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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med hjärtsvikt behöver god omvårdnad av sjuksköterskan och 

sjukdomstillståndet kan påverka hela livet för dem. I och med att sjuksköterskan möter dessa 

patienter i olika sammanhang inom hälso- och sjukvård, skapas också ett behov av att förstå 

vad de upplever är god vård och gott vårdande. Det är viktigt att se dem som individer ur ett 

helhetsperspektiv där andliga, kroppsliga och själsliga behov tillgodoses. Syfte: Att beskriva 

hur patienter med hjärtsvikt upplever det goda vårdandet. Metod: En kvalitativ manifest 

innehållsanalys utifrån fyra självbiografiska böcker. Resultat: Patienter med hjärtsvikt 

beskrev att det var betydelsefullt att ha en god relation till vårdarna. Då ansågs vårdandet 

som gott. I resultatet framkom tre huvudkategorier: att bli omsorgsfullt omhändertagen, att 

uppleva en god relation till vårdarna samt att få god rådgivning av vårdarna. Slutsats: 

Med utgångspunkt i det vårdvetenskapliga perspektivet, tidigare forskning och resultatet i 

detta examensarbete framgår ett mönster, där patienter med hjärtsvikt inte endast har ett 

kroppsligt behov av medicinsk teknisk vård, utan även har ett behov av att få emotionella och 

psykiska behov tillfredsställda utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

Nyckelord: Erikssons vårdteori, hjärtsvikt, kvalitativ innehållsanalys, patienters 

upplevelser, vårdande   



ABSTRACT 

Background: Patients with heart failure need good nursing care and the condition can 

affect their entire life. As nurses meet these patients in different contexts within healthcare, 

there is also a need to understand what they experience is good care. It is important to see 

them as individuals from a holistic perspective where mental, physical and spiritual needs are 

met. Aim: To describe how patients with heart failure experience good care. Method: A 

qualitative manifest content analysis based on four autobiographical books. Result: Patients 

with heart failure described that it was important to have a good relationship with the 

caregivers. Then care was considered good. The results revealed three main categories: being 

carefully taken care of, to experience a good relationship with the caregivers, and to get 

good advice from the caregivers. Conclusion: Based on the chosen health science 

perspective, previous research and the results of this essay, a clear pattern can appear where 

patients with heart failure not only have a physical need for medical technical care but also a 

need to satisfy emotional and mental needs from a holistic perspective.  

 

Keywords: caring, Eriksson´s care theory, heart failure, patient’s experience, qualitative 

content analysis  
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1 INLEDNING  

Patienter med hjärtsvikt lider av ett kroniskt sjukdomstillstånd som kräver livslång 

behandling och utgör en av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus. Vid 

insjuknandet i hjärtsvikt kan dessa patienter drabbas av fysiska, men också psykiska symtom. 

Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär att inte veta vad som komma skall, eftersom 

symtomen är mångfacetterade och oförutsägbara. Detta påverkar dessa patienters hälsa och 

välbefinnande i olika grad. Hjärtsviktssymtomen kan göra att livskvaliteten försämras. 

Därför har patienter med hjärtsvikt behov av god omvårdnad med fokus på hela människan. 

Sjuksköterskans uppgift är att planera, genomföra och utvärdera all omvårdnad. Detta är 

grundläggande arbete för sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör ha god kunskap, kompetens 

och förståelse vid vårdandet av dessa patienter, för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. 

Vår uppgift som blivande legitimerade sjuksköterskor är att vårda patienter utifrån ett 

vårdvetenskapligt helhetsperspektiv och tillgodose deras behov. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen i termin fyra på geriatrisk vårdavdelning vårdades 

patienter med hjärtsvikt, vars obotliga sjukdomstillstånd påverkade deras liv på olika sätt. En 

nyfikenhet väcktes att undersöka hur dessa patienter upplevde vårdandet. Vad ansåg dessa 

patienter vara gott vårdande? Ytterligare en fråga som uppstod var, hur sjuksköterskan på 

bästa sätt kan stödja patienter med hjärtsvikt till att lära sig främja sin egen hälsa. Detta 

intresseområde skapades genom vårt intresse, i kombination med en förfrågan från hälsa, 

vård och välfärd, HVV, vid Mälardalens högskola som önskade att ämnet skulle utforskas. 

Förfrågan och valt intresseområde från HVV är ett samarbete mellan klinisk verksamhet och 

campusförlagd utbildning. Detta resulterade i att undersöka hur patienter med hjärtsvikt 

upplever det goda vårdandet. Denna nya kunskap kan bidra till att få en ökad förståelse för 

hur sjuksköterskan på bästa sätt kan vårda patienter med hjärtsvikt.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs sjukdomstillståndet hjärtsvikt, centrala begrepp och aktuella lagar, 

tidigare forskning, datainsamling till bakgrunden samt vårdvetenskapligt perspektiv. 

Avsnittet avslutas med en problemformulering.  

2.1 Hjärtsvikt 

I Sverige är hjärtsvikt ett vanligt sjukdomstillstånd. Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa 

tillräckligt med blod ut i kroppen. Det beror på att hjärtats förmåga att dra ihop sig är 

försvagad. Vanliga symptom på hjärtsvikt är minskad aptit, andnöd, rosslig andning, 

hjärtklappning, illamående samt viktuppgång på grund av vätskeansamling i kroppen. 

Vätskeansamling kan uppkomma när hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen. Blodet 

kan stockas bakåt mot lungorna och vätskan pressas då ut från kärlen, på grund av trycket 

och kan hamna i lungorna. Risken finns att ett lungödem uppstår, vilket är ett livshotande 

tillstånd. Dock skiljer sig symtomen åt beroende på vilken grad av hjärtsvikt patienten har. 

Hjärtsvikt är en folksjukdom som blir vanligare med stigande ålder och är ett allvarligt 

tillstånd. Sjukdomstillståndet är en av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus. De 

bakomliggande orsakerna till svikten varierar och män insjuknar i allmänhet något tidigare 

än kvinnor. De vanligaste orsakerna är tidigare hjärtinfarkt eller högt blodtryck. Symptomen 

är till en början diffusa, såsom trötthet, vilket bidrar till att mörkertalet är stort (Ericson & 

Ericson, 2012).  

Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som inte går att bota, istället får de som drabbats av 

tillståndet lära sig olika strategier, med hjälp av vårdarna, för att kunna hantera sin sjukdom 

och leva på ett sådant sätt att symtomen minskar. Hjärtsvikt påverkas i hög grad av hur de 

tar hand om sig själva i det dagliga livet. Det innebär i praktiken att dessa patienter bör ta del 

av kunskap om sjukdomstillståndet, för att själva kunna reducera riskfaktorer. De bör få råd 

angående; fysisk aktivitet, rökstopp, kostvanor samt stresshantering. Patienter med 

hjärtsvikt bör tänka på vätskeintaget eftersom vätska kan öka tendensen till ödem. Det är 

viktigt att minska saltintaget, då salt binder vätska. Hjärtsvikt delas in i olika 

svårighetsgrader, vilket innebär att dessa patienter har individuella grader av 

sjukdomstillståndet. Den mildaste graden innebär att patienten är lätt andfådd vid 

ansträngning, medan den svåraste graden medför att patienten blir sängbunden. Trots 

medicinsk framgång när det gäller hjärtsvikt, drabbas många av sjukdomstillståndet (Ericson 

& Ericson, 2012). 
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2.2 Centrala begrepp och aktuella lagar 

I detta avsnitt definieras innebörden av de centrala begreppen, det goda vårdandet samt 

vårdare. Detta för att underlätta förståelsen för läsaren. I avsnittet presenteras även aktuella 

lagar och riktlinjer som används i examensarbetet.  

2.2.1 Det goda vårdandet 

I detta examensarbete kommer benämningen det goda vårdandet att användas frekvent. 

Därför önskas att tydliggöra vad det goda vårdandet innebär.  

Vårdandet innebär en relation av naturlig kärlek mellan vårdare och patient. Kärlek och 

omtanke är grunden i vårdandet då vårdaren bekräftar sin medmänniska. I den vårdande 

relationen ges människan utrymme för att växa och utvecklas. Det är genom kärleksfulla 

medvetna handlingar som den goda vården framhävs. Vårdandet innefattar den medicinska 

omvårdnaden likväl som den basala omvårdnaden och genomsyras av kärleksfull vård 

(Eriksson, 2014). Vårdandet innebär att sammanföra medmänsklighet och kunskap. Först då 

kan sjuksköterskan och patienten växa och utvecklas (Watson, 2003). Dock är inte allt 

vårdande gott, då ett vårdlidande kan uppstå för patienten. Lidandet kan visa sig exempelvis 

om patienten känner sig illa bemött, upplevelser sig vara i en asymmetrisk relation eller om 

omvårdnaden helt uteblir (Eriksson, 2015a).  

2.2.2 Vårdare 

Begreppet vårdare kommer att användas som benämning på yrkeskategorier så som läkare, 

sjuksköterskor samt undersköterskor i resultatet. Detta för att tydliggöra resultatet i 

examensarbetet och underlätta förståelsen för läsaren.  

2.2.3 Aktuella lagar och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:810) beskriver att sjuksköterskan har ansvar att främja 

hälsa och lindra lidande hos patienten. Lagen innebär också en skyldighet att undvika 

onödigt vårdlidande och tillgodose patientens självbestämmande. Vidare beskriver 

Patientsäkerhetslagen att vården ska, i den mån det är möjligt, utformas i samråd med 

patienten. Vården ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(SFS 2010:659). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att 

sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja och återställa 

hälsa samt att förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar för beslut som 

påverkar möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå patienters hälsa samt att uppnå ett 

gott välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskans arbete ska utföras i enlighet med 

gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. Arbetet ska 

ske så att patienterna får god, trygg och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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2.3 Tidigare forskning 

Under avsnittet tidigare forskning presenteras datainsamling till bakgrunden samt tidigare 

forskning som är indelad i två delar. Den första delen presenteras ur sjuksköterskans 

perspektiv. Den andra delen presenteras ur ett anhörig- och patientperspektiv. För vidare 

information om de vetenskapliga artiklar som används, se artikelmatris (Bilaga C).  

2.3.1 Datainsamling till bakgrunden  

Datainsamlingen till artiklar i bakgrunden gjordes genom flera sökningar via CINAHL Plus 

samt via PubMed. Sökord som användes via databasen CINAHL Plus var: nurs* (heart 

faliure) quality of care, Patients experiences AND heart failure, negative thinking AND heart 

failure, patient feel wronged, patient dignity AND heart failure, Patient experience AND 

living with heart failure, Quality AND nursing care AND words of nurses. Övriga sökningar 

gjordes från databasen PubMed med sökorden: patients perspectives AND heart failure (se 

Bilaga A). Sökning genom trunkering innebär att det sätts ett trunkeringstecken i slutet av 

ordet. Det betyder att databasen söker efter ordets alla böjningsformer. Boolesk sökning 

innebär att skriva ordet AND mellan sökorden. Då avgränsas sökningen till att finna artiklar 

med orden som står före och efter AND. Om sökningen ändras och databasen byts ut skall 

nya ämnesordssökningar göras, likaså måste de termer användas som varje databas uppger 

(Östlundh, 2012). Sökningen gjordes delvis genom trunkering och även med boolesk sökning. 

Avgränsningar gällande sökningen var att artiklarna skulle vara mellan år 2007-2018, 

skrivna på engelska samt vara peer reviewed. Om titlarna ansågs relevanta för bakgrunden 

lästes abstracten, där det framgick om artiklarna var aktuella för examensarbetet. De abstract 

som ansågs ha relevans för ämnet granskades noggrant och 11 artiklar valdes ut. Alla valda 

artiklar lästes igenom och granskades för att säkerställa kvalitet och relevans (Bilaga C).  

 

Det finns numera praktiska förslag på hur kvalitativa artiklar kan kvalitetsgranskas med 

möjlighet att göra en totalbedömning av studiernas kvalitet. Här gäller det, som alltid, att ha 

ett kritiskt förhållningssätt. Det innebär att fundera över varför just dessa områden och 

aspekter tas upp till granskning och vad de kommer att säga som kan vara till hjälp i 

avgränsningen av vilka studier som ska ingå i examensarbetet (Friberg, 2017). 

Kvalitetsgranskningen skedde genom att samtliga artiklar bedömdes utifrån Fribergs (2017) 

15 kvalitetsgranskningsfrågor. I kvalitetsgranskningen gavs svar på andra aspekter än 

artikelns resultat. Exempelvis teoretiska utgångspunkter, syfte, metod och 

problemformulering granskades. Granskningsfrågorna svarades med JA eller NEJ. Den 

maximala poäng en studie kunde få var 15 poäng, då varje JA gav ett poäng. Se Bilaga B för 

kvalitetsgranskningsfrågor. Omdömen som gavs var låg, medel eller hög. Det låga omdömet 

var noll till fem poäng, medel omdöme sex till tio poäng och hög 11 till 15 poäng. Alla de 11 

artiklar som kvalitetsgranskades visade sig hålla medel samt hög kvalitet och ansågs 

relevanta för bakgrunden. Därmed inkluderades dessa 11 artiklar till examensarbetet. 

Artiklarna redovisas i en artikelmatris (Bilaga C). 
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2.3.2 Sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskan bör ha en tydlig vårdplan samt god uppföljning vid vård av patienter med 

hjärtsvikt. Vid vårdandet av dessa patienter bör sjuksköterskan kontinuerligt mäta 

aktivitetsnivå, vikt och vätskeintag samt ha en tydlig medicinlista. Detta för att reducera 

risken att hjärtsviktssymtomen ökar. Sjuksköterskan bör dessutom uppmuntra patienter med 

hjärtsvikt att föra dagbok över eventuellt förvärrade symtom på svikt. Det är sjuksköterskans 

ansvar att stödja och vägleda patienter med hjärtsvikt på ett tillfredställande sätt samt se till 

att det föreligger tydlig dokumentation (Mangolian Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi & Ahmadi; 

Gardetto & Carrol, 2017). Då hjärtsvikt kan innebära att patienter blir fysiskt inaktiva, är det 

sjuksköterskans uppgift att motivera till individuellt anpassad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 

kan förbättra hjärtsvikt och öka livskvaliteten för dessa patienter (Phil, Fridlund & 

Mårtensson, 2011). Sjuksköterskan behöver förstå vikten av att vårda patienter med 

hjärtsvikt utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna öka deras välbefinnande och lindra 

lidandet (Olano-Lizarraga, Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo & Saracibar-Razquin, 2016).  

Ett helhetsperspektiv innebär att ge god och meningsfull omvårdnad genom att möta 

mänskliga behov genom vårdandet. Sjuksköterskan har till uppgift att vårda med ansvar, 

respekt och empati som grund. Att visa medkänsla och respekt för patienter och se dem som 

unika individer är av särskilt vikt. Det är också viktigt att sjuksköterskan kan skapa god 

vårdrelation till patienter. Den relationen kan uppnås genom att sjuksköterskan är 

närvarande och vårdar med empatiskt förhållningsätt. Sjuksköterskans förmåga att kunna 

känna in patienters smärta, lindra lidande samt hitta strategier för att öka välbefinnandet är 

oumbärligt för den goda vårdrelationen. När sjuksköterskan bryr sig och vårdar med omsorg 

känns arbetet meningsfullt och en känsla av tillfredställelse uppstår. Det bidrar till att 

sjuksköterskan upplever en utveckling som människa samt att ha en viktig roll i livet 

(Burhans & Alligood, 2010). För att förbättra patienters egenvård är sjuksköterskeledd 

patientundervisning viktigt. Utbildningen ökar kunskapen om, och förståelsen för 

sjukdomstillståndet. Det hjälper också patienter att förstå vikten av rätt behandling. För att 

öka sjuksköterskans allmänna kompetens när det gäller hjärtsvikt krävs vidare 

kunskapsutveckling och fördjupad forskning (Olano-Lizarraga et al., 2016).  

2.3.3 Anhörig- och patientperspektiv  

Att leva med hjärtsvikt påverkar livet för patienter, men också livet för deras anhöriga, 

särskilt deras partner. Sjukdomstillståndet påverkar inte bara patienters fysiska hälsa utan 

också det sociala livet. Det beror på olika faktorer, dels upplevs det som en belastning för 

anhöriga när partnern som drabbats av hjärtsvikt ofta åker in och ut på sjukhus, dels upplevs 

det krävande att leva tillsammans med någon som ständigt måste tänka på livsföringen 

(Mangolian et al., 2017). Patienten och dess partner påverkas på detta sätt ständigt av 

varandra under sjukdomens förlopp. Därmed har partnern en viktig roll i att kunna förbättra 

patientens egenvård och välbefinnande (Mangolian et al.; Näsström, Luttik, Idvall & 

Strömberg, 2017). Patientens anhöriga värderar delaktighet i vården högt. Det är centralt för 

de anhöriga att ha en god relation till sjukvårdspersonalen eftersom det kan generera mer 

kunskap och information. Kunskap och information skapar i sin tur möjlighet till att kunna 

stödja sin anhörig (Näsström et al., 2017). 
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Vid hjärtsvikt är det vanligt att lida av fysiska begränsningar och det påverkar en rad olika 

dagliga livsaktiviteter. Patienter lider av en begränsad vardag på grund av rädslan över att bli 

andfådd, få andnöd eller yrselattacker vid fysisk aktivitet (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 

2011). Patienter med hjärtsvikt upplever inte bara fysiska begränsningar utan många 

komplexa emotionella och psykiska påfrestningar som påverkar hela livet. Det är vanligt att 

sekundärt drabbas av psykisk ohälsa i form av ångesttillstånd och depressiva tankar, ibland 

även depression. Dessa tillstånd kopplas till den sjukdomsbörda det innebär att ha hjärtsvikt 

(Wei Seah, Tan, Huang Gan & Wang, 2016; Mahoney-Davies et al., 2017; Dekker, 2014).  

Patienter med hjärtsvikt upplever sig vara en börda för andra och saknar ofta en mening med 

livet. Detta för att de inte anser sig vara värdig respekt och uppskattning. Liknande 

tankegångar är en grogrund för psykisk ohälsa (Bagheri, Yaghmaei, Ashktorab & Zayeri, 

2012). Patienter med hjärtsvikt får sämre stöd och omvårdnad om sjukvårdspersonalen är 

stressad och arbetar under hög arbetsbelastning. Stressad sjukvårdspersonal med tidsbrist 

ger sämre vård. Patienter upplever att det inte finns tid för reflektion och samtal runt den 

mentala stress som sjukdomen innebär. De som fått diagnosen hjärtsvikt har ett stort behov 

av att få samtala kring frågor som berör sjukdomen, men även existentiella frågor. Patienter 

tänker även på sin dödlighet och kan utveckla dödsångest (Mahoney-Davies et al., 2017). 

Andra förekommande negativa upplevelser av vården är negligerande och ouppmärksam 

vårdpersonal med ett respektlöst bemötande (Bagheri et al.; Wessel et al., 2012). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Under följande avsnitt beskrivs Erikssons (2015b) vårdvetenskapliga perspektiv, som utgår 

från Erikssons teori vårdandets idé. Teorin valdes för att den lämpar sig väl till 

examensarbetets syfte, som är att beskriva patienters upplevelser av det goda vårdandet. 

Erikssons (2015b) vårdvetenskapliga perspektiv valdes även eftersom det utgår från en 

humanistisk grund och att människan ska ses ur ett holistiskt synsätt. Sjuksköterskan ska 

sträva efter att se hela människan, för att hälsa ska främjas och ett holistiskt synsätt bör 

tillämpas oavsett vad patienter söker vård för. Det vårdteoretiska perspektivet kommer att 

diskuteras mot resultatet. Erikssons (2015b) teori vårdandets idé utgår ifrån den caritativa 

grundtanken i vårdandet. Vårdandet har historiskt sett alltid funnits. Det grundläggande i 

Erikssons (2015b) teori om vårdandets idé är caritas, vilket betyder att vara barmhärtig och 

ge kärlek till sin medmänniska. Caritas beskrivs som en grund för den vårdgemenskap som 

uppstår. Den barmhärtiga vården kännetecknas av att den utförs i kraft av kärlek, där 

människan tillåts att både ge och få kärlek. Syftet med vårdandet är, enligt vårdandets idé, att 

främja hälsa och därmed livet. I vårdandet bekräftas människans existens och människan ses 

som en unik och omätbar helhet bestående av ande, själ och kropp. Vårdrelationen ger kraft 

till växt och utveckling där tro, hopp och kärlek utgör kärnan. Grunden för tron är tilliten och 

för att kunna ge god vård bör det finnas tro som ger liv. Den levande tron utgör ett 

grundelement för kärleksfull vård. Hoppet ger människan livsvilja och längtan att möta en ny 

dag. Kärlekens kraft överförs genom ömhet, ansning och närhet. Eriksson (2015b) beskriver 

vårdandets tio punkter. 
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I. ”Vårdandet är ursprungligen ett naturligt mänskligt beteendemönster. 

II. Varje människa är i grunden en naturlig vårdare. 

III. Den ursprungliga tendensen och förmågan att vårda aktiveras i en gynnsam miljö. I 

en gynnsam miljö upplever individen en frihet att förverkliga sina innersta syften. 

IV. Att vårda är att ansa, leka och lära. 

V. Att vårda är att dela. 

VI. Vårdandet innefattar ursprungligen hela människan med kropp, själ och ande. 

VII. Vårdandet har ett hälsobefrämjande syfte. 

VIII. Att vårda är att hela. 

IX. Vårdandet kan anta olika former men dess grundläggande substans är alltid 

densamma. 

X. Att utföra ett vårdarbete – att arbeta som vårdare, läkare eller präst – innebär inte 

nödvändigtvis vårdande” (Eriksson, 2015b, s. 9).  

 

Den mest grundläggande formen i vårdandet är ansning som kännetecknas av beröring, 

närhet och värme. Den är kravlös och skapar en upplevelse av att vara älskad och accepterad. 

Beröring sker inte bara genom fysisk kontakt, utan också genom ögonkontakt eller att bara 

finnas närvarande i rummet. Beröringen lindrar lidande hos patienter med oro, ångest och 

smärta. Vårdande går ut på att ansa, leka och lära och därmed skapa ett tillstånd av ett 

kroppsligt, själsligt och andligt välbehag. Vårdandet ger då tillfredsställelse, tillit och kan 

förändra hälsoprocesserna. Syftet med ansningen är det kroppsliga välbehaget och en 

fulländad njutning till ande, kropp och själ. Det betyder också att sätta sig själv åt sidan och 

visa med olika handlingar, kärlek och omsorg om den andra människan. Ett tecken på hälsa 

är förmågan att leka, där leken är ett uttryck för glädje. Leken är ett samspel där vårdaren bör 

foga sig efter patientens önskan. Lärandet innebär en ständig utveckling och förändring som 

öppnar upp för nya möjligheter, där vårdarens uppgift är att bana väg för den pågående 

utvecklingen (Eriksson, 2015b).  

 

I vårdandet möts människor i en gemenskap och för att kunna lindra lidandet behöver det 

finnas en vårdande relation mellan patient och vårdare. Alla människor är på något sätt 

länkade till en annan människa och att bekräfta den andres existens är en kärlekshandling. 

Strävan efter samhörighet är ett grundläggande behov, eftersom ömsesidig ömhet och närhet 

skapar ett välbefinnande. Vårdandet är ett naturligt mänskligt beteende och önskan att vårda 

främjar hälsa och tillväxt hos människan. Genom att uppfylla den andre människans behov, 

leder vårdandet till att människan kan bli den hon är ämnad att vara, en hel människa. 

Vårdandet är ett samspel och en process mellan två människor som sker ömsesidigt och 

skapar en tillfredställande upplevelse av tillit och välbehag. Ett gott vårdande gynnar 

tillväxten, hälsan och helheten hos människan (Eriksson, 2015b). 
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2.5 Problemformulering 

Många personer drabbas av hjärtsvikt vilket idag är en folksjukdom. Det krävs att 

sjuksköterskan har kompetens och kunskap om sjukdomstillståndet för att kunna lindra 

patienters lidande och främja deras välbefinnande. I och med att sjuksköterskan möter dessa 

patienter i olika sammanhang inom hälso- och sjukvård, skapas också ett behov av att förstå 

vad patienter upplever är god vård och gott vårdande. Patienter med hjärtsvikt är vanligt 

förekommande och vilka sjuksköterskan förväntas kunna vårda. Människan anses vara en 

enhet bestående av ande, kropp och själ. Därför behöver sjuksköterskan vårda med kärlek 

genom att ansa, leka och lära. Sjuksköterskan ansvarar för att patienter ska uppnå en god 

livskvalitet. Sjuksköterskan är även ålagd att främja hälsa och har en skyldighet att tillgodose 

patientens självbestämmande.  Tidigare forskning visar att det finns negativa aspekter och 

faktorer kring diagnos, behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt. Patienter med hjärtsvikt 

påverkas av sjukdomen och söker ofta vård för besvärande symtom. Behovet av vård ökar när 

sjukdomen förvärras. Sjuksköterskan som möter dessa patienter har ofta fokus på den fysiska 

kroppen och de ofta livshotande tillstånden i akuta lägen, dock tas lite hänsyn till patienters 

helhet. Det är viktigt att sjuksköterskan kan vårda, möta och stödja patienter med hjärtsvikt 

utifrån ett helhetsperspektiv, på ett tillfredställande sätt. Genom att fördjupa kunskapen 

kring patienters egna upplevelser av vad de upplever som god vård, kan detta bidra till en 

bättre vård och ett gott stöd för patienter med hjärtsvikt. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever det goda vårdandet. 

4 METOD 

Avsnittet innehåller datainsamling och urval av obearbetat material, analysmetod, samt 

etiska överväganden. Då syftet var att undersöka patienters upplevelser valdes självbiografier 

som data att analysera samt en kvalitativ design. Inom kvalitativ forskning är avsikten att 

förstå ett fenomen, vilket kan ske genom insamling av människors skrivna texter. Kvalitativ 

innehållsanalys är en lämplig metod att använda vid analys av stor mängd text och är en 

vanlig metod inom vårdvetenskap (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012). Biografier ses 

som livsberättelser och ur ett vårdande perspektiv kan det handla om berättelser skrivna av 

människor som upplever hälsa, ohälsa, lidande och vård (Dahlborg- Lyckhage, 2017).  
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Något som är karakteristiskt för kvalitativ metod är avsikten att visa eller beskriva 

erfarenheter och upplevelser utifrån den enskilda människans perspektiv. De kvalitativa 

metoderna kommer bäst till sin rätt när det gäller att undersöka sammanhang som kräver 

förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång utan tydliggörs efterhand. En fördel med 

kvalitativ metod är att den är flexibel och går att anpassa efter situationen samt hur 

undersökningen utvecklar sig (Polit & Beck, 2016). 

4.1 Datainsamling och urval av obearbetat material 

Data som användes var fyra utvalda självbiografier om patienter som har hjärtsvikt. 

Sökningen av självbiografisk litteratur gjordes på Mälarsjukhusets bibliotek, Eskilstuna 

stadsbibliotek samt Mälardalens högskolas bibliotek. På samtliga bibliotek användes 

databasen Libris med en bibliotekaries hjälp. Sökningen gjordes även manuellt på Eskilstuna 

Stadsbibliotek där all självbiografisk litteratur genomsöktes genom att samtliga titlar lästes. 

Ett bekvämlighetsurval har använts för att få fram data som uppfyller urvalskriterierna.  

Ett bekvämlighetsurval är det material som är lättast att tillgå. Fördelen med detta är, att vid 

mindre omfattande forskningsprojekt finns en begränsad budget, då det gäller tid och 

kostnad (Polit & Beck, 2016). I databasen Libris användes sökorden hjärt* och biografi. 

Sökorden kombinerades med varandra för att försäkra att sökningen blev begränsad till 

relevanta självbiografier utifrån syftet. Genom denna sökning upptäcktes två av böckerna 

som innehöll ordet ”hjärta” i titeln. Resterande två böcker hittades genom den manuella 

sökningen på Stadsbiblioteket i Eskilstuna. När de självbiografiska böckerna valdes ut, var 

inklusionskriterierna att författaren själv skulle ha skrivit boken. Andra kriterier var de skulle 

vara vuxna och skrivna av personer som vårdats i Sverige med diagnosen hjärtsvikt. De skulle 

beskriva tiden som inneliggande patient på sjukhus. Ytterligare ett krav var att böckernas 

originalspråk skulle vara svenska samt att patienterna beskrev upplevelser av ett gott och 

positivt vårdande. Ett exklusionskriterium var att författarna till böckerna inte skulle ha 

några andra kroniska sjukdomar, än hjärt- och kärlsjukdom. Ytterligare ett 

exklusionskriterium var att böckerna inte skulle handla om barn under 18 år. Böckerna 

presenteras i korthet nedan.  

 

Att vilja leva, Johnny Thuvesson, 2006  

Johnny, en aktiv gårdsägare i 60- års ålder får plötsligt en natt en stor hjärtinfarkt och hans 

liv ändras drastiskt. Sjukvårdspersonalen lyckas återuppliva honom, men konsekvensen av 

infarkten blir stor, hans hjärta är svårt skadat. Han beskriver i sin bok händelserna före, 

under och efter sin hjärtinfarkt med mycket inlevelse och känsla. Johnny drabbas av kronisk 

hjärtsvikt och svikten gör att han inte klarar av att sköta sitt liv och sin gård som han brukar. 

Han blir tvingad att ändra hela sitt liv och mycket som han beskriver i boken är dystert och 

smärtfyllt. Trots det finner han ändå lyckan i livet. 286 sidor. 
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Hjärtat Mitt - en bok om hjärtinfarkt. Anders Börjeson, 1995 

Anders arbetar som programledare och lever ett stressigt och ohälsosamt liv. Han varken äter 

rätt eller motionerar. I bokens första del beskriver han en hektisk tid i livet som ger honom 

ett tryck över bröstet. Han tror själv att det bara är stress och gör ingenting åt det. När han 

väl uppsöker läkare visar det sig att han har en hjärtinfarkt. I boken får man följa hans tid på 

sjukhus och tiden efter infarkten, med hjärtsvikt som följd. Han beskriver hur det är att vara 

patient och den livsstilsförändring som han måste genomföra för att kunna återgå till sitt 

normala liv igen. 128 sidor. 

 

Hjärtats oro. Clarence Crafoord, 2004 

En natt drabbas läkaren Clarence av en hjärtinfarkt. Han var då 62 år gammal och hade just 

avslutat skrivandet av sin egen bok. Han levde med sin fru och arbetade som psykoanalytiker. 

Hjärtinfarkten kom som en blixt från klar himmel för honom och i boken skildrar Clarence 

de känslor och den ångest som uppstod då han istället för att vara läkare nu själv blev en sjuk 

hjärtpatient. Som läsare får vi följa hans sjukhusvistelse, rehabilitering och återhämtning 

från hjärtinfarkten och hjärtsvikten. Han beskriver tydligt upplevelsen av att vara patient och 

de vårdrelationer han har under sjukhusvistelsen. 230 sidor. 

 

I väntan på att någon ska dö. Carin Ritzén, 2005 

År 1999 slutade Carin Ritzéns hjärta att slå. Det vill säga det hjärta hon föddes med. Men hon 

får en ny chans. Ett nytt hjärta slår inom henne, som inte är hennes eget. Men det nya hjärtat 

sviktar och fungerar inte optimalt och Carin kämpar för att överleva och kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt. Hon beskriver sitt liv som patient tydligt och hur hon upplever mötet 

med sjukvården. Hon delar med sig av sina djupt existentiella frågor om livet och döden.  

179 sidor. 

4.2 Analysmetod 

Insamlad data har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen genomfördes 

med manifest abstraktionsnivå. Kvalitativ innehållsanalys är en vetenskaplig metod för att 

hantera stora mängder data, exempelvis självbiografisk litteratur. En manifest 

innehållsanalys innebär att endast det uppenbara innehållet i datamaterialet behandlas 

(Graneheim Hällgren & Lundman, 2012). Avsikten med en dataanalys är att organisera, 

strukturera, sammanställa och hitta innebörden i insamlad data (Polit & Beck, 2016).  

Meningsbärande enheter är ord, meningar och stycken som hör ihop med sitt gemensamma 

innehåll. Kondensering innebär att korta ned och komprimera texten så att den blir mer 

lätthanterlig. Den kondenserade texten abstraheras sedan till koder, som fungerar som 

etiketter på innehållet och ska spegla de kondenserade meningsenheterna så textnära som 

möjligt. En kategori är en grupp koder med ett liknande innehåll. Inga data ska falla mellan 

två kategorier eller passa in i fler. Dock kan detta vara svårt att tillgodose när en text handlar 

om upplevelser och känslor (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012).  
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Analysen påbörjades genom att samtliga självbiografier lästes igenom, detta för att få en 

helhetsbild av materialet och bli bekant med böckernas innehåll. Därefter analyserades 

texterna genom att meningsbärande enheter identifierades i två böcker var. De 

meningsbärande enheterna skulle besvara syftet med examensarbetet, det vill säga textdelar 

som berörde det goda vårdandet. Därefter granskades de utvalda meningsbärande 

enheterna gemensamt för att diskutera och reflektera innehållet samt sortera bort text som 

inte besvarade syftet eller material som var tolkningsbart. Slutligen identifierades 97 

meningsbärande enheter. Efter att de meningsbärande enheterna hade valts ut, 

kondenserades dem (se Tabell 1). Därefter bearbetades den kondenserade texten vidare till 

koder. Av dessa koder bildades sedan gemensamt, under noggrann övervägning, 

huvudkategorier och underkategorier. Efter att analysen genomfördes framkom tre 

huvudkategorier med tre tillhörande underkategorier per huvudkategori. Den kvalitativa 

innehållsanalysen följdes enligt Graneheim Hällgren och Lundmans (2012) analysmetod.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Hon behandlar mig 

som om jag vore 

hennes lillasyster 

medan hon 

kärleksfullt hanterar 

mitt hår” 

Hon behandlar 

mig som en 

lillasyster. 

Hon hanterar 

kärleksfullt mitt 

hår  

Behandlar 

patienten 

kärleksfullt  

Upplevelser av 

medmänsklig 

värme 

Att bli 

omsorgsfullt 

omhändertagen 

”Det är alltid någon 

vänlig själ inne hos 

mig och frågar hur 

jag har det” 

Är alltid någon 

vänlig själ hos mig  

Alltid någon 

hos mig  

Upplevelser av 

närvarande 

vårdare 

Att utveckla en 

god relation till 

vårdarna 

”Informationen är 

viktig. Jag törstade 

efter information på 

sjukhuset, och fick 

den personligt 

inriktad, muntlig 

sådan men också 

skriftlig och visuell” 

Törstade efter 

information och 

fick den 

personligt 

inriktad  

Personligt 

inriktad 

information  

Upplevelser av 

personligt 

anpassad 

information  

Att få god 

rådgivning av 

vårdarna 

4.3 Etiska överväganden 

För att uppnå ett tillförlitligt examensarbete efterföljdes CODEX (2018) lagar och etiska 

riktlinjer. En hederlighet i forskning innebär att inte förfalska, plagiera och avsiktligt 

förvränga data eller vilseleda läsaren (CODEX, 2018; Polit & Beck, 2016). Detta togs hänsyn 

till i detta examensarbete. Det är viktigt att värna om forskningsdeltagarnas integritet. 

Eftersom självbiografiska böcker redan är publicerade behövs inte ett godkännande från en 

forskningsetisk kommitté, eftersom samtycke föreligger (Polit & Beck, 2016).  
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Vid analysprocessen av böckerna var tolkningsgraden så låg som möjligt för att undvika att 

de upplevelser som författarna avsett att förmedla fick en annan innebörd. Analysen utfördes 

så textnära som möjligt. De citat som valdes ut i resultatet kan påverkas av förförståelsen. 

Förförståelse är något som finns med under hela arbetes gång från början till slut och måste 

hela tiden värderas och det gäller att vara självkritisk. Detta gäller även den förförståelse som 

finns innan examensarbetes början.  

Begreppet förförståelse innebär de tidigare erfarenheter och upplevelser människan bär med 

sig. Att ha ett samspel med omvärlden skapar, genom tidigare erfarenheter, omedvetna 

förväntningar på vad som kommer eller kan ske. Detta kan påverka sättet människan 

uppfattar eller förstår verkligheten och får då betydelse för hur individen tänker och handlar. 

Subjektiva upplevelser och tankar är unika och individuella. Därför kan aldrig en människa 

vara eller förhålla sig helt objektiv till världen (Wiklund, 2003). Det finns alltid en viss 

förförståelse hos den som analyserar vilket kan påverka resultatet (Graneheim Hällgren & 

Lundman, 2012). 

5 RESULTAT 

Hur patienter med hjärtsvikt upplever det goda vårdandet framgick i de självbiografiska 

böckerna. Under analysen framkom tre huvudkategorier och nio tillhörande underkategorier 

som visas i tabellform nedan (Tabell 2). Resultatet redovisas i löpande text, och kategorierna 

belyses med utvalda citat från de självbiografiska böckerna.  

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier  
 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att bli omsorgsfullt omhändertagen Medmänsklig värme 

Gott bemötande 

Tillåtelse att få vila 

Att uppleva en god relation till vårdarna  Trygg tillitsfull relation 

Närvarande vårdare 

Förstående vårdare 

Att få god rådgivning av vårdarna Personligt anpassad information 

Motiverad till egenvård 

Det goda samtalet 
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5.1 Att bli omsorgsfullt omhändertagen 

En av huvudkategorierna som bildades under analysen var kategorin, att bli omsorgsfullt 

omhändertagen. Underkategorier är följande, medmänsklig värme, gott bemötande samt 

tillåtelse att få vila. 

5.1.1 Medmänsklig värme  

Det framkom att vårdandet var gott, då patienter i de självbiografiska böckerna upplevde 

medmänsklig värme från vårdarna. Den medmänskliga värmen beskrevs i ord som 

uppmuntran, tröst, närhet, värme, glädje, medkänsla och medlidande. Vårdarna som 

utstrålade den medmänskliga värmen var, enligt dessa patienter, godhjärtade och 

behandlade dem omsorgsfullt. De berättade även att vårdarna behandlade dem med varma 

och mjuka händer, vilket upplevdes gott. Vårdarna spred även en diskret värme runt sig och 

det upplevdes tryggt och gott. Den medmänskliga värme dessa patienter upplevde skapade 

glädje, nöjdhet och en upplevelse av totalt omhändertagande. Värmen skapade också en 

känsla att vara i centrum och totalt uppmärksammad. ”Min sinnesförfattning gled från ett 

slags liknöjdhet till en lite sentimental tårögdhet över att vara så totalt omhändertagen och 

uppmärksammad, att så många människor inte gjorde annat än sysslade med min lekamen” 

(Hjärtats oro, 2004, s. 29). 

En annan del i den medmänskliga värmen var, enligt dessa patienter, vårdarnas humor och 

livsglädje. Livsglädjen smittade av sig och var betydelsefull i stunder av oro och lidande. Den 

medmänskliga värmen upplevdes uppmuntrande. Det visade sig exempelvis genom att 

vårdarna betedde sig familjärt, att de hejade välkomnande i sjukhuskorridorerna då de fick 

syn dem. Uppmuntran beskrevs som uppmuntrande ord och handling, men även glada 

leenden och tillfällen av hjärtligt skratt, trots det lidandet sjukdomstillståndet hjärtsvikt 

förde med sig. De beskrev hur all personal tog hand om dem och uppmuntrade till hälsa. 

Vårdarna ingav på det sättet framtidshopp. Ett exempel på uppmuntran var, då en av dessa 

patienter fyllde år och vårdarna firade henne med tårta, flaggor och ljus på 

sjukhusavdelningen. Dessa patienter berättade om glädjens betydelse, då vårdarna var glada 

påverkades de positivt. Glädjen förklarades till och med som bättre än medicin. Den glädje 

och värme som vårdarna utstrålade gav dessa patienter en känsla av att vårdarna var rätt 

personer på rätt plats. Det framkom att de hade ett stort behov av just medmänsklig värme i 

livets mörkare stunder, och vårdandet upplevdes gott när vårdarna kunde tillgodose dessa 

behov.  

I likhet med uppmuntran beskrevs närhet betydelsefullt för det goda vårdandet, som en del i 

den medmänskliga värmen. Närheten bestod av korta flyktiga beröringar, att få hålla handen 

eller en omfamning. Fysisk beröring beskrevs inte som någonting negativt. ”Någon sköterska 

kom emellanåt in och vidrörde mig. Det var skönt med beröringen, den kändes betryggande” 

(Hjärtats oro, 2004, s. 32). Fysisk beröring ingav ofta en känsla av trygghet, lugn och tröst. 

Beröringen kunde också upplevas vederkvickande och som njutning, trots lidandet. 

Beröringen kunde trösta och en väsentlig del i den medmänskliga värmen var just tröst. 

Trösten beskrevs som att få själsliga behov tillfredsställda, trots fysisk smärta och sjukdom.  
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En av dessa patienter beskrev tröst som en känsla som uppstod när vårdaren satte sig vid 

hans sängkant och berörde hans hand lätt, för att trösta. Närvaron räckte, inga ord behövdes. 

”Gråten kom häftigt och med stora tårar utan att jag egentligen visste vad jag grät över. 

Sköterskan avslutade provtagningen och lade sin hand på min. Hon sa ingenting, som väl 

var” (Hjärtats oro, 2004, s. 22). Tröstande närvaro innebar att patienten och vårdaren 

tillsammans kunde vara tysta i smärta och oro, eftersom närvaron gav tröst. En av patienter 

skildrade att han upplevde tröst likt att vara omsluten av änglaliknande gestalter som 

lindrade oron. Samtliga patienter i de självbiografiska böckerna lade stor vikt vid att 

poängtera själens behov av tröst, trygghet och tillit. Att inte bara få kroppens smärtor 

lindrad, utan även själens och andens behov av närhet, tröst och trygghet. 

5.1.2 Gott bemötande 

Vikten av ett gott bemötande beskrevs av samtliga patienter. De upplevde att bli vänligt 

bemötta genom att vårdarna var snälla mot dem och kunde skoja med dem, trots det faktum 

att de hade det svårt. Det goda bemötandet var en upplevelse av att inte vara till besvär, att 

känna sig bekräftad och sedd. Vidare beskrevs vikten av att inte behöva känna sig som ett 

vårdobjekt, utan att få vara människa. När vårdarna log mot dem, var positiva, 

uppmuntrande och gav dem goda råd, upplevde de sig gott bemötta.  

 

Omtänksamma och vänliga är de hela tiden och sedan på kvällen märker jag tydligt 

deras finkänsliga kontaktförsök. Det är faktiskt uppiggande och glädjefyllt att upptäcka 

att de förutom professionalism, yrkesglädje och god träning också har med sig sin egen 

godhet, omtänksamhet och medkännande (Hjärtat mitt, 1995, s. 28).  

 

Vikten av ett gott bemötande beskrevs återkommande av dessa patienter, och det var en 

viktig del av att de kunde känna sig betydelsefulla och mänskliggjorda i vårdsituationer som 

annars präglades av medicinskteknisk vård. De situationer då vårdarna kunde stanna upp 

och verkligen möta dessa patienter i nuet, var oumbärliga för hela vårdtiden under 

inläggningen. 

5.1.3 Tillåtelse att få vila  

Dessa patienter beskrev vilans betydelse under tiden på vårdavdelningen. Vilan var en 

upplevelse av att få enskildhet och ro, samt att få vila i känslan av att vara helt 

omhändertagen. De skrev även om vilan likt en tillåtelse, att det upplevdes skönt att få vila 

och dra ned på tempot. ”Du ska bara vila, sa hon. Hennes lätta beröring ingav en slags 

vederkvickelse, en tillåtelse att vila och låta tankarna komma och gå som de ville. Det kändes 

behagligt och lovligt” (Hjärtats oro, 2004, s. 38). De kände att det var skönt att få vila och 

låta tankarna få komma och gå som de ville. Vilan innebar också att slippa ta ansvar över sitt 

egna liv och det ansvar som väntade hemma. ”Nu kunde jag äntligen koppla av. Här på 

sjukhuset slapp jag ansvaret för mig själv och överlät det till andra” (Hjärtats oro, 2004, s. 

109). Patienterna upplevde att det var lättare att vila på sjukhuset, där de slapp ta ansvar för 

praktiska göromål. 
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5.2 Att uppleva en god relation till vårdarna  

Nästa huvudkategori som bildades under analysen var kategorin, att uppleva en god relation 

till vårdarna. Underkategorier är följande, trygg tillitsfull relation, närvarande vårdare 

samt förstående vårdare.  

5.2.1 Trygg tillitsfull relation 

Tilliten till vårdarna skapade en trygg relation och en känsla av att slappna av i ett totalt 

omhändertagande. Tillit innebar också en upplevelse av att känna förtroende för vårdarna, 

deras kapacitet och att de togs om hand på bästa sätt. ”Det var som om jag kände en oerhört 

tillit till sjuksköterskorna samtidigt som jag kände en slags tillfredsställelse” (Hjärtats oro, 

2004, s. 26). Tilliten beskrevs även som en upplevelse av förtröstan och en känsla av att ligga 

i mammas famn som när man var barn. Det framgick även att de upplevde att tilliten kunde 

vara en känsla av att våga kapitulera, att överlämna sig till vårdarna. Denna kapitulation 

skapade i sin tur trygghet hos dessa patienter, som menade att tillit var en känsla av att 

vårdarna omgav dem fysiskt i form av närvaro. ”Jag kände total tillit. Jag hyste inga tvivel om 

att jag blev omhändertagen på bästa sätt” (Hjärtats oro, 2004, s. 40). Tilliten skapade i sin 

tur tacksamhet och tillfredställelse eftersom vårdarna gjorde sitt bästa. Upplevelsen av 

trygghet var en central del i det goda vårdandet, och nämndes ofta i litteraturen. Dessa 

patienter kände en tacksamhet och kunde slappna av när vårdarna visade på professionalism 

och vänlighet. De upplevde trygghet då vårdarna var kunniga på ämnet hjärtsvikt. Trygghet 

infann sig också om vårdarna var tillgängliga och goda lyssnare, samt när vårdarna 

involverade sig och berättade vad de skulle göra och varför de gjorde som de gjorde. Att 

känna sig omhändertagen och väl övervakad upplevdes som tryggt. Dessa patienter upplevde 

också trygghet när vårdaren ”kändes trygg” en subjektiv upplevelse som var svår att definiera 

eller sätta fingret på. Upplevelsen av trygghet gjorde dem lugna och skapade tillit till 

vårdarna. 

5.2.2 Närvarande vårdare 

Att uppleva vårdarnas närvaro och tillgänglighet var en viktig del av vårdandet. Samtliga 

patienter beskrev upplevelsen av närvarande vårdare som något positivt och känslan av att 

vara övervakad i positiv bemärkelse. Vid oro fanns vårdarna närvarande, vilket upplevdes 

gott. De beskrev att de kände en varm närvaro som något positivt. ”Aldrig har någon visat att 

jag varit besvärlig. Däremot har de gärna suttit vid min säng när jag har haft det svårt. Utan 

att visa något av den stress de måste ha känt. Jag kommer sakna dem” (Hjärtat mitt, 1995, s. 

51). Känslan av att vårdarna alltid fanns där, tillgängliga i både fysisk mening men också med 

sinnesnärvaro skapade en känsla av gott omhändertagande. Den blotta närvaron av vårdarna 

kunde upplevas som en tillgång. En av dessa patienter beskrev vårdarnas tillgänglighet och 

närvaro i positiv bemärkelse, vid behov av att prata så fanns vårdarna tillgängliga. Det var 

positivt när vårdarna hade tid för dem. De kunde ofta förnimma att de hade vårdare 

närvarande utan att ord uttrycktes och det upplevdes lugnt och tryggt. Närvaron gavs uttryck 

genom blickkontakt som förmedlade en gemenskap utan ord. Den icke verbala 

kommunikationen beskrevs som en kravlös kommunikation med ordlösa berörande gester 

och ögonkontakt från vårdarna. De beskrev att ögonkontakten med vårdarna ingav ett lugn.  
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Samtliga patienter uppskattade beröring från vårdarna som gjorde att de kände sig sedda och 

bekräftade. ”En berörande smekning kändes betydelsefull, ett moment av blickkontakt starkt 

trygghetsgivande” (Hjärtats oro, 2004, s. 192). Genom detta subtila förhållningssätt från 

vårdarens sida, kunde dessa patienter uppleva sina behov tillfredsställda och en god 

vårdrelation uppstod. 

5.2.3 Förstående vårdare 

Att uppleva sig förstådd ansågs vara en betydelsefull del i den goda vårdrelationen. Samtliga 

patienter uppgav att det var väsentligt att känna sig förstådd, sedd och bekräftad, vilket de 

upplevde när vårdarna var förstående. De kände sig förstådda om vårdarna visade vänlighet 

och förståelse genom ord och handling. ”Avdelning 21 på Sahlgrenska är en fantastisk 

avdelning. Personalen här är mer än människor skulle jag vilja säga. De visar mig all tänkbar 

vänlighet och förståelse” (I väntan på att någon ska dö, 2005, s. 99). De kände sig även 

förstådda om vårdaren kunde tolka underliggande oro i deras röstläge samt tolka små subtila 

ändringar i måendet, utan att de behövde uttrycka det i ord. Vårdaren upplevdes då som 

lyhörd och känslan som skapades var att de kände sig förstådda. Samtliga patienter upplevde 

att det var viktigt att kunna berätta vad de kände för vårdarna. De ansåg att det var positivt 

när vårdarna hade ett uppmärksamt förhållningssätt och lade märke till deras ängslan och 

oro. ”Läkaren sa – jag hör att du är orolig för framtiden och för att ditt hjärta skulle vara 

mycket försvagat. Berätta gärna om dina funderingar. Vad är du mest orolig för” (Hjärtats 

oro, 2004, s. 137). Det framkom hur viktigt det var att få bli tagna på allvar och lyssnad på. 

De beskrev att vårdarna tålmodigt lyssnade på deras synpunkter, ifrågasättanden och åsikter. 

5.3 Att få god rådgivning av vårdarna  

En huvudkategori som bildades under analysen var kategorin, att få god rådgivning av 

vårdarna. Underkategorier är följande, personligt anpassad information, motiverad till 

egenvård samt det goda samtalet.  

5.3.1 Personligt anpassad information  

Samtliga patienter upplevde ett lugn när vårdarna inkluderade dem och gav dem information 

på ett sådant sätt att de kunde ta till sig den. Vårdarna mötte dem på deras nivå och 

förklarade viktig information lugnt och sakligt. De upplevde trygghet när vårdarna gav 

tydliga besked om hälsotillståndet. De kände sig nöjda över att få personligt anpassad 

information. De fick exempelvis god information om medikamenter och hur dessa skulle 

administreras. Vårdarna gav även information om medikamenternas verkan och 

biverkningar. De beskrev även att de fick god information om eventuella komplikationer som 

kunde uppstå efter de behandlingar och undersökningar som genomfördes. En av dessa 

patienter beskrev att han ville byta läkare för att få en andra åsikt gällande sin behandling. 

Patienten fick sin önskan uppfylld och det upplevdes positivt. Informationen skapade en 

trygghet hos dessa patienter. De upplevde sig delaktiga i vårdarnas händer när 

kommunikationen i den vårdande relationen fungerade väl. ”Sjukvårdspersonalens 

personliga engagemang är av utomordentlig betydelse. Betydelsen av information till 

patienten kan inte nog understrykas” (Hjärtat mitt, 1995, s. 7).  
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Patienter i de självbiografiska böckerna ansåg att det var viktigt att få information på 

sjukhuset som var personligt inriktad, både muntlig, skriftlig och i visuell form. ”Jag var 

tacksam. I min situation behöver man raka besked, om än beska.” (Att vilja leva, 2006, s. 40). 

Just denna patient beskrev tydligt att det var viktigt för honom att få ärliga och direkta 

besked, även om det upplevdes skrämmande att få information om det försämrade 

hälsotillståndet.  

5.3.2 Motiverad till egenvård 

Genom god information från vårdarna blev samtliga patienter motiverade till den 

livsstilsförändring de behövde genomgå. Vårdarna hade motiverande samtal med dessa 

patienter där de talade om betydelsen av att förändra deras tidigare livsstil. En av dessa 

patienter beskrev hur en vårdare motiverade honom till ökad fysisk aktivitet. ”Några steg till 

orkar du allt säger hon chockande. Det är bara sex eller sju steg kvar till trappavsatsen, kom 

igen nu Johnny!” (Att vilja leva, 2006, s. 48). Dessa patienter med hjärtsvikt blev motiverade 

till rökstopp, stresshantering, börja motionera, ändrade kostvanor och gå ner i vikt för att få 

en positiv livsstilsförändring. De upplevde en trygghet när vårdarna visste vad de pratade om 

gällande deras hälsoförändringar, samt en befriande känsla av att planera för ett sunt liv och 

att ha nya mål att sträva mot. De beskrev hur de stöttades och uppmuntrades till att själva 

lära sig hantera sin medicinska utrustning och sköta sina läkemedel och på så sätt kunna 

vårda sig själva. ”Sedan får jag en lektion i hur jag ska sköta syrgasen, det visar sig vara enkelt 

och nu är jag min egen vårdare” (Hjärtat mitt, 1995, s. 40). Samtliga patienter beskrev det 

positiva i att kunna sköta sig själv och upplevde en känsla av självständighet. De upplevde en 

tacksamhet över det stöd som de fick från vårdarna för att kunna vårda sig själva. I och med 

den kunskap som vårdarna överförde till dem kunde deras lidande lindras. Dessa patienter 

upplevde en trygghet att vara sin egen vårdare och att kunna vara självständiga. De kände att 

vårdarna var förstående och hjälpsamma, samt motiverade dem i uppmuntrade samtal hur 

de kunde vårda sig själva, genom att bland annat lyssna mer på sin egen kropp. 

5.3.3 Det goda samtalet 

Samtliga patienter med hjärtsvikt beskrev det goda samtalet som viktigt i det goda vårdandet. 

Det goda samtalet beskrevs likt ett förtroendefullt samtal mellan vårdare och patient, enligt 

en av patienterna. ”Hon sätter sig hos mig och vi talas vid, med låga röster och stort 

förtroende. Hon håller mig i handen och jag somnar efter en stund” (I väntan på att någon 

ska dö, 2005, s. 112). Dessa patienter uppskattade när vårdarna talade till dem med 

medkänsla. En förutsättning för det goda samtalet var enligt dessa patienter att känna sig 

sedda, bekväma och lyssnade på. Att det fanns tid och en trygg miljö runt omkring beskrevs 

vara en viktig del i det goda samtalet. Vikten av en god kommunikation beskrevs av dessa 

patienter som att mötas på lika villkor. Att tillsammans komma fram till gemensamma 

lösningar på problem, samt rätten att få uttrycka sina egna tankar, känslor och åsikter. 

”Läkaren som sköter mig heter Anders Hansson. Han sitter en halvtimme hos mig på 

eftermiddagen. Han förklarar det som hänt, lugnt och sakligt men inte utan medkänsla. Han 

säger att det är allvarligt men att det kommer gå bra” (Hjärtat mitt, 1995, s. 28). Detta 

skapade en känsla hos dessa patienter att de kunde slappna av och berätta om sina rädslor i 

djupa samtal med vårdarna. De upplevde samtalen som professionella då vårdarna var goda 

lyssnare och de gjorde dem lugna och trygga.  
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6 DISKUSSION  

I avsnittet diskuteras metoden, resultatet och de etiska aspekter som är relevanta för 

examensarbetet. I metoddiskussionen diskuteras den valda metodens lämplighet samt dess 

styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen speglas resultatet mot tidigare forskning, 

vårdvetenskapligt perspektiv samt mot aktuella lagar och riktlinjer. Etiska aspekter 

diskuteras i etikdiskussionen.  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever det goda 

vårdandet. En kvalitativ design valdes, vilket var nödvändigt för att nå djupet av dessa 

upplevelser. Fyra självbiografiska böcker valdes genom ett bekvämlighetsurval samt utifrån 

bestämda inklusions- och exklusionskriterier. Böcker användes som analysenhet till 

examensarbetet, eftersom tiden var begränsad, vilket uteslöt kvalitativa intervjuer. Böckerna 

skulle vara verklighetsbaserade för att fånga den unika upplevelsen. Att analysera 

självbiografiska böcker upplevdes inspirerande, eftersom dessa patienter som skrivit 

böckerna hade en god förmåga att sätta ord på tankar, känslor och upplevelser. 

Det är viktigt att välja ut deltagare till forskningsstudier som har upplevt det fenomen som 

ska studeras, och som är kapabla att berätta om det. Då det gäller den mängd text som ska 

analyseras, är utgångspunkten att finna tillräcklig mängd data för att kunna svara på syftet 

och samtidigt göra resultatet trovärdigt (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Polit & 

Beck, 2016). Det är omöjligt att i förväg bestämma en exakt mängd data som bör ligga till 

grund för en studie, utan vikt läggs på att det finns tillräcklig mängd data för att kunna se 

signifikanta variationer och mönster i texten samt att textmassan bör vara mättad nog 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Det ansågs att innehållet var mättat och att det 

inte framkom något nytt material, efter att de fyra böckerna hade lästs igenom i noggrannhet.  

Antalet meningsbärande enheter var relativt jämnt fördelade mellan böckerna. Böckerna 

hade liknande antal sidor och samtliga författare beskrev omfattande om tiden som patient 

samt beskrev upplevelser av det goda vårdandet, under sjukhusinläggning. Totalt framkom 

97 meningsbärande enheter. Under arbetets gång diskuterades aspekter som eventuellt 

kunde påverka resultatet. Böckerna ansågs möjligtvis vara något föråldrade, den äldsta boken 

skrevs år 1995 medan den nyaste skrevs år 2006. Detta kanske kan innebära att dessa 

patienter hade upplevt vårdsituationerna något annorlunda om det hade inträffat i mer 

modern tid, eftersom vården alltid är under utveckling. Att böckerna ändå valdes ut, trots att 

de var föråldrade, var på grund av att det inte fanns fler alternativa böcker att tillgå. En 

annan reflektion var att böckerna skrevs en tid efter att vårdandet ägt rum. Att beskriva 

upplevelser i efterhand kan leda till efterhandskonstruktioner som inte överensstämmer med 

den faktiska händelsen. Ytterligare en reflektion var att författarna till de självbiografiska 

böckerna möjligtvis överdramatiserar situationerna som inträffat för att fängsla läsaren.  
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Analysmetoden som valdes var kvalitativ innehållsanalys, vilket var lämpligt för att analysera 

det obearbetade materialet samt för att besvara syftet. Metoden möjliggjorde framtagandet 

av variationer i upplevelserna, genom att meningsbärande enheter valdes ut för att sedan 

föras ihop till en ny helhet. Analysen i examensarbetet var på manifest nivå för att minska 

risken för feltolkningar. Det var dock utmanande att inte tolka, och det är svårt att utlova att 

ingen tolkning skett. Detta överensstämmer med Graneheim Hällgren och Lundman (2012) 

som menar att endast det manifesta innehållet det vill säga det uppenbara innehållet i texten 

behandlas med så låg tolkningsgrad som möjligt. Böckerna lästes förutsättningslöst för att 

minska risken för att resultatet blev styrt åt ett visst håll.  

Giltigheten på en forskningsstudie med kvalitativ innehållsanalys bedöms genom att beakta 

dess trovärdighet (Credibility), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet 

(transferability). Trovärdigheten i ett resultat handlar om sanningshalten och hur forskarens 

förförståelse har satt sin prägel på analysen. Förförståelsen inkluderar tidigare erfarenheter, 

teoretisk kunskap samt eventuella förutfattade meningar. Forskning syftar till att finna ny 

kunskap och det finns inte alltid bara en sanning utan flera tolkningar. Därför behöver en 

forskare vidta olika åtgärder för att visa hur trovärdigt resultatet är. Tillförlitlighet innebär 

att forskaren noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer 

eller sammanhang (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Polit & Beck, 2016). 

Den noggranna genomgången av inklusion- och exklusionskriterier gällande analysenheterna 

ökade examensarbetets giltighet. Tillförlitligheten ökade av det faktum att under 

analysprocessens gång diskuterades flitigt eventuella feltolkningar som kunde ske vid 

kondensering, kodning och kategorisering. De meningsbärande enheterna diskuterades 

kontinuerligt för att säkerställa huruvida de passade till syftet. Denna typ av diskussion är av 

stor vikt för att öka ett resultats tillförlitlighet. Tillförlitligheten ökar också om fler än en 

person analyserar data, eftersom det minimerar risken för att förförståelsen påverkar. 

Tillförlitlighet ökar även då läsarna ges möjlighet att ta del av exempel på analysens process 

samt att visa exempel på meningsbärande enheter i resultatet.  

Enligt Graneheim Hällgren och Lundman, (2012) ökar arbetets trovärdighet genom att båda 

författarna till examensarbetet har varit delaktiga i den gemensamma analysprocessen. 

Genom att inkludera citat från de utvalda självbiografierna ökar examensarbetets 

trovärdighet ytterligare. Polit och Beck (2016) beskriver att en tidig diskussion ökar 

trovärdigheten i arbetet. Författarna till examensarbetet hade genomgående en diskussion 

kring böckernas innehåll för att minimera tolkning. Tillförlitligheten i detta examensarbete 

förbättrades eftersom det var två personer som gemensamt analyserade texterna, samt att 

läsaren gavs möjlighet att se exempel på meningsbärande enheter i avsnitt 5. 

Överförbarheten bör diskuteras genom att kontrollera om resultatets fynd är precist, tydligt 

beskrivet samt i rätt kontext (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Överförbarheten är 

svårbedömd då resultatets fynd speglar verkligheten på ett bra sätt, men det är svårt att 

avgöra om resultatet skulle bli liknande i en annan kontext eftersom upplevelser är 

individuella och beskrivs på olika sätt.  



20 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever det goda 

vårdandet. Efter analys av de självbiografiska böckerna, visade resultatet att samtliga 

patienter beskrev något varierande upplevelser av det goda vårdandet. Utmärkande var dock, 

att dessa patienter beskrev vikten av att få sina emotionella behov tillgodosedda. Det 

framkom få beskrivningar som behandlade vårdande situationer ur medicintekniska eller 

miljömässiga perspektiv.  

I resultatet framkom att samtliga patienter ansåg att det var viktigt att vårdarna hade 

förmåga att ge medmänsklig kärlek och värme. De önskade varma, vänliga och 

omtänksamma vårdare som var kapabla att ge gott vårdande. Dessa patienter upplevde god 

vård när vårdarna var omsorgsfulla, medmänskliga och bemötte dem gott. De beskrev även 

vikten av trygghet, tillit och medkänsla. Detta överensstämmer med vad Eriksson (2015b) 

beskriver i sin teori att vårdandet innebär att den som vårdar sätter sig själv åt sidan och 

visar med olika handlingar kärlek och omsorg om den andra människan. Det grundläggande i 

vårdandet menar Eriksson (2015b) är ansning som kännetecknas av beröring, närhet och 

värme. Detta stämmer även överens med tidigare forskning som belyser vikten av att 

vårdaren är kärleksfull och visar medkänsla för patienter (Burhans & Alligood, 2010).  

Vilans betydelse för det goda vårdandet framkom i resultatet. Samtliga patienter beskrev att 

de upplevde en positiv känsla av att koppla av och att slippa ta ansvar över sig själv och 

andra. Då upplevdes vårdandet gott. Det överensstämmer med Erikssons (2015b) tankar om 

vårdandet som tillåtande, accepterade och kravlöst, där människan tillåts vara precis som 

hon är. En slutsats som kan dras av detta är vikten av att patienter med hjärtsvikt har behov 

av att känna en kravlös vila. 

Resultatet visade att gott bemötande var viktigt för samtliga patienter. Det framkom även i 

tidigare forskning att patienter med hjärtsvikt upplever att de blir dåligt bemötta av 

vårdpersonal. Ett dåligt bemötande beskrivs som negativa upplevelser av att vårdare är 

negligerande, stressade och ouppmärksamma (Bagheri et al; Wessel et al, 2012). Detta tyder 

på att patienter med hjärtsvikt upplever bemötande som centralt för att vårdandet ska vara 

gott. Gott bemötande skapar gott vårdande, medan ett negativt bemötande skapar en 

upplevelse av dåligt vårdande.  

I resultatet framkom att patienter med hjärtsvikt upplevde att de fick god vård när de fick 

undervisning i egenvård. De fick exempelvis lära sig om kost och motion samt blev 

motiverade att ta hand om sig själva. Detta stämmer överens med Ericson och Ericsons 

(2012) syn hur man på bästa sätt ska vårda patienter med hjärtsvikt angående 

hälsofrämjande åtgärder. Tidigare forskning visar att det är viktigt att sjuksköterskan lär sig 

att stödja och utbilda patienter med hjärtsvikt på ett tillfredställande sätt (Mangolian, 

Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi & Ahmadi; Gardetto & Carrol, 2017). Det överensstämmer med 

Erikssons (2015b) syn att det goda vårdandet inkluderar den medicinska behandlingen likväl 

som den basala omvårdnaden. I det valda vårdvetenskapliga perspektivet läggs ingen vikt på 

egenvård utan snarare läggs vikten på sjuksköterskans förmåga att vårda med kärlek och 

barmhärtighet.  
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I föreliggande resultat framkom det att patienter upplevde gott vårdande när de fick sina 

själsliga behov tillgodosedda. De beskrev vikten av att vårdaren fick dem att känna sig 

fullständigt trygga och lugna. Detta visar att dessa patienters psykiska och emotionella behov 

är centrala och vikten av att kunna tillgodose behoven är grundläggande för det goda 

vårdandet. Det ställer krav på vårdarens förmåga att kunna se de behov patienter har som är 

relaterat till denna problematik. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) betonar vikten av att patienter får en god, säker och 

trygg vård. Det visade sig dock i tidigare forskning att patienter med hjärtsvikt har nedsatt 

livskvalitet till följd av sjukdomens symtom, både fysiskt och psyksikt. Det är vanligt 

förekommande med ett liv i osäkerhet och otrygghet. Det kan i sin tur leda till negativa 

psykiska upplevelser såsom känslor av oro, ångest och depressiva symtom (Wei Seah, Tan, 

Huang Gan & Wang, 2016; Mahoney-Davies, Davis, Glen, Clifton & Salkovskis, 2017; Dekker, 

2014). Det är viktigt att vårdare som sköter patienter med hjärtsvikt är uppmärksam på detta 

fenomen för att kunna ge ett gott vårdande. Sammanfattningsvis visar detta att vårdaren bör 

se patienter med hjärtsvikt utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna möta patienters olika 

behov, så att preventiva åtgärder kan sättas in.  

Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt upplevde ett gott vårdande under 

sjukhusvistelsen och att de kände sig delaktiga och trygga i vårdarnas händer. De beskrev att 

deras lidande lindrades i den vårdande relationen genom att de blev sedda och lyssnade på. 

Eriksson (2015b) styrker detta och menar att det är i den vårdande relationen som 

människans existens bekräftas och ses som en helhet av ande, kropp och själ. Tidigare 

forskning har likheter med Eriksson (2015b) och skriver att när sjuksköterskan lindrar 

patienters lidande, så ökar deras välbefinnande i den vårdande relationen (Burhans & 

Alligood, 2010). Att dessa patienter upplevde välbefinnande av vårdarnas bemötande tyder 

på att mötet mellan dem var av vårdande karaktär.  

Patienter med hjärtsvikt beskriver i resultatet att tillit var en viktig del för dem för att kunna 

känna förtroende och trygghet till vårdarna. De upplevde att tillit frambringade tacksamhet 

och tillfredställelse när vårdarna uppmärksammande dem. Tillit beskrevs som en känsla av 

att vara totalt omhändertagen och att vårdarna gjorde det bästa för dem. Eriksson (2015b) 

menar att grunden för tron är tillit som uppenbarar sig genom en kärleksfull handling till en 

medmänniska. Vidare är vårdandet ett samspel mellan två människor och skapar ett 

välbefinnande av tillit då en trygg relation främjar hälsan och helheten hos människan. Detta 

styrks i tidigare forskning som beskriver att när sjuksköterskan ser dessa patienter och bryr 

sig om dem uppkommer en känsla av tillfredsställelse (Burhans & Alligood, 2010).  

Patienters upplevelse av vårdarens närvaro beskrevs som en varm och positiv känsla, i 

resultatet. De förklarade att vårdarnas tillgänglighet var en viktig del i vårdandet samt att de 

uppskattade beröring från vårdarna som gjorde att de kände sig bekräftade. De beskrev även 

vikten av den goda vårdrelationen genom en positiv känsla av att vårdarna alltid fanns där, 

tillgängliga i både fysisk mening men också med sinnesnärvaro. Detta skapade en känsla av 

gott omhändertagande. Vidare beskrev dessa patienter att när de var oroliga, fanns vårdarna 

närvarande med värmande tröst. Trots att vårdarna emellanåt var stressade fanns vårdarna 

ändå närvarande med en härlig värme. De kunde ofta förnimma att de hade vårdare 

närvarande utan att ord uttrycktes och det upplevdes lugnt och tryggt. Tidigare forskning 

visar att patienter upplever att stress hos vårdarna leder till en sämre omvårdnad och att de 

fick mindre tid för samtal som berör sjukdomstillståndet hjärtsvikt (Mahoney-Davies et al., 

2017).  



22 

Tidigare forskning visar även att en god relation mellan patient och sjuksköterska uppnås 

genom att sjuksköterskan är närvarande samt vårdar med empati. Sjuksköterskan bör ge 

patienter god och omsorgsfull vård samt att möta deras behov. Vidare beskrivs vikten av att 

sjuksköterskan har medkänsla och ser patienter som unika individer. Det är av betydelse att 

sjuksköterskan kan skapa goda vårdrelationer till dessa patienter (Burhans & Alligood, 

2010). Beröring sker inte bara genom fysisk kontakt utan även i form av att finnas 

närvarande i rummet. Det grundläggande i vårdandet sker genom beröring, värme och 

närhet till patienter. Det inger en känsla av att vara älskad precis som man är. Det är viktigt 

att se till patienters välbefinnande och med olika handlingar visa kärlek och omsorg om den 

andra människan (Eriksson, 2015b). Ovan kan man se ett mönster att tidigare forskning, 

vårdvetenskapligt perspektiv och resultatet överensstämmer när de beskriver vikten av en 

närvarande vårdare i det goda vårdandet.  

I resultatet framkom att samtliga patienter upplevde att det var viktigt att kunna berätta vad 

de kände för vårdarna, samt bli tagna på allvar och bli lyssnade på. De berättade att vårdarna 

var lyhörda och tålmodiga lyssnare som respekterade deras ifrågasättanden och åsikter. Att 

uppleva sig förstådd ansågs vara en betydelsefull del i den goda vårdrelationen. Detta kan 

kopplas till Eriksson (2015b) som skriver att människor möts i en gemenskap i form av en 

vårdande relation där ömhet och närhet skapar ett välbefinnande. I resultatet framkom även 

att samtliga patienter uppgav att det var väsentligt att känna sig förstådda och sedda. De 

uttryckte att det var behagligt när vårdarna kunde tolka deras underliggande ord i röstläget. 

De ansåg att det var positivt när vårdarna hade ett uppmärksamt förhållningssätt och lade 

märke till deras oro. Det visar sig även i tidigare forskning att sjuksköterskan behöver se 

patienter utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna öka deras välbefinnande och lindra 

lidandet (Olano-Lizarraga, Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo & Saracibar-Razquin, 2016).  

I resultatet framkom att patienter upplevde trygghet när vårdarna gav dem information på 

ett begripligt och hanterbart sätt. De upplevde delaktighet när kommunikationen i den 

vårdande relationen fungerade väl. Samtliga patienter förklarade att när de fick god 

information från vårdarna blev de motiverade till den livsstilsförändring de behövde 

genomgå efter hjärtsvikten. Eriksson (2015b) betonar detta genom att beskriva att grunden 

med vårdandet är att främja hälsa och därmed livet. I resultatet framkom att dessa patienter 

upplevde en slags befrielse och trygghet att planera för ett sunt liv och ha nya mål att sträva 

mot. Tidigare forskning visar att det är vanligt att patienter med hjärtsvikt lider av fysiska 

begränsningar som påverkar vardagen i form av att inte våga anstränga sig (Pihl, Fridlund & 

Mårtensson, 2011). Därför är det av vikt att sjuksköterskan stöttar och uppmuntrar patienter 

till att våga aktivera sig för att åstadkomma en livsstilsförändring. Genom motivation kan 

dessa patienter stöttas till att kunna vårda sig själva, vilket kan ge patienterna en positiv 

känsla självständighet.  

Samtliga patienter i resultatet förklarade det goda samtalet likt ett förtroendefullt samtal 

med vårdarna, samt att vårdarnas personliga engagemang var av stor betydelse. De 

underströk hur viktigt det var att få information både muntligt och skriftligt. De förklarade 

att de kunde samtala om sina rädslor med vårdarna som var goda lyssnare, vilket gjorde dem 

trygga. I tidigare forskning framkom att både patienten och dess partner påverkas av 

varandra under sjukdomens förlopp. Om det finns en partner med i bilden, har partnern 

därmed en viktig roll i att hjälpa patienten med deras egenvård och därmed öka deras 

välbefinnande. Vidare beskrivs vikten av att vara delaktig i vården samt att ha en god relation 

till sjukvårdspersonalen eftersom det kan bidra till mer information och kunskap (Näsström, 

Luttik, Idvall & Strömberg, 2017).  
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I resultatet framkom att dessa patienters lidande kunde lindras genom kunskapen som 

vårdarna förmedlade till dem. Eriksson (2015b) styrker detta och beskriver vidare att det är i 

den vårdande relationen som lidandet lindras. Detta kan sammanfattas att det är viktigt med 

god information till patienter med hjärtsvikt. Den goda informationen kan skapa trygghet 

och en känsla av delaktighet i vårdandet.  

 

Sammanfattning av resultatdiskussionen  

Resultatet visar att patienter med hjärtsvikt upplever det goda vårdandet likt att bli 

omsorgsfullt omhändertagen, att känna en god relation till vårdarna samt att få god 

rådgivning av vårdarna. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av detta är att 

sjuksköterskor behöver applicera denna kunskap i sin yrkesutövning. För att vara en skicklig 

sjuksköterska i vårdandet av patienter med hjärtsvikt behövs kunskap, men också ett 

utvecklande av inneboende personliga egenskaper. Sjuksköterskan behöver, enligt resultatet, 

vara en god lyssnare, lyhörd, omsorgsfull, medkännande, varm, glädjefylld, uppmuntrande 

samt kunna ge patienterna en upplevelse av trygghet.  

6.3 Etikdiskussion  

Under detta avsnitt kommer en etisk diskussion att föras. Att ha ett etiskt förhållningssätt 

innebär att förhålla sig så öppen som möjligt under arbetets gång. Etik i 

forskningssammanhang innebär även att referera korrekt samt reflektera över de texter som 

valdes ut och använts (Dahlborg- Lyckhage, 2012). Självbiografiska böcker är verk som redan 

är publicerade, därmed har författarna till böckerna redan givit sitt informella samtycke 

(Polit & Beck, 2016). Under hela arbetes gång har målet varit att inte påverka resultatet som 

presenteras i examensarbetet. Refereringen har skett genom användning av APA –guide 

(American Psychological Accociation (2018). Förförståelse innebär de tidigare erfarenheter, 

teoretisk kunskap samt eventuella förutfattade meningar som människan bär med sig. 

Författarna har försökt att vara medvetna om sin förförståelse så att den inte skulle styra 

analysen åt felaktigt håll. Litteraturen lästes igenom med uppriktighet och ärlighet för att 

tolkningsgraden skulle vara så låg som möjligt. Förförståelsen har under arbetets gång 

kontinuerligt reflekterats och diskuterats. Det finns en viss förförståelse, då ena författaren 

till examensarbetet har en förälder med hjärtsvikt, samt att båda har kommit i kontakt med 

och vårdat patienter med hjärtsvikt under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Förförståelsen inför detta examensarbete var att det fanns vissa förutfattade meningar om 

patienter med hjärtsvikt, som uppstått vid behandling av dessa patienter under den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

En förutfattad mening var att egenvård skulle vara det mest centrala vid vård av patienter 

med hjärtsvikt. Dock visade resultat att dessa patienter upplevde ett stort behov av 

omvårdnad där deras emotionella och psykiska behov var centrala. Det är lätt att fastna i sin 

egen förförståelse, dock har tolkningsgraden varit låg och analysen skett så textnära som 

möjligt. När samtliga patienter utifrån de självbiografiska böckerna beskrev en upplevelse 

eller en känsla, försökte författarna till detta examensarbete att beskriva dessa känslor och 

upplevelser bokstavligen.  
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Det uppmärksammades vissa etiska aspekter kring examensarbetets resultat, vilket var att de 

självbiografiska böckerna endast återger dessa patienters synvinkel av det goda vårdandet, 

där vårdarens perspektiv uteblir. Om även vårdarens perspektiv hade belysts hade resultatet 

kunna bli något annat. Men eftersom syftet var att undersöka hur patienter med hjärtsvikt 

upplever det goda vårdandet saknar vårdarens perspektiv betydelse. I detta examensarbete 

har ärligheten kring texten varit i fokus samt att tolkningsgraden varit så låg som möjligt.  

7 SLUTSATSER 

Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt upplevde att omsorgsfullt omhändertagande, 

den goda vårdrelationen samt vårdarens förmåga att ge god rådgivning var centrala delar i 

det goda vårdandet. Det är dock av vikt att begrunda att upplevelser är individuella och kan 

te sig olika beroende på kontext. Trots att upplevelser är unika, kan resultatet av 

examensarbetet vara till stöd för framtida sjuksköterskors förståelse för vad det goda 

vårdandet innebär för patienter med hjärtsvikt. Utifrån den valda teorin, tidigare forskning 

och resultatet i detta examensarbete, kunde ett tydligt mönster framgå. Det visade att 

patienter med hjärtsvikt inte bara har ett kroppsligt behov av medicinskteknisk vård, utan 

även har behov av att få emotionella och psykiska behov tillfredsställda utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det är därför av vikt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kan få en 

djupare förståelse för vad patienter med hjärtsvikt upplever är ett gott vårdande.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

För framtida forskning skulle det vara intressant att belysa vårdpersonals perspektiv på hur 

det är att vårda patienter med hjärtsvikt, utifrån det goda vårdandet. Kan en blivande 

sjuksköterska lära sig i sin formella utbildning att känna medkänsla och visa kärlek? Vilken 

möjlighet har sjuksköterskor att ta till vara på Erikssons teorier om att vårda utifrån tanken 

om människan som ande, själ och kropp, i praxis.  
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patients.  
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patientens 
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faktorer hos 

patienter med 
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innehållsanalys.  

Semistrukturerade 
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(n=12)  

Resultatet visar 
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där ansvar och 

stöd formade en 
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Dekker, R L.  

 

Patient Perspectives 

About Depressive 

Symptoms in Heart 
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Journal of 

Cardiovascular 

Nursing.  

 

År 2014.  

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

patienter med 

hjärtsvikt 

upplevde vilka 

bidragande 

faktorer som 

påverkade 

uppkomsten av 

depressiva 

symtom.  

Granskning av 

kvalitativ litteratur 

som var publicerad 

mellan år 2000 och 

2012  

Tretton studier 

uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

Resultatet visar 

att patienter 

med hjärtsvikt 

rapporterade ett 

antal faktorer 

som de 

uppfattade 

bidrog till deras 

depressiva 

symtom. T.ex. 

ekonomisk 

stress, dålig 

hälsa, tidigare 

traumatiska 

livserfarenheter 

och negativt 

tänkande.  

13 p 

Hög poäng 

Gardetto, N J.  

Carroll, K C.  

 

Management 

Strategies to Meet 

the Core Heart 

Failure Measures for 
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Heart Failure A 

Nursing Perspectiv.  

 

Critical care nursing 

quarterly.  

 

År 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

skapa en modell 

för att skapa 

förbättringar 

som kan öka 

kvaliteten vid 

vård av patienter 

med hjärtsvikt.  

Fallstudie.  

Målet var att lyfta 

fram en ny modell, 

Core HF Measures, 

som ska öka 

vårdkvaliteten och 

vårdarbetet för 

patienter med akut 

hjärtsvikt, ur ett 

sjuksköterskeperspek

tiv.  

Resultatet visar 

att vid 

användandet av 

modellen skapas 

ett fungerande 

teamarbete 

mellan 

vårdpersonal 

och patient. 

Vårdkvaliteten 

förbättrades.  

10 p 

Medel poäng 
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Mahoney-Davies, G.  

Davis, C.  

Glen, C.  

Clifton, C.  

Salkovskis, P M. 

  

Examining the 

emotional and 

psychological 

experiences of 

people with heart 

failure.  

 

British Journal of 

Cardiac Nursing.  

 

År 2017.  

Syftet med 

denna studie var 

att skapa 

förståelse för 

emotionella och 

psykiska 

erfarenheter hos 

patienter med 

hjärtsvikt.  

Kvalitativt 

tillvägagångssätt med 

stöd av kvantitativ 

data.  

Semistrukturerade 

intervjuer användes 

och analyserades 

tematiskt.  

(n=10)  

Resultatet visar 

att 

intervjudeltagar

na beskrev 

måttligt till höga 

grader av ångest 

och depression. 

De upplevde en 

högre grad av 

ångest, oro, 

depressiva 

symtom och en 

sämre 

livskvalitet efter 

deras 

sjukdomsdebut.  

11 p 

Hög poäng 

Mangolian 

Shahrbabaki, P.  

Nouhi, E.  

 

The sliding context 

of health: the 

challenges faced by 

patients with heart 

failure from the 

perspective of 

patients, healthcare 
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The journal of 

clinical nursing.  

 

År 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

förstå de 

utmaningar 

patienter med 

hjärtsvikt står 

inför.  

En kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim och 

Lundman.  

Data samlades in 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer.  

(n=21)  

Resultatet visar 

att det framkom 

tre kategorier. 

Kamp om hälsa 

och liv, kampen 

mellan tvivel 

och säkerhet 

och en 

förminskad 

livskvalitet.  
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Hög poäng 
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Luttik, M L.  

Idvall, E.  

Strömberg, A.  
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perspectives on 
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heart failure home 

care: a mixed-
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Journal of Advanced 

Nursing.  

 

År 2017.  

Syftet var att 

beskriva 
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perspektiv på 

deltagande i 

vården av 

patienter med 

hjärtsvikt som 

får hemvård.  

Innehållsanalys, 

mixad metod.  

 

Intervjuer 

analyserades med en 

innehållsanalys och 

data från 

frågeformulär 

analyserades.  

(n=15)  

Resultatet visar 

att partnerna 

överlag var 

nöjda med de 

flesta 

aspekterna av 

medverkandet i 

vårdandet av sin 

partner. De var 

nöjda med den 

information och 

det stöd de fick 

från sjukvården. 

Resultatet 

visade också att 

utökad kunskap 

gav större 

förståelse för 

partnerns 

tillstånd.  

14 p 

Hög poäng 

Olano-Lizarraga, M.  

Oroviogoicoechea, 

C.  

Errasti-Ibarrondo, 

B.  

Saracibar-Razquin, 

M.  

 

The personal 

experience of living 

with chronic heart 

failure: a qualitative 

meta-synthesis of 

the literature.  

 

Journal of Clinical 

Nursing.  

 

År 2016.  

Syftet var att 

beskriva 

upplevelsen att 

leva med 

hjärtsvikt och att 

föreslå riktlinjer 

och 

forskningsfrågor

.  

Systematisk 

litteraturgranskning.  

En kvalitativ 

metasyntes 

genomfördes för att 

analysera kvalitativ 

forskning.  

(n=25)  

Resultatet visar 

att hjärtsvikt 

påverkar hela 

människan, 

både fysiskt, 

emotionellt, 

socialt och 

andligt. Nya 

forskningsfrågor 

som uppstod var 

hur 

sjuksköterskan 

kan skapa nya 

vårdmiljöer som 

främjar utbytet 

av erfarenheter 

mellan 

sjuksköterska 

och patient.  
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Pihl, E.  
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Mårtensson, J.  

 

Patients’ 

experiences of 

physical limitations 

in daily life activities 

when suffering from 

chronic heart 

failure; a 

phenomenographic 

analysis.  

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences.  

 

År 2011.  

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

patienter med 

kronisk 

hjärtsvikt 

påverkas av 

deras fysiska 

begränsningar i 

dagliga 

aktiviteter.  

En explorativ och 

kvalitativ design med 

en fenomenografisk 

analys beskrivet av 

Dahlgren och 

Fallsberg.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

(n=15)  

Resultatet visar 

att deltagarna 

upplevde fysiska 

begränsningar i 

vardagliga 

aktiviteter, 

vilket 

resulterade i 

fyra kategorier. 

”Behov av att 

hitta praktiska 

lösningar i det 

dagliga livet.” 

”Ha realistiska 

förväntningar 

om framtiden.” 

”Att inte tro på 

sin egen 

förmåga” samt 

”att förlora sin 

sociala roll i det 

dagliga livet.”  

12 p 

Hög poäng 

Wei Seah, A C.  

Tan, K. K.  

Huang Gan, J. C.  

Wang, W.  

 

Experiences of 

Patients Living With 

Heart Failure: A 

Descriptive 

Qualitative Study.  

 

Journal of 

Transcultural 

Nursing.  

 

År 2016.  

Syftet med 

studien var att 

utforska 

erfarenheter, 

behov och 

hanteringsstrate

gier hos 

patienter med 

hjärtsvikt.  

En beskrivande 

kvalitativ design 

användes.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes.  

En kvalitativ 

innehållsanalys 

användes för att 

analysera data.  

(n=15)  

Resultatet visar 

att det finns ett 

behov att 

vårdpersonal 

stöttar patienten 

och har 

förståelse för 

sjukdomsproces

sen av den 

nuvarande 

situationen. 

Samt att det 

finns ett behov 

av att 

effektivisera 

utskrivningar 

för patienter 

med hjärtsvikt.  
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Wessel, M.  

Helgesson, G.  

Olsson, D.  

Juth, N.  

Alexanderson, K.  

Lynöe, N.  

 

When do patients 

feel wronged? 

Empirical study of 

sick-listed patients’ 

experiences with 

healthcare 

Encounters.  

 

European Journal of 

Public Health. 

  

År 2012.  

Syftet var att 

undersöka när 

patienter 

upplever sig 

felbehandlade i 

möten med 

sjukvården.  

Frågeformulär 

skickades ut till 

10042 långtids 

sjukskriva personer 

(svarsfrekvens var 58 

%).  

(n=5802)  

Resultatet visar 

att av de 5802 

deltagarna, 

rapporterade 

1628 personer 

att de hade 

upplevt negativa 

möten, och 1036 

av dem 

rapporterade 

också att de 

känt sig 

felbehandlade.  

11 p 
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