och möjliggör förståelse för vad som 
utgör upplevelse av hälsa eller ohälsa för den enskilda patienten. Att utgå ifrån 
individen leder till ökade förutsättningar att tillhandahålla god personcentrerad 
omvårdnad och att kunna ge hälsofrämjande åtgärder till patienter med hjärtsvikt. 
Sjuksköterskan kan stötta patienten i sociala relationer genom att informera om att det 
finns intresseorganisationer, exempelvis Riksförbundet HjärtLung, där det finns 
möjlighet att vara aktiv och möta andra i liknande situationer. Sjuksköterskan kan även 
stötta patientens socialt genom att uppmuntra till att anhöriga blir delaktiga i 
vårdkontakten. För att stötta patientens fysiska förmåga kan sjuksköterskan informera 
och utbilda om egenvård som kan underlätta i vardagen. För att verka för att skapa 
trygghet hos patienter kan sjuksköterskor och sjukvården i stort sträva efter 
tillgänglighet och kontinuitet av samma vårdpersonal vid vårdkontakt. Det skapar 
möjligheter och förutsättningar för patienterna att hantera och klara av de utmaningar 
som uppstår i vardagen. 

Kliniska implikationer 

I resultatet från litteraturstudien framkommer det hur patienter med hjärtsvikt 
upplever hur de påverkas i sin vardag. Det ger kunskap om hur vårdpersonal kan 
bemöta patienter med hjärtsvikt inom vården. Resultatet ger kunskap om vilka 
skillnader samt likheter det finns mellan patienternas upplevelse av att leva med 
hjärtsvikt. Det finns forskning som belyser upplevelser av hjärtsvikt i vardagen men 
det är bristfälligt när det kommer till att belysa skillnaden av upplevelser för hur män 
respektive kvinnor upplever det att leva med hjärtsvikt. Vidare forskning inom detta 
område skulle kunna ge mer kunskap till sjuksköterskan för att få möjligheter att 
genom ett inkluderande förhållningssätt tillhandahålla god personcentrerad 
omvårdnad till patienter som lever med kronisk hjärtsvikt. 
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