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Sammanfattning 

Bakgrund: Epidemiologiska studier har visat att hjärtsvikt ökat över hela västvärlden. En 

ökning av antalet patienter med hjärtsvikt, kan innebära ökade krav på vården och 

vårdpersonalen. Det har framstått som nödvändigt att utbilda all vårdpersonal, framför allt 

sjuksköterskor och distriktsköterskor inom äldreomsorgen, i omvårdnad av patienter med 

kronisk hjärtsvikt då patienter som drabbas av försämring är i stort behov av stöd. 

 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. 

 

 

Metod: Studien som utfördes var en litteraturöversikt, enligt Friberg (2012), innehållandes 

åtta vetenskapliga studier av kvalitativ design. Datainsamling har skett via Pub Med och 

CINAHL Complete. 

 

Resultat: I resultatet identifierades tre huvudteman med sju underteman. Det första 

huvudtemat var: Upplevelser av förändringar i livssituationen med följande tre underteman: 

Att leva med begränsningar, Rädsla inför framtiden och Upplevelser av ensamhet. Det andra 

huvudtemat var: Erfarenheter av symtom och sjukvård med följande två underteman: Symtom 

i det dagliga livet och Erfarenheter av sjukvården. Det tredje huvudtemat var: Strategier för 

att underlätta livet med hjärtsvikt med följande två underteman: Anpassning och Betydelsen 

av socialt stöd. 

 

Diskussion: I resultatdiskussionen belyses upplevelser hos personer med hjärtsvikt i 

förhållande till Roys adaptionsmodell. Personer med hjärtsvikt har beskrivit olika upplevelser 

av sjukdomen, de flesta rörande anpassning till den nya livssituationen efter diagnosen. 
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Abstract 

Background: Epidemiological studies have shown that heart failure have increased all over 

the western world. An increase in the number of patients with heart failure can entail an 

increase in the demands on the healthcare system and healthcare personnel. It have shown to 

be necessary to educate all health care personnel, especially nurses and district nurses active 

in elderly care, in how to care for patients with chronic heart failure since when the patients 

deteriorate they are in great need of support. 

 

Aim: The aim of this literature review was to enlighten patients experiences of living with 

heart failure. 

 

Method: The conducted study was a literature review, according to Friberg (2012), 

containing eight scientific studies of qualitative design. Collection of data have been via 

PubMed and CINAHL Complete 

 

Results: The result identified three main themes with seven sub themes. The first main 

theme was: Experiences of changes in the life situation with the three following sub themes: 

Living with limitations, Fear of the future and Experiences of loneliness. The second main 

theme was: Experiences of symptoms and health care with the two following sub themes: 

Symptoms in daily life and Experiences of health care. The third main theme was: Strategies 

to facilitate life with heart failure with the two following sub themes: Adaptation and The 

importance of social support. 

 

Discussion: The result discussion enlightens the experiences of people with heart failure in 

relation to Roys adaptation model. People with heart failure have described different 

experiences of the illness, most of them involving adapting to the new life situation after the 

diagnosis. 
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1. Inledning 

Valet av detta ämne grundas i att författaren i sitt arbete som undersköterska har mött många 

personer som drabbats av hjärtsvikt. Även som sjuksköterskestudent har författaren kommit i 

kontakt med personer med hjärtsvikt och deras anhöriga och då sett att hjärtsvikt har medfört 

stora förändringar för dessa personer med hjärtsvikts livssituation. Som framtida 

sjuksköterska har författaren en viktig uppgift i att stödja dessa personer. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hjärtsvikt  

Hjärtsvikt har blivit ett växande hälsoproblem i hela världen (Heidenreich et al., 2011). Enligt 

World Health Organization, (2017) dog uppskattningsvis 17,3 miljoner människor av hjärt-

kärlsjukdomar år 2008 och uppskattningar visar att på 2030-talet kommer mer än 23 miljoner 

människor att dö av dessa. Bland de olika hjärt-kärlsjukdomar som finns är hjärtsvikt den 

vanligaste i de flesta delar av världen (Richards, Lam, Wongta & Ping, 2011). 

Hjärtsvikt är ett tillstånd som innebär att hjärtat saknar förmågan att upprätthålla adekvat 

hjärtminutvolym med normala fyllnadstryck (Persson & Stagmo, 2017). Hjärtsvikt är ett 

kliniskt syndrom, som orsakas av abnormitet i hjärtat som kännetecknas av förändringar i 

hemodynamik, njur-, nerv- eller hormonsystem (Persson & Stagmo, 2017).  Hjärtsvikt 

orsakas i 75-80 procent av fallen av hypertoni och kranskärlssjukdom. Andra orsaker kan vara 

klaffel, arytmi eller förmaksflimmer (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011).  

I Sverige lider uppskattningsvis cirka 180 000 – 300 000 människor av symtomatisk 

hjärtsvikt (Mårtensson, 2012). Prevalensen är stigande med åldern där mer än 10 procent av 

personer över 80 år lider av sjukdomen. Kronisk hjärtsvikt är den enda hjärtsjukdom som ökar 

i förekomst vilket indikerar att det är ett problem inte bara för de som drabbats och lever med 

sjukdomen, men också för samhället då det leder till ökade kostnader i form av 

sjukhusvistelse, behandling och sjukskrivning ( Cline, Boman, Holst & Erhardt, 2002; 

Friesinger & Butler, 2000; Rogers et al., 2000). Kostnaderna uppskattas till 2 procent av hela 

hälso- och sjukvårdsbudgeten (Mårtensson, 2012). 

Strömberg (2005) beskriver att personer som drabbats av hjärtsvikt ofta har otillräcklig 

kunskap om sjukdomen och dess behandling. Det innebär att personer med hjärtsvikt inte får 

tillräcklig information om orsaker, symtom, behandling och konsekvenser av sjukdomen 

vilket leder till att de inte vet hur de ska förebygga och hantera tillståndet när det förvärras 
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(Horowitz, Rein & Leventhal, 2004). Tidigare studier belyser att kronisk hjärtsvikt innebär en 

förändrad och begränsad livssituation för de som drabbats (Ekman, Ehnfors & Norberg,    

2000; Europé & Tyni- Lenne´, 2004; Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1997, 1998; Rhodes 

& Bowles, 2002).  

 

2.2 Diagnos och behandling 

Enligt New York Heart Association (NYHA) delas hjärtsvikt in i fyra olika grader som 

innehåller funktionsklassificeringar och svårighetsgrader som läkare använder sig av för att 

bedöma hjärtsvikt (Persson & Stagmo, 2017). NYHA I innebär att personer med hjärtsvikts 

hjärtfunktion är sänkt men personer saknar symtom medan NYHA II innebär lätt hjärtsvikt 

med andfåddhet och trötthet vid aktivitet av mer än måttlig grad. NYHA III innebär 

medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. NYHA 

IV innebär svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila samt ökande symtom vid 

minimal ansträngning. Vid detta stadium är patienten bunden till sängen eller stillasittande 

och oförmögen till varje form av fysisk aktivitet (Persson & Stagmo, 2017).  

För att fastställa diagnosen hjärtsvikt skall symtom föreligga i vila eller vid ansträngning 

såsom andnöd, trötthet och perifera ödem (Dahlström, 2011). Utredning vid misstänkt 

hjärtsvikt innefattar anamnes, status, ekokardiografi (EKG) för bedömning av den systoliska 

vänsterkammarfunktion och eventuella klaffel samt blodprov som mäter förhöjda 

peptidnivåer (Dahlström, 2011). 

     Behandling av kronisk hjärtsvikt ska i första hand inrikta sig på bakomliggande orsaker. 

Som exempel kan nämnas operation av klaffsjukdom, revaskulering vid kranskärlssjukdom, 

behandling av hypertoni, infektion, anemi, arytmi, tyreotoxikos eller alkoholmissbruk. Vid 

svår kronisk hjärtsvikt hos personer med hjärtsvikt under 60 år bör möjligheten till 

hjärttransplantation övervägas (Persson & Stagmo, 2017). I de flesta fall blir behandlingen 

endast symtomatisk eftersom kausal behandling saknas.  

     De viktigaste behandlingsmålen är att minska symtom, förbättra arbetsförmågan, höja 

livskvaliteten, förhindra komplikationer, minska behovet av sjukhusvård samt förbättra  

överlevnaden (Mårtensson, 2012). De vanligaste farmakologiska behandlingarna består av tre 

olika former. Den första är, ACE-hämmare som har en gynnsam effekt på symtomen såsom 

trötthet, andnöd och ödem. Den andra, diuretika som ofta har en god symtomatisk effekt 

genom reduktion av vätskeretention. Den sista tredje formen kallas för digitalis som har en 

hemodynamisk positiv effekt vid svår hjärtsvikt. De icke farmakologiska 
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behandlingsåtgärderna syftar till att begränsa salt- och vätskeintag, rökstopp, viktreduktion 

vid övervikt, fysisk träning och begränsat alkoholintag (Mårtensson, 2012).  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017: 30) beskrivs att vården skall vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet. Behandling skall bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten 

       Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan kunna se och ta vara på personer med 

hjärtsvikt resurser och möjlighet till egenvård. Inom hälso-och sjukvården innebär det att en 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna bedöma huruvida en person är i behov av 

omvårdnad, alternativt själv eller med hjälp av annan kan utföra en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd.  

 Personer med hjärtsvikt behöver ha kunskap för att känna igen symtom på sjukdomen och 

behöver också insikt i hur symtomen hänger ihop med dagliga aktiviteter och den behandling 

som ges. Vidare behöver patienten information om var man kan söka hjälp om sjukdomen 

förvärras (Dickstein et al., 2008; Edmonds et al., 2005; Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006: Field, 

Zieblan, McPherson & Lehman, 2006). 

 

2.3.1 Sjuksköterskans roll i omvårdnad vid hjärtsvikt 

 I sjuksköterskans roll vid omvårdnad av personer med hjärtsvikt är det viktigt att ha 

uppföljning med personer med hjärtsvikt så tidigt som möjligt, eftersom risken för att 

personer med hjärtsvikt återinläggs är stor (Mårtensson, 2012). Syftet med sjuksköterskans 

omvårdnad av personer med hjärtsvikt är enligt Socialstyrelsen att förstärka hälsa, förebygga 

ohälsa och sjukdom samt att bevara hälsa utifrån patientens behov och möjlighet (Mårtensson, 

2012).  

 Målen för omvårdnad och behandling av personer med hjärtsvikt är att tillgodose personers 

grundläggande behov genom att reducera symtom och förebygga komplikationer till följd av 

försämrad hjärtsvikt (Mårtensson, 2012). Sjuksköterskans funktion och ansvar när det gäller 

personer med hjärtsvikt med hjärtsvikt som vårdas på sjukhus är att identifiera, observera och 

bedöma tidiga tecken på utveckling eller försämring av sjukdom (Eikeland et al., 2011).  

    Ett viktigt tecken som sjuksköterskan måste vara observant på är ödem (Dahlström, 2011). 

Det är vanligt att personer med hjärtsvikt drabbas av venösa ödem som brukar synas som 

svullnader vid anklarna och på fötterna. Ödem uppstår på grund av man inte har ett normalt 
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vensystem i benen och kan ge vattenansamling i vävnaderna. Detta kan leda till oväntad 

viktökning cirka 2-3 kg på 3 dagar. Det är viktigt med daglig viktkontroll för att observera 

omfattningen av ödem (Dahlström, 2011).  

     Dickstein et al., (2008) menar att vätskerestriktion cirka 1,2 - 1,5 l/dag kan övervägas till 

personer med hjärtsvikt med svåra symtom. Sjuksköterskan kan också bedöma omfattningen 

av ödem genom att pressa tummen mot ödematösa området såsom korsben, anklarna och 

observera hur länge tryckmärket finns kvar. Sjuksköterskan behöver också vara medveten om 

att vätskerestriktion kan ge muntorrhet och patienten bör få hjälp med att fukta munnen ofta 

(Straand & Samstad, 2009). Vidare bör patienten informeras om att undvika saltrik kost och 

även söta drycker som orsakar ökad törst. För att minska muntorrheten kan patienten suga på 

isbitar eller använda salivstimulerande tabletter/spray/tuggummi i stället för att dricka. Ett tips 

som sjuksköterskan kan ge till personer med hjärtsvikt är att använda små glas vid vätskeintag 

och fördela intaget jämnt över dagen (Mårtensson, 2012). För att minska vätskeretention i 

kroppen bör kosten vara saltfattig, saltintaget ska understiga två gram om dagen. Initialt kan 

patienten tycka att maten är smaklös men med tiden kan patienten anpassa sig till smaken 

även efter att saltdosen reducerats (Hessov, 2003; Straand & Samstad, 2009). 

      Rahman et al. (2016) beskriver att malnutrition vid hjärtsvikt kan leda till förlust av 

muskelmassa, som kan vara orsak till att man gått ner i vikt och känner sig orkeslös. Detta 

kan leda till försämrad livskvalitet, ökad risk för infektioner och trycksår samt ökad dödlighet. 

Det har visat sig att 50 procent av alla personer med hjärtsvikt har någon grad av malnutrition 

(Von Haeling, Lainscak, Springer & Anker, 2009).  

 Eikeland et al. (2011) beskriver att personer med hjärtsvikt behöver vila för att minska 

hjärtats arbete. Vid vila i sängen måste han/hon ligga i en ställning som underlättar 

andningen. I högt ryggläge behöver patienten ha bra stöd för ryggen, bakom nacken och 

huvudet. Personer med hjärtsvikt placeras i högt ryggläge för att minska det venösa återflödet 

till hjärtat, förebygga lungstas och dyspné samt sänka hjärtfrekvensen. Personer med 

hjärtsvikt behöver även information om att det är vanligt förekommande att ha depressiva 

tankar i samband med hjärtsvikt. Det är viktigt att upptäcka om patienten har depressiva 

besvär så att rätt behandling kan sättas in så tidig som möjligt. Vissa personer kan behöva 

läkemedelsbehandling under en period (Allman, Berry & Nasir, 2009; Heo, Moser & 

Widener, 2007).          

      Före utskrivning från sjukhuset måste patienten få individuell skriftlig och muntlig 

information om hur han eller hon ska förhålla sig till sjukdomen (Eikeland et al., 2011). 

Studier visar att hjärtsviktsmottagningar som erbjuder patientutbildning leder till förbättrad 
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egenvård, följsamhet till behandling, minskning av återinläggning samt förbättrad livskvalitet 

(Agvall, Alehagen & Dahlström, 2013; Gonseth, Guallar-Castillón, Banegas & Rodriguez-

Artalejo, 2004). Egenvårdsutbildning för personer med hjärtsvikt bör innehålla bland annat 

kost och motion som passar individen, vätska och saltrestriktion, rökstopp samt medicinering. 

Det är även viktigt att ha koll på vikten och blodtrycket. Sjuksköterskans uppgift är bland 

annat att ge råd och stöd samt  följa upp  egenvården hos personer med hjärtsvikt (Strömberg, 

2012). 

 

2.4 Problemformulering 

Kronisk hjärtsvikt är ett växande hälsoproblem som förekommer över hela världen.  

Detta innebär att det inte bara är ett problem för de som drabbats och lever med sjukdomen 

utan även för samhället i stort då detta leder till ökade kostnader i form av sjukhusvistelser, 

behandlingar och sjukskrivningar. Att drabbas av kronisk hjärtsvikt innebär att leva med  

symtom som kan leda till en förändrad och begränsad livssituation för den som drabbats och 

dennes närstående. Personer med hjärtsvikt har ofta en otillräcklig kunskap om sjukdomen 

och dess behandling, vilket kan leda till att de inte vet hur de ska förebygga och hantera deras 

tillstånd när sjukdomen förvärras.  

 Sjuksköterskans ansvar är att ge gott stöd och tydlig information samt hjälpa patienten att 

anpassa sig till sin nya livssituation. Det är därmed viktigt att sjuksköterskan har kunskaper 

om personer med hjärtsvikts upplevelser av att leva med hjärtsvikt för att kunna erbjuda god 

omvårdnad och möjlighet till egenvård. 

 

3. Syfte 

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

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie kommer Calista Roys adaptionsmodell att användas som teoretisk 

utgångspunkt (Roy, 1980). Modellen används för att den utgår ifrån ett holistiskt perspektiv 

och ger förståelse för individens förmåga att anpassa sig till förändringar i den miljö som hen 

befinner sig i. För att människan ska kunna nå balans i både den inre och yttre tillvaron, 

används så kallade copingprocesser. Coping innebär enligt Roy (1980) människans möjlighet 

att klara av att hantera problem eller svårigheter vare sig det sker konstruktivt, passivt eller 



 
 6 (30) 

 

rent av destruktivt. Copingprocesser är de processer som individen går igenom när hen 

försöker att skapa jämvikt i tillvaron.   

 Med adaptionsprocessen menas att det gamla vanliga vardagslivet ändras i takt med att nya 

livsförändringar uppstår (Roy, 1980). Processen innebär att människan genom anpassning, 

bearbetning och copingstrategier förbättrar sina förutsättningar att hantera vardagen utifrån 

sin nedsatta förmåga och omgivningens förändrade krav. Roy (1980) beskriver hur människor 

försöker nå en upplevelse av helhet genom att anpassa livet till aktuell sjukdom och dess 

påverkan på sin fysiska, psykiska och/eller social förmåga. 

 Enligt Roy (1980) har människan fyra adaptiva funktioner vilka består av fysiologiska 

funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet.  

     Fysiologisk funktion är ett grundläggande mänskligt behov. För att uppnå fysiologisk 

helhet behöver människan anpassa sig till fysiologiska förändringar som uppstår efter 

sjukdom exempelvis nutrition, elimination, aktiviteter, vila samt skydd. Självuppfattning 

innebär att människan behöver veta vem man är för att kunna uppleva helhet i sin existens och 

den består av ett individuellt fysiskt jag som innebär att individen upplever sin 

kroppsfunktion. Personligt jag består av personliga egenskaper och förväntningar. 

Rollfunktion innebär att människan behöver veta vilket förhållande hon/han har till andra 

människor för att kunna agera och fungera i sociala situationer. Med relation och samhörighet 

menas att ha nära relationer med andra samt att vilja och förmåga att ge och ta stöd från andra. 

 Två av Roys (1980) nyckelbegrepp i adaptionsmodellen är människa och miljö, där 

människan ses som en bio-psyko-social varelse och den som tar emot omvårdnad. Det betyder 

att det mänskliga systemet har förmågan att anpassa sig på ett effektivt sätt till förändring i 

miljön. Roy (1980) menar att människan måste anpassa sig till livsomständigheter för att 

kunna bevara sin integritet och för att utvecklas eller genom att bemästra situationen för att 

hitta jämvikt och balans i tillvaron. Men denna anpassning lyckas inte alltid, då kan han eller 

hon behöva stöd av sjuksköterskan för att återta och bevara balansen i livet och acceptera sin 

nya livssituation som uppstår på grund av sjukdom. 

 Författaren kommer att applicera Roys adaptionsmodell i resultatdiskussionen. Detta, då  

hjärtsvikt kan innebära stora förändringar både privat, socialt och när det kommer till 

identiteten. Roys teori där bearbetning ingår blir då viktigt i det inledande skedet för att skapa 

den nya självbilden och komma till insikt med att kanske inte klarar av allt man tidigare gjort. 

Adaptionen uppstår sedan då självbilden bearbetats med hjälp av copingstrategier för att 

hantera sin nya situation. 

 



 
 7 (30) 

 

 

5. Metod 

Studien som genomförts är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Författaren har valt att 

begränsa sig till kvalitativa studier och genomfört en sammanställning av dessa. I detta 

examensarbete har vetenskapliga studier som berör personers upplevelser av hjärtsvikt 

granskats. 

 För att skapa sig en förståelse för ämnet sammanställde författaren tidigare publicerade 

studier i en bakgrund till litteraturöversikten.  

 

5.1 Datainsamling  

Litteraturöversikten är baserad på åtta vetenskapliga studier av kvalitativ design. Sökning av 

studier gjordes i flera steg. I det första steget använde författaren sig av följande sökord: heart 

failure, living with, experiences, living with, change  och life experiences i databaserna Cinahl 

Complete och PubMed. MeSH användes för att finna relevanta sökord. MeSH-termer som 

användes vid sökningen var heart failure. Sökord som inte klassas som MeSH-term var 

experiences, living with, life experienes och change. De sökord som användes har i enlighet 

med Östlundh (2012) kombinerats enligt boolesk söklogik med syftet att fastställa relation 

mellan ord med AND. Sökningarna begränsades till studier skrivna på engelska, var ”peer 

reviewed”, fulltext, enbart vuxna deltagare och publicerade mellan år 2005-2016 (Bilaga1). 

Sökningen gav sammanlagt 54 träffar på CINAHL Complete och sex träffar i Pub Med. 

Sökning i Pub Med resulterade i studier som redan identifierats i CINHL Complete. 

Sökningar gjordes enbart i två databaserna och sammanlagt gav sökningarna 60 träffar och av 

dessa lästes 32 abstract. 52 studier valdes slutligen bort, resterande åtta användes som 

dataunderlag till arbetet och presenteras i en resultatmatris. Sökningarna presenteras i bilaga 

1. 

 

5.2 Urval 

 Studier som ej var kvalitativa eller inte utgick från personer med upplevelser av hjärtsvikt 

uteslöts och användes ej i resultatet. 

 För att skapa sig en uppfattning och granska mer noggrant gick författaren  

igenom titlarna på valda studier (Östlundh, 2012). 32 studier valdes för närmare granskning, 

av dessa läst samtliga abstract. De utvalda studierna sammanställdes för att författaren skulle 
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kunna skapa sig en överblick av deras innehåll. Efter detta valdes åtta studier som bäst 

besvarade syftet med litteraturöversikten.  

 

5.3 Dataanalys 

De valda studierna var kvalitativa studier och kvalitetsgranskningen gjordes enligt Fribergs 

metod (2012). Det innebär att studierna ska innehålla syfte, teoretisk utgångspunkt, 

problemformulering, metod och resultat. Studier som valdes innehöll bakgrund, 

syfte/frågeställning/ hypotes, material och metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser. 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån Fribergs (2012) metod för litteraturöversikt. 

De valda studierna har inledningsvis lästs ett flertal gånger för att få en översikt av helheten 

och utifrån det har ett nytt resultat formulerats. Författaren läste studiernas rubriker, metod 

och resultat och skrev därefter sammanfattningar av varje studie var för sig. Materialet 

jämfördes sedan genom att se likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter, 

metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och syften. Slutligen granskades studierna 

avseende likheter och skillnader i studiernas resultat. Den nya helheten redovisas i 

resultatdelen och de valda studierna dokumenteras i en översiktstabell (Se bilaga 2). 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Sandman och Kjellström (2013) skriver att forskningsetik är viktigt för att respektera 

individers människovärde, integritet och rättigheter. Forskning som kräver prövning är 

forskning som innebär insamling av känsliga personuppgifter. Detta kan kopplas till en 

enskild levande person och handlar om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa 

eller filosofiska övertygelser, hälsa eller sexliv. Studier som görs inom hälso- och sjukvården 

som innebär att forskarna ställer frågor om personers hälsa måste prövas. 

 Sandman och Kjellström (2013) beskriver att etiska överväganden avseende 

litteraturstudier utgår ifrån tre villkor. Det första bör handla om väsentliga frågor. Det innebär 

att studier som leder fram till värdefull kunskap och inriktar sig på att förbättra något kan göra 

det för människor, samhället eller alla livsformer i ett längre tidsperspektiv. Författaren anser 

denna litteraturöversikt vara till nytta för personer med hjärtsvikt, för vårdpersonal samt för 

samhället. Det andra villkoret innefattar ett arbete av god vetenskaplig kvalitet. Det innebär 

att litteraturöversikten ska innehålla teorier, metoder, diskussion och resultat samt att det 

svarar för syftet. Det tredje handlar om att det genomförs på ett etiskt sätt. Det innebär att 
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studier inte inkräktar på personers integritet och autonomi. I denna litteraturöversikt har 

endast studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté valts ut.  

Författaren är medveten om att det vetenskapliga språket är svårt och var därför noggrann 

med översättningen med hjälp av en engelsk–svensk ordbok. 

 

7. Resultat 

Resultatet av de åtta studierna presenteras i tre huvudteman: Den första huvudtemat är 

Upplevelser av förändringar i livssituationen med undertemat: Att leva med begränsningar, 

Rädsla inför framtiden och Upplevelser av ensamhet. Det andra huvudtemat är Erfarenheter 

av symtom och sjukvård med underteman: Symtom i det dagliga livet och Erfarenhet av 

sjukvård. De tredje temat är Strategier för att underlätta livet med hjärtsvikt med under 

teman: Anpassning och Betydelsen av socialt stöd.   

 

7.1 Upplevelser av förändringar i livssituationen 

Tema upplevelser av förändringar i livssituationen har delats in i 3 underteman: Att leva med 

begräsningar, Rädsla inför framtiden, Upplevelser av ensamhet. 

 

7.1.1 Att leva med begräsningar 

Deltagarna i studierna har på flera sätt beskrivit att sjukdomen resulterat i att de upplevt sig 

begränsade i sitt dagliga liv (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 

2011; Ryan & Farrely, 2009). 

 Personer med hjärtsvikt kunde uppleva olika symtom såsom andfåddhet, trötthet och 

orkeslöshet. Detta kunde ha en negativ inverkan på aktiviteter i det dagliga livet och det 

innebära behov av att ändra sina dagliga planer och dela upp de aktiviteter som ansågs 

nödvändiga (Pihl et al., 2011). 

 Det begränsade livet innebar även att de drabbade kunde uppleva en oförmåga att behålla 

sina sociala roller  (Nordgren et al., 2007; Ryan & Farrely, 2009). Detta då personer med 

hjärtsvikt upplevt det som att de inte kan styra över sin kropp som de gjort innan sjukdom. Att 

kunna styra över sin egen kropp var något som deltagarna i studier beskrivit att de tidigare 

tagit för givet (Nordgren et al., 2007). En förklaring till detta kan vara att då sjukdomen 

begränsade personens förmåga att arbeta, eller då personen upplevt att hen inte kan uppfylla 

sina egna förväntningar eller livsplaner, uppstod det en förlust av självrespekt och minskad 

självkänsla. Detta kunde i sin tur leda till depression. Personer med hjärtsvikt som 
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uppmuntrats att gå i pension tidigare än vanligt, upplevde att de inte längre var till nytta för 

samhället (Pihl et al., 2011). Att uppfatta att det samhälle man lever i inte längre anser att man 

är värdefull kan innebära en förlust av värdighet och/eller minskad självkänsla. Att vara i 

behov av hjälp från andra på grund utav sjukdomen, beskrevs resultera i att personerna 

upplevde sig vara en börda (Pihl et al., 2011).  

 

 7.1.2 Rädsla inför framtiden 

I studierna framgick det att personer med hjärtsvikt upplevt osäkerhet inför framtiden då 

plötsliga förändringar i deras hälsotillstånd uppstått (Brännström, Ekman, Norberg, Boman & 

Strandberg, 2006; Nordgren et al., 2007). Rädsla och oro om ovissheten inför framtiden har 

setts som vanligt förekommande hos personer med hjärtsvikt. Många har upplevt en rädsla 

över att inte klara sig själva i framtiden och bli beroende av andra (Burström, Ekman, 

Nordberg, Boman & Strandberg, 2011; Falk, Wahn & Lidell, 2007; Waterwort & Jorgensen, 

2010). Det kunde uppstå oro över att inte få hjälp vid hastig försämring (Burström et al., 

2011; Pihl et al., 2011). 

 Deltagare i studierna har även beskrivit att de upplevt sig otrygga, osäkra och tvivlande 

inför vad som ska ske i framtiden (Nordgren et al., 2007; Brännström et al., 2006; Pihl et al., 

2011; Waterwort & Jorgensen, 2010). Vidare beskrev personer med hjärtsvikt framtiden som 

skrämmande och de hade en rädsla för döden (Falk et al., 2007; Hägglund, Boman & 

Lundman, 2008; Nordgren et al., 2007). 

 

7.1.3 Upplevelser av ensamhet 

Att leva med hjärtsvikt kunde innebära att leva med fysiska funktionsnedsättningar vilket i sin 

tur kan leda till ett försämrat socialt nätverk (Brännström et al., 2006; Burström et al., 2011; 

Pihl et al., 2011). Personer med hjärtsvikt har beskrivit en förlorad förmåga att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet på grund av trötthet, vilket kan leda till social isolering 

(Nordgren et al., 2007). Att leva med vad som beskrivits som en ofullständig kropp kunde 

innebära förlorad kontroll över det dagliga livet och dess balans. Det har beskrivits, enligt 

Nordgren et al., (2007) att det inte längre var möjligt att uppfylla livsplaner, sociala roller 

eller yrkesroller, vilket setts resultera i en känsla av att vara bortkopplad från andra och 

därmed uteslutas från livet.  

     Det har beskrivits som svårt att ha ett socialt liv, eftersom det visat sig vara komplicerat att 

lämna hemmet (Pihl et al., 2011). Särskilda svårigheter kunde uppstå då deltagarna i studien 

upplevde ekonomiska svårigheter. 
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     Förlust av kroppsfunktioner såväl som ett begränsat socialt liv kunde innebära känslor av 

övergivenhet och ensamhet (Brännström et al., 2006; Pihl et al., 2011). Detta beskrevs som att 

det inte fanns någon framtid och upplevelser av förlust kunde uppstå, särskilt i relationer med 

andra människor och sociala nätverk. Konsekvenser av sjukdomen kunde uppstå med förlust 

av vänner, fritidssysselsättning och för vissa en övergång från ett eget hem till en gruppbostad 

(Pihl et al., 2011; Waterwort & Jorgensen, 2010). Deltagare beskrev en försämrad självkänsla 

och upplevelser av att vara fängslade (Hägglund et al., 2008; Nordgren et al., 2007). Deltagare 

kunde uppleva apati, tristess och ensamhet i samband med sitt begränsade liv (Ryan & 

Farrelly, 2009). Det framkom att en del personer med hjärtsvikt upplevde att den enda 

sysselsättning som var roande för dem var rökning, alkoholintag samt att titta på tv (Ryan & 

Farrelly, 2009).  

 Att leva med hjärtsvikt kunde innebära ett beroende av vård och medicinering där olika 

typer av behandling är ständigt närvarande (Nordgren et al., 2007). Detta beroende innebar 

ytterligare en begränsning av livet. Deltagare i studien beskrev blandade känslor om 

behandlingar, de var kluvna mellan önskan om att ta medicin och önskan om att bevara sin 

självständighet. Krav eller förväntningar kunde ses som irrelevanta eller meningslösa och 

skapa inre konflikter. Detta kunde således ytterligare bidra till en känsla av personligt 

misslyckande och en försämrad självkänsla.  

 

7.2 Erfarenheter av symtom och sjukvård  

Temat erfarenheter av symtom och sjukvården har delats in i två underteman: Symtom i det 

dagliga livet och Erfarenheter av sjukvården. 

 

7.2.1 Symtom i det dagliga livet 

Hjärtsvikt påverkade personer med hjärtsvikts liv på många olika sätt och kan leda till 

svårigheter i det dagliga livet (Brännström et al., 2006; Burström et al., 2011; Hägglund et al., 

2008; Nordgren et al., 2007; Ryan & Farelly, 2009). Detta på grund av de olika symtom som 

även kan orsaka funktionsnedsättning samt påverka relationer till familj och vänner. En 

blandning av negativa och positiva känslor var ständigt närvarande för personer som levde 

med hjärtsvikt. Personer med hjärtsvikt har beskrivit att olika symtom påverkat deras dagliga 

liv (Hägglund et al., 2008; Ryan & Farelly, 2009). Andfåddhet, bröstsmärtor, trötthet, 

bensvaghet, ödem, och aptitlöshet angavs begränsa deras fysiska förmåga och personer med 

hjärtsvikt upplevde sig som fysiskt handikappade och hade inte ork till fysisk aktivitet. 

Personer med hjärtsvikt beskrev att de betungande symtomen var sömnighet, brist på energi, 
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problem med sexuellt intresse eller aktivitet, smärta, domningar eller stickningar i händer och 

fötter, aptitlöshet. Vidare beskrev de att de vaknade upp andfådda på natten och hade andnöd 

vilket innebar en känsla av att inte få tillräckligt med luft. Många personer med hjärtsvikt 

beskrev att det var skrämmande med nattlig andnöd och att det innebar att sitta upp hela 

natten ensam utan sömn (Ryan & Farelly, 2009). 

     Att hantera vätskerestriktion var svårt när man kände törst, enligt deltagare i studierna, och 

att inte få dricka tillräckligt för att släcka törsten var påfrestande (Brännström et al., 2006; 

Burström et al., 2011). Hjärtsvikt följer en sjukdoms progression av gradvis fysiskt 

försämring vilket varvas med episoder av akut försämring (Nordgren et al., 2007). Personer 

med hjärtsvikt med hjärtsvikt upplevde biverkningar av läkemedel, vilket gjorde att de kände 

sig mer sjuka. 

 

7.2.2 Erfarenheter av sjukvården 

Personer med hjärtsvikt beskrev blandade känslor av tillit och misstro inför sjukvården 

(Brännström et al., 2006; Burström et al., 2011; Nordgren et al., 2007; Ryan et al., 2009). 

Vidare  kunde de uppleva att läkare inte förstått allvaret i deras sjukdom och att det var svårt 

att kommunicera med vårdpersonal och få tillräckligt med information (Burström et al., 

2011). Personer med hjärtsvikt beskrev att det kunde vara jobbigt att träffa olika läkare varje 

gång och vissa var besvikna över att läkarna inte ställt diagnosen tidigare (Burström et al., 

2011). Många beskrev att det var svårt att komma i kontakt med vårdpersonal i primär- och 

slutenvården. Personer med hjärtsvikt kunde uppleva att de inte var välkomma på sjukhuset 

(Brännström et al., 2006).  

 I kontakt med akutvården upplevde personer med hjärtsvikt bristande kompetens hos 

vårdpersonalen och avsaknad av empati (Ryan & Farrelly, 2009). Vissa personer med 

hjärtsvikt upplevde att den medicinska behandlingen inte hade någon verkan, vilket de inte 

vågade säga till vårdpersonal (Burström et al., 2011). Orsaken till detta var att de upplevde att 

vårdpersonal inte lyssnade och behandlade dem som personer. 

 Vissa personer med hjärtsvikt hade dock förtroende för sjukvården (Burström et al., 2011). 

Att få hjälp av hemsjukvård och kontinuitet i vården samt möjlighet att ringa till vårdcentral 

och höra en människoröst kunde ingjuta en känsla av trygghet (Brännström et al., 2006; 

Burström et al., 2011). Personer med hjärtsvikt beskrev det som viktigt att få träffa samma 

läkare varje gång och att ha en bra relation, vilket ledde till en upplevelse av trygghet 

(Burström et al., 2011). 
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7.3 Strategier för att underlätta livet med hjärtsvikt 

Temat strategier för att underlätta livet med hjärtsvikt delades in i två underteman: 

Anpassning samt Betydelsen av socialt stöd. 

 

7.3.1 Anpassning 

Att bli diagnostiserad med hjärtsvikt och anpassa sig till diagnosen var en process. Att leva 

med hjärtsvikt innebar att leva med olika symtom som plötsligt kan bli värre (Hägglund et al., 

2008).  

 Personer med hjärtsvikt upplevde svårigheter med att hantera den funktionella 

begränsningen och anpassa sig till den nya livssituationen som kunde ändras från dag till dag 

(Brännström et al., 2006). Att leva med otillräcklig energi innebar att behöva justera ett 

beteende, till exempel genom att utföra aktiviteter i en långsammare takt (Hägglund et al., 

2008). Ett tungt arbete, såsom dammsugning, kunde behöva avbrytas med flera pauser. Att 

utföra aktiviteter tog längre tid än tidigare, exempelvis vad gällde att klä sig och sätta på sig 

skorna. Deltagare beskrev att de fick anstränga sig för att kunna göra det bästa av dagen (Falk 

et al., 2007).  

 Personer med hjärtsvikt beskrev att de var tvungna att anpassa sin bostad för att kunna bo 

kvar i sitt eget hem, exempelvis var det av stor betydelse att ha sovrummet nära toaletten 

eftersom symtomen av sjukdomen kräver snabb tillgång till toalett. Vissa personer med 

hjärtsvikt var tvungna att flytta till ett annat boende på grund av att det inte fanns tillgång hiss 

i huset (Falk et al., 2007).  

 En del av anpassningen innebar att använda sig av förvärvad kunskap. Personer med 

hjärtsvikt beskrev att de skaffade sig utbildning om sjukdomen samt den egenvård som 

tillämpades i det dagliga livet (Falk et al., 2007). Exempelvis gällde det viktkontroll, 

vätskerestriktion, kost samt läkemedel och dess biverkningar (Falk et al., 2007). Många var 

ständigt medvetna om sin sjukdom och följde allt som stod i boken om egenvård för att 

underlätta livet med hjärtsvikt (Waterworth & Jorgensen, 2010). Att använda hjälpmedel, 

såsom rullatorer kunde bidra till att göra vardagen lättare likaså att lyssna på musik för att 

glömma sjukdomen för en stund och inte behöva tänka på hjärtat (Burström et al., 2011). 

     Att skaffa sig kunskap och information som rör döden och andlighet kunde bidra till 

minskad rädsla för döden och öppna upp för tankar om att det är inte så illa trots allt och 

försöka leva sitt liv genom att göra det bästa av varje dag (Pihl et al., 2011; Waterwort & 

Jorgensen, 2010). Personer med hjärtsvikt kunde lära sig att leva ett bra liv trots att de hade en 
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kronisk sjukdom, så länge de själva hade tilltro (Nordgren et al., 2007). Flera personer med 

hjärtsvikt beskrev att andlighet eller religion var viktigt för dem som stöd. Många vände sig 

till kyrkan för att få ro i sinnet. En patient som var praktiserande muslim beskrev att bönen 

tillsammans med medicinering underlättade hans allvarliga symtom. 

 Det återfanns även positiva aspekter nämnda gällande hjärtsvikt, detta då personerna såg 

sin sjukdom som en möjlighet att ändra vissa delar av deras liv såsom att skaffa utbildning 

eller hitta en annan aktivitet (Nordgren et al., 2007). Personer med hjärtsvikt beskrev att deras 

livshotande tillstånd gjorde så att de och deras nära och kära kom att ompröva sitt värde till 

varandra (Falk et al., (2007) fann i sin studie hur viktigt det var för flera deltagare att behålla 

sina fritidsintressen efter diagnosen. De beskrev att de försökte behålla sin tidigare livsstil 

genom att minska och därmed anpassa aktivitetsnivån till deras tillstånd (Falk et al., 2007). En 

deltagare beskrev att han spelat bowling i trettio år men efter att han drabbats av hjärtsvikt 

inte längre kunde bowla. Nu nöjde sig deltagaren med att bara vara där och möta andra 

människor. En annan deltagare som varit intresserad av simning och tidigare simmat fem 

gånger i veckan beskrev att han efter diagnosen inte längre kunde simma som förut, utan 

anpassade sin aktivitet till att enbart gå till simhallen och bara vara i vattnet (Falk et al., 

2007). 

 

7.3.2 Betydelsen av socialt stöd 

Det sociala stödet hade en viktig roll för att personer med hjärtsvikt skulle kunna hantera sin 

livssituation (Burström et al., 2011). Att ha familj och vänner som kommer på besök och få 

hjälp med praktiska sysslor beskrevs som oerhört viktigt för likaså att ha tillgång till säkra 

bostäder beskrevs av äldre deltagare i studien som en trygghet (Burström et al., 2011).  

 Att leva med svår hjärtsvikt hemma var avhängigt av positiv inställning till att ta emot vård 

i hemmet vilket underlättade livet för den drabbade (Brännström et al., 2006). Personer med 

hjärtsvikt beskrev att de kände sig trygga då de tog emot hjälp från hemsjukvård och beskrev 

det som den bästa hjälp de haft. Annat viktigt stöd för personer med hjärtsvikt och 

språksvårigheter var möjligheten att använda sig av tolk, detta underlättade för personerna för 

att förstå sin sjukdom och dess behandling. Vissa personer med hjärtsvikt fick stöd av 

familjemedlemmar med att ringa efter akut hjälp vid förvärrade symtom. En patient berättade 

att det var kämpigt att få hjälp från det sociala systemet avseende hushållsarbete men det var 

nödvändigt att kämpa för att få den hjälp man behövde (Hägglund et al., 2008). 
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8. Diskussion 

Diskussionen kommer att innehålla en metoddiskussion som handlar om tillvägagångssätt av 

detta arbete. Den kommer även att innehålla en resultatdiskussion som belyser personer med 

hjärtsvikts upplevelser i förhållande till Roys (1980) adaptionsmodell. Resultatdiskussionen 

berör upplevelser av förändringar i livssituationen, erfarenheter av symtom och strategier för 

att underlätta livet med hjärtsvikt.  

 

8.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt användes endast kvalitativa studier, då de på ett subjektivt och 

nyanserat vis beskrev människors upplevelser. Valda studier involverade ett mindre antal 

personer med hjärtsvikt och ger genom intervjuer ett mer subjektivt resultat som är relevant 

för omvårdnadsstudier (Forsberg & Wengström, 2008). 

Enligt Friberg (2012) syftar kvalitativa studier till att skapa förståelse för en person och 

dennes livssituation, exempelvis hur processer i livet kan upplevas av människor. 

Författaren har gjort en litteraturöversikt för att belysa hur personer med hjärtsvikt upplever 

att leva med en kronisk sjukdom utifrån Fribergs metod. Författaren ansåg att en 

litteraturöversikt var det alternativet som i stor utsträckning gav information om hjärtsvikt 

samt den forskning som fanns tillgänglig var av god kvalitet. Valda studier var av god kvalitet 

och stämmer överens med författarens syfte.  

 Datasamling gjordes genom sökningar i Pub Med och Cinahl, anledningen till detta var att 

databaserna innehöll relevanta studier som passade till syftet (Friberg, 2012). Att göra en 

litteraturöversikt har både fördelar och nackdelar. En fördel med metoden är att den sparar tid 

och kostnad och att stora mängder av material är tillgängliga via databaser och/eller bibliotek 

samt att de ofta är gratis. En nackdel är att det finns en risk att man använder material som är 

lättillgängligt istället för av hög kvalité. Det finns även risk för feltolkning av resultat 

avseende det ursprungliga materialet (Friberg, 2012).  

     Författaren ansåg att de sökord som användes kunde påverka resultatet, därför valdes 

sökord som passade in med syftet. Begränsningar gjordes genom att studierna skulle vara 

peer-reviewed, abstrakt och skrivna på engelska samt mellan åren 2005 – 2016.  

En geografisk begränsning har ej applicerats, detta eftersom att författaren upptäckt att 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt från olika länder och olika kulturer var liknande oavsett 

ursprung. Studierna som användes var från Irland, USA, Nya Zeeland, Sverige och England.  
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 Alla studier var skrivna på engelska och har översatts med hjälp av engelsk-svensk ordbok. 

Att översätta vetenskapliga studier upplevdes av författaren ibland som svårt och 

feltolkningar kan ha uppstått i arbetet på grund av språkförbistring. 

 Begränsningar gällande NYHA-klassificering användes inte i syfte att få fram kunskap 

inom området utifrån ett större perspektiv. Valda studier inkluderar endast personer över 18 år 

med hänsyn till etiska aspekter, vilket med liten sannolikhet påverkar resultatet då hjärtsvikt 

framförallt drabbar vuxna och äldre människor.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att personer med hjärtsvikt upplevt sin livssituation som mycket 

begränsad på grund av deras sjukdom. Detta ledde till att personer med hjärtsvikt upplevde 

isolering. Att leva med ett sviktande hjärta och en kropp som är både otillförlitlig och 

oförutsägbar innebar en förändrad livssituation. Detta skapade även upplevelser av förlust av 

självkontroll och rädsla för framtiden. När det inte är möjligt för människor att utföra dagliga 

aktiviteter såsom tidigare, insåg de att deras självbild och sociala roller förändrades.  

 Författaren har tolkat det som att personer med hjärtsvikt upplever försämrad livskvalitet, 

vilket kan resultera i att personer med hjärtsvikt upplever att de inte har kontroll över sina liv. 

Roy (1980) menar att omständigheter och influenser kan påverka beteenden hos människan på 

olika sätt. Detta är överensstämmande med Kaur och Mahal (2013) som visat att 

hjärtsviktsjukdom påverkar de drabbades livskvalitet, sociala status samt hälsa negativt. I 

resultatet framkom att yrkesidentitet var viktigt för medelålders människor trots sjukdom. I en 

studie av Bowling (1995) framkommer det att medelålders människor har särskilda 

förväntningar på sitt yrkesliv och de flesta har formulerat och planerat för livet i förhållande 

till sin yrkesidentitet. Förmågan att arbeta eller ha tillgång till arbetslivet kan vara mycket 

viktig för en person som lider av kronisk sjukdom, detta eftersom att yrkesidentiteten ofta är 

kopplad till personens självbild eller roll i samhället. Likaså kan arbete innebära ekonomisk 

trygghet. Enligt Roy (1980) innebär självuppfattning att människan behöver veta vem hon är 

för att uppleva helhet i sin existens. Roy beskriver även att människan har en förmåga att 

anpassa sig på ett effektivt sätt till förändringar i miljön. Författaren av denna 

litteraturöversikt menar att Roys adaptionsmodell är tillämpbar på vård av personer med 

hjärtsvikt då en viktig funktion för sjuksköterskan är att hjälpa patienten hantera de 

förändringar som uppstått samt anpassa sig till sin nya livssituation. Vidare så innebär 

insjuknande i hjärtsvikt ett hot mot personens självuppfattning, hens förutsättningar förändras 

vilket innebär ett ifrågasättande av det fysiska och personliga jaget. I det personliga jaget 



 
 17 (30) 

 

ingår det ideala självet, vilket är en människas önskningar och förhoppningar om vem hen vill 

och kan vara. Även hens styrka kan vara hotat då det personen tänker och känner inte längre 

stämmer överens med vad hen kan och vill göra. När dessa aspekter hotas och personen 

tvivlar på sin förmåga och identitet så kan personen uppleva maktlöshet, ångest och 

ineffektiva copingstrategier. Vilket författaren tydligt har beskrivit i resultat. Exempelvis var 

en ineffektiv copingstrategi att se det som att det enda man kan roa sig med är att dricka 

alkohol och röka. 

  I en studie av Foladi, Salsali och Ghofranipour (2007) beskrivs att personers acceptans 

och förståelse för sjukdomen påverkas av de strategier som möjliggör anpassning och 

livsstilsförändringar. För att kunna hantera sjukdomen måste personerna förstå vad det 

innebär att leva med hjärtsvikt och att genomföra förändringar i vardagen blir nödvändigt på  

grund utav de konsekvenser som uppstår med orsak i hjärtsviktssjukdomen.  

     I resultatet framkom det att rädslan inför framtiden blev påtaglig när en person drabbades 

av hjärtsvikt. Rädsla kan vara en stark orsak till att personer med hjärtsvikts sjukdomstillstånd 

försämras. Detta kan leda till att den drabbade personen tappar kontroll över sin livssituation. 

Många upplever rädsla inför att inte klara sig själva i framtiden och bli beroende av andra. 

Detta överensstämmer med Horne och  Payne (2004) som beskrev att personer som drabbats 

av hjärtsvikt upplevde sig som en börda och var rädda att bli beroende av andra. Freydberd 

Strain, Tsuyuki, McAlister och Clark (2010) förklarade i sin studie att personer med hjärtsvikt 

har stort behov av stöd från andra människor. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar de olika behov personer med hjärtsvikt har genom stöd och hjälp samt 

tillgodoser dessa genom god vård. 

  Resultatet har visat att personer med hjärtsvikt kan vara drabbade av flera symtom 

samtidigt. Personer med svår hjärtsvikt får ökande symtom vid minsta aktivitet och är då ofta 

bunden till säng eller rullstol. Tidigare studier av Falk, Granger, Swedberg och Ekman (2007) 

visade att personer med hjärtsvikt med hjärtsvikt kunde vara tvungna att avstå från dagliga 

aktiviteter på grund av trötthet. Symtom av aptitlöshet och sjukdomskänsla kunde också bero 

på biverkningar av läkemedelsbehandling (Hessov, 2003; Oliver 2007). Tidigare studier av 

Hou et al. (2004) tyder på att medelålders personer med hjärtsvikt oftare lider av depression 

jämfört med andra personer över 65 års ålder. 

 Lee, Lennie, Heo, Song och Moser (2016) har gjort en jämförande studie gällande 

upplevelser av symtom mellan män och kvinnor. I studien framkommer det att båda grupper 

upplevt samma symtom men att kvinnor tenderar att uppvisa mer tecken och symtom 

relaterade till hjärtsvikt, exempelvis kunde dyspné, svullna ben och vrister vara mer utbrett 
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och allvarligt hos kvinnor än hos män. Något som även framkommer i en annan studie som 

beskriver att trötthet är ett utav de vanligaste symtomen och som särskilt symtom hos 

personer med hjärtsvikt, vilket kan leda till social isolering och leda till isolering i hemmet 

(Heo, McSweney, Tsai & Ounpraseuthet, 2016). Detta stämmer väl med Lee et al. (2016) som 

beskriver dålig sömn som vanligt och förknippar detta med för sämrad livskvalitet och 

hälsostatus hos personer med hjärtsvikt. I en kvalitativ studie av Broström och Johansson 

(2005) framkommer att sömnstörningar kan orsaka negativa effekter på det kardiovaskulära 

systemet med ökad sjuklighet och dödlighet. Detta stämmer väl med Roys teori (1980) om att 

människans reaktion i olika situationer leder till att individen kan utforma och styra sitt 

beteende. 

 Studier har visat att effekterna av trötthet och depression kan orsaka sjukhusinläggningar 

av personer med hjärtsvikt medan den vanligaste orsaken till att personer med hjärtsvikt söker 

akutvård är dyspné (Heo et al., 2016; Patel, Shafazand, Schaufelberg & Ekman, 2007). 

Sjuksköterskor bör tidigt uppmärksamma de olika symtom personer med hjärtsvikt uppvisar 

för att kunna hjälpa dem så tidigt som möjlig. 

 I resultatet framkom det vidare att personer med hjärtsvikt kan bli tvungna att ändra sina 

dagliga planer och försöka hitta strategier för att underlätta sin nya livssituation, detta då de 

fysiskt och psykiskt inte orkade lika mycket såsom innan sjukdomen inträdde. 

Litteraturöversiktens resultat studier överensstämmer med vad som framkommer i Jones, 

McDemott, Nowels, Matlock och Bekelman (2012) studier. I studien beskrev Jones et al. 

(2012) hur personer med svår hjärtsvikt var tvungna att anpassa sina liv efter energinivå i det 

dagliga livet. 

 Personer med hjärtsvikt försökte reducera sin rädsla för sjukdomsförsämring genom att 

skaffa kunskap om sjukdomen och orsaker till försämring samt genom att följa egenvårdråd 

de mottagit. Egenvård kunna även innebära att ändra gamla vanor till nya rutiner. Detta 

överensstämmer med vad som belyses i en studie av studier av Allen., Arslanian-Engoren och 

Lynch-Sauer (2009) som har visat att personer med hjärtsvikt accepterade sin sjukdom och 

justeringar av deras livsstilar genom att modifiera dieter och vanor. Roy (1980) menar att 

människan tillämpar nya beteenden som ett svar på stimuli. Med Roys teori applicerad på vad 

som framkommit i denna litteraturöversikt kan konstateras att personer med hjärtsvikt 

behöver acceptera och genomföra livsstilsförändringar som ett svar på det stimuli som 

sjukdomens påverkan på deras dagliga liv. 

     I resultatet framkom det att flera personer med hjärtsvikt sökt sig till andlighet eller kyrkan 

för att få ro i sinnet. Detta stämmer väl med vad Hopp, Thornton, Martin och Zalenski (2012) 
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beskrivit om att religion eller andlighet kan hjälpa personer med hjärtsvikt att klara livet och 

få en ökad livskvalitet i form av en mening i livet. Roy (1980) beskriver att människans 

självuppfattning handlar om det fysiska och personlig jaget och hör ihop med människans 

behov av personlig, psykologisk och andlig integritet. Det innebär även att människan har 

behov av andlighet för att bekräfta sin identitet. Resultatet visat att andlighet är en del av de 

strategier personer med hjärtsvikt tagit hjälp av för att hantera sin nya livssituation. 

Vidare beskriver författaren till den här studien att vikten av att betrakta religion och 

andlighet för att möta människans behov. Därmed är det viktigt för sjuksköterskan att förstå 

betydelsen av religion och andlighet för att kunna hjälpa personer med hjärtsvikt på ett bra 

sätt. 

 

8.3 Kliniska implikationer 

Resultat av denna litteraturöversikt belyser hur personer med hjärtsvikt upplever livet med 

och de problem som kan uppstå. Denna studie kan skapa ökad förståelse för vad det kan 

innebära att leva med hjärtsvikt samt de strategier personer med hjärtsvikt använder sig utav 

för att underlätta det dagliga livet. Litteraturöversikten kan vara användbar för all 

vårdpersonal och i synnerhet sjuksköterskor som i sitt arbete möter personer med hjärtsvikt. 

 Litteraturöversikten har visat att socialt stöd var viktigt för att hantera kronisk hjärtsvikt. 

Genom denna litteraturöversikt får sjuksköterskan en bredare förståelse för det sociala stödets 

betydelse för personer med hjärtsvikt.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

I Sverige har vi de senaste åren haft en stor invandring från länder utanför Europa. För 

sjukvården ställer det krav på att nå dessa grupper som behöver hjälp via vårdcentraler. 

Framtida forsning bör enligt författaren fokusera att undersöka hur personer med hjärtsvikt 

med annat modersmål än svenska upplever sin livssituation samt belysa deras erfarenheter av 

vården  

 Författaren anser att det finns tillgänglig forskning som berör personer med hjärtsvikts 

upplevelser, men ställer sig frågande till huruvida sjukvårdspersonal har tagit del av den 

kunskap som finns.  

 Förslag på vidare forskning är även studier som syftar att undersöka om sjukvårdspersonal 

har tillräckligt med kunskap om hur personer med hjärtsvikt upplever livet med en kronisk 

sjukdom och hur tillståndet kan påverka deras livssituation. 
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9. Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser hur personer med hjärtsvikt upplever livet med en kronisk 

sjukdom. Författaren har upptäckt att personer med hjärtsvikt kan lida av svåra symtom som 

medför livsbegränsningar och social ensamhet. Den förändring som personer med hjärtsvikt 

drabbas av kan medföra att de tappar greppet över sin livssituation. Personer med svår 

hjärtsvikt kan vara tvungna att anpassa sina liv från dag till dag. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan tillsammans med övrig vårdpersonal hjälper personer som drabbats av 

hjärtsvikt att hitta ett bra sätt att hantera sin nya livssituation både fysiskt och psykiskt. I 

mötet med personer med hjärtsvikt är det viktigt att som sjuksköterska vara stödjande och 

lyssna på deras oro. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

studier 

Valda studier till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 

2017-03-04 
 

 

Heart failure AND 

life experience AND 

Living with 

 

54 

 

 

 

Peer Reviewed, English, 

Abstract, All Adult,  

2005-2016. 

 

54 
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Pub Med 

2017-02-25 

 

 

Heart failure AND 

Living with AND 

Change AND 

Experiences 
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Peer Reviewed, English, 

All adult, 2005-2016. 
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 Bilaga 2. Matris över urval av studier till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Brännström, M.,  

Ekman, L., 

Boman, K., & 

Strandberg, G. 

Living with 

severe chronic 

heart failure in 

palliative 

advanced home 

care 

2006, Sverige,  

European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Att beskriva innebörden av 

att leva med kronisk 

hjärtsvikt i palliativ 

avancerad hemsjukvård. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 4 Personer med 

hjärtsvikt 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

  

Deltagarna beskrev en ökad 

medvetenhet om sin egen 

dödlighet och menade att de 

försök de gjorde för att överleva 

sjukdomen gav dem ett ökat 

självförtroende och en ökad vilja 

att leva trots sjukdomen.  

 

Burström, M. 

Brännström. 

Boman, K., & 

Strandberg, G. 

 

 

Life experience 

of security and 

insecurity among 

women with 

chronic heart 

failure 

 

2011, Sverige 

Journal of Advanced 

Nursing 

 
 

Att beskriva kvinnors 

upplevelse av att leva med 

kronisk hjärtsvikt med ett 

fokus på känslor av trygghet 

och otrygghet. 

 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Åtta kvinnor, mellan 

76-88 år gammal. 

Datainsamling: Fem timmar 

bandinspelade gruppintervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

. 

Känsla av otrygghet. Kvinnor 

beskrev sin ångest över att leva 

med rädsla och isolering. Även 

ångest över att behöva hjälp från 

andra samt bristande förtroende 

för vård och behandling beskrevs. 

Känsla  av trygghet: Att acceptera 

det förflutna, vardagsliv och 

framtiden samt lita på sig själv 

och den egna kroppen trots 

sjukdom. Att inte behöva hantera 

sjukdomen ensam. 

 

 

Falk, S., Wahn, A-

K., & Lidell, E. 

 

 

 

 

 

 

Keeping the 

maintenance of 

daily life in spite 

of Chronic Heart 

Failure. 

 

 

 

2007,Sweden, European 

Journal of 

Cardiovascular Nursing 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur personer 

som lever med kronisk 

hjärtsvikt uppfattar sitt 

dagliga liv. 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ studie med 

en fenomenografisk metod för 

att beskriva variation av 

uppfattningar. 

Urval: 5 kvinnor och 12 män. 

Datainsamling: Genom 

bandade intervjuer. 

Analys: Analysen. 

 

I studiens resultat beskrevs fem 

teman: att hantera livets levande, 

tankar om livets oändlighet, att ta 

ansvar, att hantera världen 

runtomkring samt att upprätthålla 

livets värden. 
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Hägglund, L., 

Boman, K., & 

Lundman, B. 

 

The experience 

of fatigue among 

elderly women 

with chronic 

heart failure. 

 

2008, Sverige, European 

Journal of 

Cardiovascular Nursing 

 

Att belysa äldre kvinnor 

upplevelse av trötthet i 

samband med kronisk 

hjärtsvikt. 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval:10 kvinnor i 73-89 år. 

Datainsamling: Narrativa 

Intervjuer. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys 

Två huvudteman och fem 

underteman. Första huvudtemat 

var att leva med förlust av fysisk 

energi med följande underteman 

som berörde upplevelser av 

trötthet, upplevelser av en påtaglig 

närvaro av svaghet och okända 

kroppsliga förnimmelser, 

upplevelser av oförutsägbara 

variationer i fysisk förmåga och 

att behöva hjälp från andra i det 

dagliga livet. 

Det andra temat, att sträva efter 

självständighet och samtidigt vara 

medveten om försämrad hälsa, 

beskriver hur kvinnorna skötte sin 

livssituation. Det hade följande 

underteman: Att erkänna en 

återstående förmåga, Att tvingas 

justera och kämpa för 

självständighet. 

 

 

Nordgren, L., Asp, 

M., & Fagerberg, 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

Living With 

Moderate- Severe 

Chronic Heart 

Failure as a 

Middle- Aged 

Person 

 

 

 

 

2007, Sverige, 

Qualitative Heath 

Research 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva upplevelse av att 

Som yngre och medelålders 

person leva med hjärtsvikt.  

 

Metod: Fenomenologisk 

forsning med 

livsvärldsperspektiv. 

Urval: 4 män och 3 kvinnor, 38 

– 65 år. 

Datasamling: Intervjuer  

Analys: Med hjälp av 

phenomenological till väga 

gångsätt. 

 

Resultatet berörde fenomenet 

beskrivet som en svag kropp, ett 

liv som är ständigt hotat, ett 

snabbt föränderlig hälsotillstånd 

och en förändrad självbild. Det 

framkom att personer med 

hjärtsvikt upplevt en förändrad 

livssituation. Vidare belystes tre 

beståndsdelar: en tvetydighet av 

kroppen, att förlora kontroll över 

livet, förlust av ett balanserat liv.  

Pihl, E., Fridlund, 

B., & Mårtensson, 

J. 

Patients’ 

experiences of 

physical 

limitations in 

daily life 

activities when 

2011, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Att beskriva hur Personer 

med hjärtsvikt med kronisk 

hjärtsvikt upplever sina 

fysiska begränsningar i det 

dagliga livet. 

Metod: Kvalitativa studie. 

Urval: 15 Personer med 

hjärtsvikt med diagnostiserad 

hjärtsvikt. 

Fyra teman: ett behov av att finna 

praktiska lösningar, att ha levande 

förväntan om framtiden, att inte 

lita på sin egen förmåga samt att 

förlora sin sociala roll och nätverk 

i det dagliga livet. 
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suffering from 

chronic heart 

failure; a 

phenomenograhic 

analysis. 

Datainsamling: Intervjuer 

baserade på ett 

fenomenologiskt perspektiv. 

Analys. Intervjuerna analyseras 

utifrån ett fenomenologiskt 

perfektiv. 

 

 

Ryan., M., & 

Farrelly, M. 

Living with an 

unfixable heart: 

A qualitative 

study exploring 

the experience of 

living with 

advanced heart 

failure. 

2009, Ireland, European 

Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Beskriva människors 

upplevelse av att leva med 

avancerad hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 10 Personer med 

hjärtsvikt med avancerad 

hjärtsvikt  mellan 54- 82 år 

gammal. 

Datasamling: Intervjuer varade 

mellan 30-55 min, baserat på 

ett fenomenologiskt perspektiv. 

Analys: Fenomenologisk 

innehållsanalys 

Fyra huvudteman framkom: 

att leva i skuggan av rädsla, att 

vara tömd på energi, att inte orka 

med dagliga aktiviteter, att leva 

ett begränsat liv. 

Waterworth., S., & 

Jorgensen, D. 

It´s not about 

heart failure – 

voices o folder 

people in 

transition to 

dependence and 

death 

2010, New Zealand, 

Health and Social Care 

in the Community 

Att undersöka äldre 

människors erfarenhet av att 

leva med hjärtsvikt och deras 

övergångar från oberoende 

till beroende och 

 död. 

 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 79 intervjuer med 25 

personer genomfördes, 70- 90 

år.  

Datasamling: Intervju mellan 

55-90 min. 

Analys: Allmänt induktiv 

tillvägagångssätt är härledd 

från Grounded Theory. 

 

Resultatet beskrev erfarenheter av 

livsbegränsande villkor, att 

övergången från oberoende till 

beroende inte var enkel, att 

erkänna ändelse och förlust, att 

hantera osäkerhet, förväntningar 

på mottagande av god vård i livets 

slutskede, tillit till hälso- och 

sjukvårdpersonal, tilltro till god 

vård, rädsla över att vara en börda 

och bli beroende av andra. 
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