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Sammanfattning 

Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är vanligast hos den äldre delen av befolkningen och 
prevalensen från 80-års ålder beräknas vara drygt 10%. Hjärtsvikt är en sjukdom som till 
största delen orsakas av hypertoni eller ischemisk hjärtsjukdom och orsakar symtom som till 
exempel dyspné och fatigue. Egenvård är viktigt hos patientgruppen för att undvika 
progression av sjukdomen.  
Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt.  
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med induktiv ansats för att 
sammanställa vetenskapliga kvalitativa artiklar som svarade på studiens syfte.  
Resultat: Deltagarna upplevde begränsningar på grund av sjukdomens symtom, både fysiska, 
psykiska och sociala. Vidare beskrevs också svårigheter att ha ett normalt socialt liv då 
sjukdomens oförutsägbarhet med tanke på symtomen gjorde att de var tvungna att planera 
aktiviteter noga. De upplevde också olika rädslor relaterat till sjukdomsförloppet. Deltagarna 
hittade olika sätt att hantera sin situation på till exempel genom att tänka positivt och att sätta 
mål som gav motivation.  
Slutsats: För att få en fungerande vardag är det viktigt att varje enskild individ hittar 
strategier för att hantera sin sjukdom och sina symtom. Personcentrerad vård tillsammans med 
patientundervisning kan ge förutsättningar för god egenvård vilket hjälper patienterna att 
hantera sin sjukdom och dess progression. 
 

Nyckelord: Begränsningar, egenvård, hjärtsvikt, rädslor, upplevelser. 
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1. Bakgrund 
1.1 Prevalens och incidens  
Kronisk hjärtsvikt beräknas påverka 26 miljoner människor världen över och prevalensen 
beräknas öka på grund av förbättrad överlevnad efter akuta koronara syndrom (Cameron, 
Rhodes, Ski, & Thompson, 2015). I Europa beräknas prevalensen av hjärtsvikt till 15 miljoner 
människor. Andelen sjukhusinläggningar relaterade till hjärtsvikt i Europa ökar, vilket också 
ses kostsamt för samhället (Herber, Bücker, Metzendorf & Barroso, 2017). Hjärtsvikt är en 
sjukdom som ofta drabbar äldre. Från 80-års ålder är prevalensen drygt 10% vilket kan 
jämföras med personer vid 50 års ålder där prevalensen är cirka 1% (Persson & Eriksson, 
2015). Incidensen för hjärtsvikt i åldrarna 25–34 är 0.02 per 1 000 invånare per år och stiger 
med ålder. För personer 85 år och äldre är incidensen 11,6 per 1 000 invånare och år (Cowie, 
Wood, Coats, Thompson, Poole-Wilson, Suresh & Sutton, 1999).  
 
Den så kallade NYHA-klassificeringen som består av fyra nivåer bedömer funktionen hos 
patienter med hjärtsvikt och ger en utgångspunkt för att välja rätt behandling. NYHA är en 
akronym som står för New York Heart Association. Den ger en riktning för bedömning av 
prognos där NYHA I innebär nedsatt hjärtfunktion utan symtom och NYHA IV innebär svår 
hjärtsvikt med dyspné och trötthet redan i vila, samt stegring av symtom vid minsta 
ansträngning (Persson & Eriksson, 2015). Vården för patienter med hjärtsvikt uppges uppta 
1–2% av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten där vård för patienter med NYHA klass IV 
är upp till 30 gånger mer kostsamt än för en mildare form av hjärtsvikt. Vården för 
inneliggande patienter med hjärtsvikt utgör cirka två tredjedelar av de totala utgifterna i 
hjärtsviktsvården. Ett-årsmortaliteten hos patienter med svår hjärtsvikt, det vill säga hjärtsvikt 
klassificerad som NYHA IV, kan vara så hög som 60%. Hos män är mortaliteten något högre 
än hos kvinnor där 5-årsmortaliteten hos män är 75% jämfört med 62% hos kvinnor. 
Inneliggande patienter med hjärtsvikt har en mortalitet på 20–30% (Berry, Murdoch & 
McMurray, 2001).  
 
1.2 Symtom  
Hjärtsvikt är en sjukdom som orsakas till största delen av hypertoni eller ischemisk 
hjärtsjukdom. Vid hjärtsvikt påverkas hjärtminutvolymen på grund av hjärtats oförmåga att 
anpassa pumpkraften till kroppens behov. Det finns olika typer av hjärtsvikt och de delas in i 
fyra olika kategorier; systolisk svikt, diastolisk svikt, högerkammarsvikt och 
vänsterkammarsvikt. Beroende på sättet som hjärtat sviktar leder det till olika symtombilder 
(Rydberg & Holst, 2016). Gemensamt för de olika typerna av svikt är förhöjt ventryck vilket 
tidigt leder till dyspné i arbete som i senare stadier kan utvecklas till bland annat ortopné, det 
vill säga andnöd i liggande ställning. Det ökade ventrycket kan också resultera i perifera 
ödem, nykturi samt leversvullnad och ödem i gastrointestinalkanalen, vilket kan yttra sig i 
symtom som illamående och aptitlöshet (Dahlström, 2005). Andra symtom till följd av 
hjärtsvikt kan vara trötthet. Det beror ofta på nedsatt hjärtminutvolym som följs utav 
otillräcklig perfusion av vävnad, däribland hjärnan. Även sömnproblem och depression är 
vanligt hos patienter med hjärtsvikt (Rydberg & Holst, 2016). I en studie av Sharifi, Rezaei, 
Khayat och Mohammadinia (2018) beskrevs dyspné som det mest frekventa och svåra 
symtomet hos patienter med hjärtsvikt både i vila, vid ansträngning och i liggande ställning. I 
studien beskrevs även fatigue, depression, svårigheter att sova, oregelbunden hjärtrytm, tryck 
över bröstet, yrsel och glömska som vanliga symtom. 
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1.3 Omvårdnad och egenvård 
Huvudområdet i sjuksköterskans yrke är omvårdnad. Sjuksköterskans mål med omvårdnad 
bör vara att bevara självständighet samt upplevelse av hälsa hos den som vårdas. Omvårdnad 
styrs av synen på människan och i vården ses människan som en enhet av kropp, själ och ande 
vilket bidrar till att begreppet hälsa ses som komplext och något som bildas utifrån varje 
människas egna upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vården ska ta hänsyn till 
människans värdighet med respekt för autonomi och självbestämmande samt vara respektfull 
för lika värde hos alla människor (SFS 1982:763). 
 
För att bibehålla hälsa har egenvård en stor betydelse hos patienter med hjärtsvikt. Egenvård 
inbegriper de åtgärder, både inre och yttre som utövas för att undvika försämring av 
hjärtsvikten, bevara välbefinnande och hälsa. Åtgärder kan vara symtommonitorering för att 
upptäcka till exempel viktuppgång eller ödem, anpassad diet med vätske-och saltrestriktioner, 
fysisk träning och följsamhet till medicinering. Olika individer har olika förutsättningar för 
egenvård då inre och yttre faktorer spelar in, till exempel arv, inlärning eller miljö. För att 
förbättra patienters ambition och kapacitet, tillika att ge patienter goda förutsättningar för 
egenvård utövas patientundervisning (Strömberg, 2005). Försämring av hjärtsvikt uppkommer 
bland annat vid bristande egenvård. Bristande följsamhet till medicinering och diet är 
bidragande faktorer till akut förvärring hos patienter med kronisk hjärtsvikt (Michalsen, 
König, Thimmie, 1998). Individer med hjärtsvikt drabbas ofta av fatigue vilket kan göra att 
fysisk aktivitet upplevs som utmanande trots evidens som beskriver dess positiva effekter. 
Tidigare evidens har visat att personer med hjärtsvikt visar bristande följsamhet till fysisk 
aktivitet som egenvård. Att upprätthålla fysisk aktivitet vid hjärtsvikt kan förbättra patienters 
sjukdomsbild och hjälper till att undvika försämring av symtom samt sjukhusvistelser 
(Tierney et al., 2011). 
 
Sjuksköterskan har en betydande roll för patienter med sviktande cirkulation och hens 
arbetsuppgifter i vårdandet av patienter med hjärtsvikt består bland annat av att monitorera 
och bedöma symtom. Att utbilda och stödja patienter i hälsofrämjande åtgärder innebär för 
sjuksköterskan att stärka friskfaktorer hos patienten så som; en balanserad kost, fysisk 
aktivitet, rökprevention, förmåga att hantera stress samt betydelsen av att vårda det sociala 
nätverket (Strömberg, 2009).  
 
1.4 Teoretisk referensram  
Personcentrerad vård har sitt ursprung i den humanistiska psykologin där personens egen 
upplevelse och dess egna perspektiv betonades som väsentlig för att hjälpa någon. 
Personcentrerad vård innebär konkret att sjuksköterskan riktar sitt fokus på personen hellre än 
sjukdomen i syfte att främja hälsa. Det vill säga att tillgodose psykiska, sociala, spirituella och 
existentiella behov i samma omfattning som de fysiska behoven. Varje människa har känslor, 
behov och en egen vilja. Av sjuksköterskan krävs en vilja att lyssna och en öppenhet för 
personens tillvaro, därigenom kan personen få en likvärdig och värdefull medverkan i sin 
omvårdnad (Ekman et al., 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
 
1.5 Problemformulering  
Hjärtsvikt är en allvarlig kronisk sjukdom där prevalensen är drygt 10% hos personer över 80 
år. Det är en sjukdom som påverkar många aspekter av livet och något som patientgruppen 
måste lära sig att leva med. På grund av de många symtomen är det av yttersta vikt att de tas 
på allvar, följs upp och åtgärdas. Sjuksköterskan bär det största ansvaret för patienternas 
omvårdnad, vilket bland annat innebär att informera om egenvård och hur denna kan utföras 
på bästa sätt. På grund av sjukdomens utbredning och progredierande prognos fanns ett 
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intresse i att undersöka patienternas upplevelse av att leva med hjärtsvikt och därmed få en 
djupare förståelse om hur vården kan utformas på ett personcentrerat sätt.  

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

3. Metod 
En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med induktiv ansats för att 
sammanställa vetenskapliga kvalitativa artiklar som svarade på studiens syfte (Kristensson, 
2014). 
 
3.1 Sökstrategi 
Informationssökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Medline för att hitta artiklar 
som svarade på syftet. Inledningsvis identifierades de meningsbärande orden i syftet vilka var 
hjärtsvikt, patient och upplevelse. Orden översattes med hjälp av “svensk MeSH” och 
resulterade i de engelska orden heart failure, patient och experience. I “Cinahl Subject 
Headings” och “MeSH 2019” söktes ämnesord fram vilka kombinerades med 
fritextsökningar som trunkerades (*) för att inkludera tänkbara ändelser på orden. 
Ämnesorden i Cinahl var heart failure, life experiences samt qualitative studies och 
fritextsökningar var patient* och experience*. I Medline användes ämnesorden heart failure, 
life change events, quality of life samt qualitative research. Fritextsökningar var patient* samt 
experience*. De booleska operatorerna AND och OR användes i sökningen. Sökningarna 
begränsades till att endast innefatta artiklar som var peer reviewed, skrivna på engelska samt 
publicerade mellan åren 2009 – 2019. Sökmatris, se Bilaga 1. 
 
3.2 Urval 
Inklusionskriterier var kvalitativa studier som handlade om patienter och deras upplevelser av 
att leva med hjärtsvikt. Exklusionskriterier var barn, reviewartiklar, kvantitativa artiklar, 
metaanalyser och metasynteser. Totalt påträffades 136 artiklar i de två databaserna där 
samtliga titlar lästes av båda författarna. Därefter valdes 55 abstract att läsas då rubrikerna var 
relevanta för syftet. Abstracten lästes av båda författarna. Till sist valdes 21 artiklar ut att 
läsas i sin helhet. Artiklarna lästes enskilt av båda författarna och därefter diskuterades 
huruvida artiklarna svarade på syftet och hur de kunde inkluderas i litteraturstudien. Nio 
artiklar plockades ut för att granskas och sedan inkluderas i litteraturstudiens resultat. 
Artikelmatriser, se Bilaga 2. 
 
3.3 Kvalitetsgranskning  
Kristenssons granskningsmall för kvalitativa studier användes för att bedöma kvaliteten på de 
artiklar som hade valts ut för att svara på syftet i arbetet. Granskningsmall, se Bilaga 3. 
Mallen som användes vid bedömningen utgick från 13 frågor där ja eller nej var 
svarsalternativ (Kristensson, 2014). Vid gradering av de kvalitativa studierna bestämdes av 
författarna att 1–6 stycken ja-svar bedömdes motsvara låg kvalitet, 7–9 betydde medelhög 
kvalitet och 10–13 var hög kvalitet. Författarna granskade fem respektive fyra artiklar var och 
diskuterade sinsemellan om oklarheter uppstod. Fem av artiklarna bedömdes ha medelhög 
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kvalitet och fyra av artiklarna bedömdes ha hög kvalitet. De nio artiklar som granskades 
bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet och trovärdighet för att ingå i studiens resultat.    
 
3.4 Bearbetning och analys 
För att sammanställa och redovisa resultatet av de nio utvalda artiklarna i litteraturstudien 
användes integrerad analys. Analysen bestod av tre steg där det första steget innebar 
genomläsning av de artiklar som valts ut för att identifiera likheter och skillnader. I steg två 
arbetades olika kategorier fram som sammanfattade resultatet från artiklarna. I steg tre 
sammanställdes resultatet under de olika kategorierna som framkommit (Kristensson, 2014). 
Under analysfasen arbetade författarna tillsammans genom att läsa och kategorisera 
artiklarnas resultat. Text som svarade på syftet lades i ett separat dokument för att lättare 
kunna sammanföras till kategorier. I artiklarna framkom likheter som begränsningar, 
isolering, rädslor samt hantering av hjärtsvikt, vilka blev till huvudkategorier. Inga 
underkategorier användes.   
 
3.5 Forskningsetiska överväganden 
Omvårdnadsforskning består nästan alltid av andra människors medverkande, vilket innebär 
att det är viktigt att forskningsprocessen kontinuerligt innehåller etiska överväganden och 
reflektioner, för att inte riskera att skada eller utnyttja andra. Forskningsetik värnar om 
människors rättigheter och värde samt rätt till frihet och självbestämmande. Det är av vikt att 
både reflektera över vad egna tankar och handlingar har för betydelse samt ha kännedom och 
kunna tillämpa etiska principer så som människovärdesprincipen och rättviseprincipen. 
Ytterligare att beakta inom forskningsetik är autonomiprincipen gällande människors rätt till 
självbestämmande. Ur autonomiprincipen föranleds det så kallade informerade samtycket som 
handlar om att deltagare i studier ska erhålla tillräckligt med information för att kunna förstå 
och fatta ett eget beslut angående deltagande. Om en studie ska betraktas som etisk måste 
studien bestå av en betydelsefull forskningsfråga, ha bra vetenskaplig kvalitet samt 
genomföras etiskt korrekt (Kjellström, 2017). Samtliga artiklar som använts i resultatet var 
godkända av en etisk kommitté och deltagarna hade givit godkännande om medverkan. Under 
examensarbetets gång har etisk reflektion utgjort en del i processen. 
 
För att stärka pålitligheten i studien har författarna reflekterat över sin egen förförståelse 
(Henricson, 2017). Författarnas förförståelse gällande upplevelser hos patienter som lever 
med hjärtsvikt begränsades endast till erfarenheter hos båda författarna, av att praktisera på 
hjärtavdelning. Där påträffades bland annat patienter med hjärtsvikt där omvårdnad av dessa 
ingick. Praktiken gav en viss insyn i hur patienternas symtom yttrade sig.  

4. Resultat  
Efter analys av resultatet identifierades fyra huvudkategorier. Samtliga kategorier speglar hur 
deltagarna i de olika studierna upplevde hur det var att leva med hjärtsvikt. De analyserade 
studierna var utförda i Sverige (N=1), Iran (N=1), Irland (N=1), Singapore (N=1), USA 
(N=1), Kanada (N=2) och Storbritannien (N=2). I studiens resultat var antalet deltagare totalt 
125 stycken. Antalet män var 69 stycken och antalet kvinnor 37 stycken. I två av 
resultatartiklarna redovisades ej fördelningen mellan könen. Se Tabell 1 för översikt över 
vilka resultatartiklar som återfinns i de olika kategorierna i studiens resultat. 
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Tabell 1. Översikt över vilka artiklar som återfinns under olika rubriker.  

Artiklarnas författare Begränsningar/ 
anpassningar 
till ett nytt liv 

Social 
isolering 

Att 
leva 
med 
rädsla 

Att 
hantera 
sin 
sjukdom 

Chuen Wei Sea, A., Kiat Tan, 
K., Chew Huang Gan, J., & 
Wang, W. (2016). 

x   x x 

Dekker, R., Peden, A., Lennie, 
T., Schooler, M., & Moser, D. 
(2009). 

    x   

Heo, S., Lennie, T., Okoli, C., 
& Moser, D. (2009). 

x     x 

Kaasalainen, S., Strachan, P., 
Heckman, G., D’Elia, T., 
McKelvie, R., McAiney, C., ... 
Demers, C. (2013). 

x     x 

Leeming, A., Murray, S., & 
Kendall, M. (2014). 

x x   x 

Mangolian shahrbabaki, P., 
Nouhi, E., Kazemi, M., & 
Ahmadi, F. (2017). 

    x x 

Phil, E., Fridlund, B., & 
Mårtensson, J. (2010). 

x x x x 

Ryan, M., & Farrelly, M. 
(2009). 

x x x   

Walthall, H., Jenkinson, C., & 
Boulton, M. (2016). 

x x x x 

 
4.1 Begränsningar och anpassningar till ett nytt liv  
Patienter med hjärtsvikt beskrev upplevelser av att de inte längre är vad de en gång var. De 
berättade om förlorade förmågor och ett ökat beroende av andra människor. Aktiviteter som 
de sysslat med tidigare blev svårare att utföra till exempel lättare trädgårdsarbete eller att fiska 
(Leeming, Murray & Kendall, 2014). De beskrev också att det kändes som att kroppen hade 
åldrats i förväg och att de inte längre kunde utföra aktiviteter som anses normalt för deras 
ålder. Att ta en promenad ansågs som ansträngande då de flera gånger under promenaden fick 
stanna för att vila vilket gjorde att de hade svårt att se nöjet i aktiviteten (Chuen Wei Sea, Kiat 
Tan, Chew Huang Gan & Wang, 2016). 
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Flertalet deltagare ansåg sig handikappade på grund av att deras fysiska förmåga var 
begränsad. En del kände sig begränsade i sitt dagliga liv relaterat till dyspné, bröstsmärta, 
trötthet och bensvaghet och livet präglades av mycket vila och andhämtning, särskilt vid 
aktiviteter som till exempel promenader eller cykling (Chuen Wei Sea et al., 2016; Phil et al., 
2010). Olika upplevelser vid andnöd beskrevs av deltagarna, där vissa uttryckte det som en 
känsla av kvävning eller som att de höll på att drunkna (Walthall, Jenkinson & Boulton, 
2016). Även vätskerestriktioner upplevdes som problematiskt då de till exempel inte kunde 
dricka så mycket när det var varmt ute relaterat till ökad risk för ödem (Chuen Wei Sea et al., 
2016). Deltagarna upplevde extrem fysisk fatigue som beskrevs som energidippar, vilka 
kändes överväldigande och försvagande. Vidare beskrev de en känsla av tomhet på energi 
både fysiskt och mentalt vilket genomsyrade dagliga aktiviteter. Hopplöshet var associerat 
med fatigue då de kände sig förlorade och inte orkade bry sig om saker. De kände sig 
energilösa och orkade ibland inte ens titta på TV eller ha en konversation (Phil, Fridlund & 
Mårtensson, 2010; Ryan & Farrelly, 2009). Deltagare uttryckte också att de kände sig 
sorgsna, generade och frustrerade inför vardagliga aktiviteter som de inte längre kunde utföra 
och kände sig därför fängslade och instängda (Ryan & Farrelly, 2009; Walthall et al., 2016). 
Vissa deltagare begränsade sin aktivitetsnivå för att undvika symtom som blev påtagliga vid 
fysisk aktivitet eller när de kände sig stressade. Som en följd av detta upplevde de en 
försämrad funktion och rörlighet (Kaasalainen et al., 2013).  
 
Möjligheterna att utföra vardagliga aktiviteter begränsades av att tron på att den egna fysiska 
kapaciteten inte var tillräcklig. Tillsammans med faktiska upplevelser av begränsningar ledde 
det till att de slutade försöka förbättra sin förmåga. Deltagarna insåg inte deras egen fysiska 
kapacitet vilket innebar att de accepterade sin situation istället för att upptäcka att de kunde 
påverka sitt dagliga liv. De gjorde därför endast det de brukade göra och inget mer. Den 
oönskade passiviteten tillsammans med en rädsla för att anstränga sig över sin förmåga, 
gjorde att de begränsade sig i sin vardag relaterat till en rädsla för att äventyra hälsan i 
framtiden. Det fanns deltagare som accepterade sin situation och nivå av aktivitetsförmåga 
lättare än andra. De kände att de var nöjda med de aktiviteter de kunde utföra och att de kunde 
göra det på en tillfredsställande nivå (Phil et al., 2010).  
 
En del deltagare pratade om betydelsen av att livet måste ha en mening och ett syfte (Phil et 
al., 2010; Walthall et al., 2016). Att inte ge upp var viktigt och det krävdes att deltagarna såg 
ett värde i det de gjorde, till exempel att det var värdefullt och nödvändigt att laga mat 
(Walthall et al., 2016). Deltagarna uttryckte sorgsenhet och frustration över att de var 
beroende av andra människor då de upplevde att de inte var till någon nytta eller att de kände 
sig som en börda (Chuen Wei Sea et al., 2016; Phil et al., 2010; Ryan & Farrelly, 2009). En 
del av deltagarna behövde till exempel hjälp med att stiga upp på morgonen och att klä på sig 
(Ryan & Farrelly, 2009). Vissa deltagare upplevde att det kändes naturligt att familj och 
vänner hjälpte till (Chuen Wei Sea et al., 2016; Phil et al., 2010) medan andra kände sig 
skyldiga då deras egen situation påverkade deras anhöriga. Deltagarna beskrev att de kände 
sig konstant övervakade av nära och kära, dock av välmening, vilket ledde till att relationerna 
kunde upplevas ansträngda. Båda parternas frihet och vilja gick således förlorad (Leeming et 
al., 2014; Ryan & Farrelly, 2009).   
 
Förändringar i familjedynamiken kunde vara svårt för alla i familjen och kunde involvera 
känslor av identitetsförlust. Det kunde vara svårt för personen som var sjuk att anpassa sig till 
den nya rollen som sjukdomen innebar vilket gjorde dem frustrerade. En följd av 
förändringarna blev att de ifrågasatte sin roll i familjen. Istället för att vara den som tog hand 
om dem i sin närhet fann de sig nu i ombytta roller, att själva bli omhändertagna (Leeming et 
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al., 2014; Walthall et al., 2016). Sysslor som de tidigare gjort som ansågs som deras område 
fick de lämna ifrån sig, till exempel att klippa gräset (Walthall et al., 2016).  
 
Att ha en stödjande miljö ansågs viktigt för att förbättra livskvaliteten hos deltagarna. De 
tyckte till exempel att det var livskvalitet att leva i en städad miljö och var därför tacksamma 
om någon hjälpte dem att städa. Det var även önskvärt för dem att få stöd gällande kosten då 
det upplevdes ansträngande att ha koll på exempelvis saltinnehåll i olika livsmedel. 
Deltagarna i studien upplevde att deras livskvalitet förbättrades om de hade möjlighet att delta 
i sociala aktiviteter eller om de kunde umgås med sin familj (Heo, Lennie, Okoli & Moser, 
2009). 
 
4.2 Social isolering  
Deltagare upplevde att de förlorade sitt sociala nätverk, liksom sin position i samhället på 
grund av de fysiska begränsningar sjukdomen innebar (Phil et al., 2010; Walthall et al., 2016). 
Att deltagare kände sig isolerade var en röd tråd genom alla intervjuer där de berättade att 
sjukdomen stoppade dem från att göra det de ville samt att vardagen bestod av mycket 
ensamtid (Ryan & Farrelly, 2009). De tappade fysiska och mentala förmågor när deras fysiska 
kapacitet försämrades. Den mentala biten beskrevs som en oförmåga att behålla 
koncentrationen tillräckligt länge för att kunna utföra det som normalt förväntades i vardagen. 
Deltagarna beskrev svårigheter att ha ett socialt liv då det kändes komplicerat att gå ut för att 
träffas. Det kändes även ansträngande att förbereda för gäster hemma vilket beskrevs som en 
form av isolering (Phil et al., 2010). Deltagare beskrev en dålig självbild och ville inte visa sig 
sköra i grannskapet. De ville inte bli sedda med gånghjälpmedel och undvek därför att 
använda dem, vilket gjorde att de isolerade sig hemma. Diuretikum är ett vanligt läkemedel 
för patienter med hjärtsvikt som för med sig en ökad miktion. Utanför hemmet kände de sig 
begränsade då det var svårt att planera toalettbesök i sociala miljöer. Sjukdomsbildens 
oförutsägbarhet medförde svårigheter att planera deltagande på sociala tillställningar då det 
kändes oklart huruvida sjukdomen skulle arta sig. Alla dessa faktorer medförde en oundviklig 
effekt på deras självförtroende och deras bekvämlighetszon begränsades till hemmet 
(Leeming et al., 2014).  
 
4.3 Att leva med rädsla 
Deltagare upplevde olika typer av rädslor när de fick sin hjärtsviktsdiagnos. De kände rädsla 
inför döden och vad som skulle hända därefter, samt oro för familjens framtid (Mangolian 
Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi & Ahmadi, 2017). Även en allmän rädsla för en okänd framtid, 
eventuell arbetsförlust och risken att bli funktionshindrad upplevdes av deltagarna (Mangolian 
Shahrbabaki et al., 2017; Phil et al., 2010). Deltagarna kände sig nedslagna vid tanken på 
framtiden då de saknade motivation och inte kände att det fanns något kvar att kämpa för 
(Walthall et al., 2016). Vidare beskrev deltagarna känslor av att balansera mellan liv och död 
vid svåra symtom så som bröstsmärta och andnöd. Flera deltagare var mer rädda för resan 
före döden och hur de skulle må i sin sjukdom längs vägen snarare än döden själv (Chuen Wei 
Sea et al., 2016). Deltagarna förstod att livet inte längre var ändlöst och det fanns en osäkerhet 
kring hur mycket de vågade göra på grund av sitt sviktande hjärta. De blev rädda för att utföra 
aktiviteter i vardagen och kände även rädsla för att resa utomlands. De upplevde ångest över 
rädslan att överanstränga sig eller att de skulle bli akut försämrade. De var också rädda att 
ingen skulle hitta dem och kunna ge dem hjälp (Phil et al., 2010).  
 
Deltagarna uttryckte särskild rädsla inför att gå och lägga sig på kvällen då de kände av sin 
sjukdom under nätterna (Chuen Wei Sea et al., 2016). En potentiell andnödsattack under 
natten skapade rädsla och kunde leda till panik inför att gå och lägga sig på kvällen. Det fanns 
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en ständig oro då de visste att en ny attack skulle komma vilket ledde till grubblande på 
nätterna och en störd sömn. För det mesta satt de uppe en stor del av natten när de upplevde 
dyspné och väntade på att det skulle gå över (Ryan & Farrelly, 2009; Walthall et al., 2016). 
Att inte kunna andas ordentligt gjorde att deltagarna kände sig oroade och rädda. Det fanns en 
emotionell inverkan hos deltagarna som varierade beroende på om det var en akut förvärring 
av symtomet eller om det handlade om kronisk dyspné. Deltagare beskrev en känsla av panik 
vid akut förvärring i jämförelse med vid kronisk dyspné då de upplevde skam för att lätt de 
blev andfådda. Det ledde till ångest, stress och panik vilket resulterade i en ond cirkel som 
orsakade än större svårigheter att andas (Walthall et al., 2016).  
 
Deltagare beskrev att hjärtsvikt kunde orsaka depressiva symtom vilket kunde ge upphov till 
känslor som oro och rädsla. Till exempel var nätterna präglade av grubblande kring 
sjukdomen och vilka konsekvenser som kunde uppstå. Samtliga deltagare beskrev negativt 
tänkande och självkritiska tankar samt kvardröjning vid dessa. De negativa tankarna förstärkte 
deras deprimerade humör. Det skapade också kognitiva förvrängningar så som förstoring, 
vilket betyder att de förstorar olika problems storlek. De oroade sig bland annat för att dö vid 
en eventuell operation (Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 2009).   
 
4.4 Att hantera sin sjukdom 
Mangolian et al. (2017) beskrev att deltagarna i studien inte visste hur de skulle ta hand om 
sig själva och brist på egenvård ledde till återfall i symtom samt mer frekventa 
sjukhusvistelser med minskad livskvalitet. I Chuen Wei Sea et al. (2016) beskrevs däremot att 
deltagarna var nöjda med informationen de fick gällande egenvård som exempelvis kunde 
gälla förändringar i dieten. De visste ungefär hur de skulle hantera sin sjukdom och hur de 
borde göra för att kunna förbättra sin situation, dock saknades motivation. Majoriteten 
upplevde att de hjälptes av att få stöd från andra för att hantera sjukdomen (Chuen Wei Sea et 
al., 2016). Vidare beskrev deltagarna en acceptans för de begränsningar som sjukdomen förde 
med sig och förändrade gradvis sin livsstil och anpassade sig efter dessa (Chuen Wei Sea et 
al., 2016; Kaasalainen et al., 2013; Walthall et al., 2016). Vidare beskrev deltagare att 
målsättning och att uppnå mål upplevdes positivt för deras motivation då de kände att de 
uppnådde kontroll och att de kunde hantera sina symtom (Walthall et al., 2016). Att prova nya 
aktiviteter och att tänka på framtida möjligheter gjorde att de tog ett steg framåt i deras 
förmåga att hantera vardagliga aktiviteter (Phil et al., 2010).  
 
Mental stabilitet var viktigt för att hantera förändringarna i kroppen som kommer med 
sjukdomen. Många deltagare uttryckte att upprätthållande av en positiv attityd hjälpte dem att 
uppnå en god livskvalitet och en mentalitet att inte låta sjukdomen stoppa dem. Vissa behöll 
en positiv attityd genom att jämföra sin egen situation med de som har det värre medan andra 
definierade sin livskvalitet som sämre på grund av det nuvarande tillståndet i jämförelse med 
före diagnosen (Heo et al., 2009). Humöret hos deltagarna fluktuerade med det fysiska 
tillståndet. Att variera humor med de seriösa problemen i vardagen var viktigt då livet i övrigt 
handlade om en försämrad hälsa, en osäkerhet inför framtiden och att livet snart kunde ta slut 
(Leeming et al., 2014). Hos de deltagare som var troende kändes det viktigt att be och att söka 
tröst hos en högre makt för att kunna hantera sitt tillstånd (Chuen Wei Sea et al., 2016; Heo et 
al., 2009).  
 
För att hitta praktiska lösningar i vardagen fokuserade deltagarna på hur livet skulle förändras 
och att de var tvungna att hitta andra sätt att utföra dagliga aktiviteter. Det kunde handla om 
att ändra karaktär på aktiviteterna eller att genomföra dem på ett annat sätt. Att dela upp 
aktiviteterna genom att göra lite i taget blev en lösning för flertalet deltagare (Phil et al., 
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2010). Diverse strategier tillämpades för att hantera symtom, särskilt när det kom till dyspné. 
Deltagarna kände sig själva väl och visste när dyspnén kunde dyka upp. Strategier var bland 
annat djupandningsövningar eller att sakta ner farten istället för att stanna upp helt. Det 
kändes då som att andfåddheten inte hade övertaget (Kaasalainen et al., 2013; Walthall et al., 
2016). Andra strategier för att hantera sin sjukdom var promenader, fysioterapi och annan 
fysisk träning som hjälpte dem att bygga upp sin fysiska kapacitet vilket ledde till att de kände 
lättnad från sina symtom (Kaasalainen et al., 2013). Vissa undvek aktiviteter som kunde 
uppbringa andfåddhet och många använde hjälpmedel, till exempel vandringsstav eller rullstol 
för att kunna ta sig fram. Då det kom till svårigheter att sova på grund av dyspnén användes 
kuddar eller en reglerbar säng och vissa kunde sova i en fåtölj. De flesta deltagare kände igen 
relationen mellan dyspné, viktförändring och vätskerestriktioner och vissa kunde självständigt 
reglera sin diuretikados medan andra kontaktade vården för att få hjälp. Att hantera sin 
sjukdom handlade om att alltid se till att ha mycket tid till sitt förfogande vid allt som skulle 
göras och planering av vardagens aktiviteter var ett måste (Phil et al., 2010; Walthall et al., 
2016). 
 
4.5 Resultatsammanfattning 
Genomgående för de flesta studier var att deltagarna upplevde begränsningar av olika slag i 
sina liv. De hade inte längre samma förmågor som de en gång haft. Vardagliga aktiviteter som 
till exempel att laga mat, städa eller ta en promenad blev övermäktiga och svårhanterliga. 
Livet blev präglat av vila och andhämtning vilket fick konsekvenser som påverkade både det 
vardagliga och det sociala livet. Vissa kände sig som en börda för sina nära och kära medan 
andra tyckte att det var fullt naturligt att familjen hjälpte till med saker i vardagen. Då 
sjukdomen är oförutsägbar på grund av symtomens ovisshet isolerade sig vissa deltagare i 
hemmet, då detta var en trygg zon att vistas i om något symtom yttrade sig. Deltagare 
upplevde olika rädslor såsom rädsla för framtiden och vad som skulle hända med familjen om 
de gick bort. De var rädda för att gå och lägga sig då en andnödsattack närsomhelst kunde 
uppstå. Även depressiva symtom kunde uppkomma i samband med hjärtsvikten där negativa 
och självkritiska tankar var vanligt. Vid egenvård och hantering av sjukdomen och dess 
symtom fanns olika upplevelser. Vissa tyckte inte att de visste hur och vad de skulle göra för 
att hantera sin situation medan andra kände att de fått de rätta redskapen. Viktigt för 
deltagarna vid hantering var att få stöd och motivation, ha rimliga målsättningar, ha en positiv 
attityd, att ändra på aktiviteters karaktär samt planering.  

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En 
litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes för att sammanställa tidigare forskning 
som sedan kan appliceras i praktiken. Litteraturstudier är att föredra då dessa ofta är 
eftertraktade hos olika aktörer för att kunna få svar på en specifik fråga samt lösa kliniska 
problem. Litteraturstudien är också en bra metod när fördjupning inom ett område behövs 
samt för att identifiera outforskade områden och därmed skapa nya forskningsfrågor 
(Kristensson, 2014). En annan metod som kunde tillämpats för studien var kvalitativ 
intervjustudie då denna syftar till att undersöka situationer, fenomen eller händelser 
(Danielson, 2017). Hade denna design valts hade dock informationsunderlaget blivit snävt då 
endast data kunnat samlats in från ett begränsat antal deltagare. I en litteraturstudie blir istället 
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variationen större med avseende på ålder, kön och blir inte begränsat till endast ett geografiskt 
område, vilket av författarna anses styrka studiens trovärdighet. 
 
I sökstrategin avgjordes vilka databaser som skulle användas för att svara på syftet. För att 
stärka studiens trovärdighet söktes information i två olika databaser då chansen att hitta 
artiklar relevanta för studien ökar ju fler databaser som används (Henricson, 2017). Sökningar 
gjordes i Cinahl och Medline då dessa databaser innehåller information inom det 
vårdvetenskapliga området vilket var relevant för det aktuella området. Ämnesord, 
synonymer, fritextsökningar och booleska operatorer användes för att få fram den slutgiltiga 
sökningen som finns beskriven i metoden. Ordet experience har flera betydelser i det engelska 
språket där det till svenska översätts till både upplevelse och erfarenhet vilket ledde till 
användande av synonymer. I Medline användes fler synonymer till experience vilka var “life 
change events” och “quality of life”. I Cinahl användes synonymen “life experiences”. Dessa 
synonymer gav sökningen större träffsäkerhet. Fritextsökning av ordet patient* och ordet 
experience* krävdes då dessa ej fanns som ämnesord (Kristensson, 2014). Fritextsökning 
utfördes för att få fram artiklar som ej återfanns under ämnesordssökningarna vilket ökar 
specificiteten i sökningen (Henricson, 2017). Endast kvalitativa studier eftersöktes i 
databaserna då studien var ute efter att beskriva människors individuella erfarenheter och 
upplevelser. För att få fram den mest aktuella forskningen på området valdes endast artiklar 
från tidsperioden 2009-01-01 – 2019-04-03 (Kristensson, 2014). Hade resultatet i de utvalda 
artiklarna inte varit tillräckligt och relevant, hade en breddad sökning med tanke på tidsperiod 
varit ett alternativ för författarna.  
 
Det kan finnas stora skillnader i symtom beroende på vilket stadie personen med hjärtsvikt 
befinner sig i (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). I urvalet inkluderades samtliga vuxna 
personer med hjärtsvikt oavsett stadie i sjukdomen för att täcka in alla aspekter av hjärtsvikt. 
Enligt Henricson (2017) ökar studiens överförbarhet om urvalsprocessen och datainsamlingen 
är tydligt beskriven vilket i föreliggande studie lätt kan följas i de båda sökmatriserna, se 
Bilaga 1.  
 
Granskning av resultatets artiklar genomfördes med hjälp av en mall för bedömning av 
kvalitativa studier, se Bilaga 3. En svaghet i granskningsprocessen var att alla artiklar inte 
granskades av båda författarna. Enligt Henricson (2017) stärks reliabiliteten då författarna 
granskar samtliga artiklar samt jämför deras granskning sinsemellan. Det fanns dock en 
kommunikation och diskussion mellan författarna under granskningsprocessen då oklarheter 
uppstod. Samtliga artiklar som granskades ansågs av författarna ha tillräckligt hög kvalitet för 
att ingå i studiens resultat då fem artiklar ansågs ha medelhög kvalitet och fyra artiklar ansågs 
ha hög kvalitet.  
 
Sökningen i databaserna pendlar mellan träffsäkerhet och bredd, det vill säga att för stort antal 
träffar innebär att sökningen måste begränsas. Det gäller att utvärdera de träffar som 
framkommer i sökningen genom att läsa artiklarnas abstracts. Om sökningen är träffsäker är 
ofta de första titlarna intressanta (Karlsson, 2017). Författarna till studien genomförde 
sökningar tills det att relevanta titlar kunde identifieras på första söksidan. Det totala antalet 
träffar ansågs vara rimligt för den kommande bearbetningen av titlar. Att sökningen var 
träffsäker kan stärkas då resultatet i artiklarna kunde återfinnas i de olika kategorierna som 
arbetades fram och att syftet ansågs bli besvarat. 
 
Författarna valde att använda sig av integrerad analys för att sammanställa resultatet i 
litteraturstudien. En integrerad analys ställer studiernas resultat i relation till varandra och 
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skapar ett överskådligt resultat. För att minska risken att resultatet blir färgat av förförståelse 
är det positivt om materialet tolkas av båda författarna då tillförlitligheten i studien ökar 
(Kristensson, 2014). Under bearbetningen av resultatmaterialet diskuterade författarna 
kontinuerligt med varandra och tolkade tillsammans artiklarnas innehåll.  
 
Artiklar inkluderade i litteraturstudiens resultat anses vara etiskt försvarbara då samtliga 
artiklar var godkända av en etisk kommitté. Etiskt godkännande för artikeln The impact of 
advanced heart failure on social, psychological and existential aspects and personhood 
(Leeming et al., 2014) hittas som referens i artikeln då studien är en sekundär analys av data. 
Artiklarna bygger på intervjuer och det kan diskuteras kring huruvida deltagare i studierna 
blev påverkade av att svara på frågor som skulle kunna vara psykiskt påfrestande eller kunnat 
röra upp känslor som behövde bearbetning (Kjellström, 2017). 
 
5.2 Resultatdiskussion 
I studiens resultat kom författarna fram till fyra huvudkategorier. De fick sedan 
rubriknamnen; 5.1 begränsningar och anpassningar till ett nytt liv, 5.2 social isolering, 5.3 att 
leva med rädsla och 5.4 att hantera sin sjukdom. Kategorierna representerar deltagarnas olika 
upplevelser kring sin hjärtsviktsdiagnos och hur livet kan förändras på grund av sjukdomen. 
Det blev tydligt att individuella skillnader fanns när det kom till upplevelser gällande hur livet 
förändrades efter diagnosen. 
 
Idag är personcentrerad omvårdnad något som är välkänt och en viktig del av vården. Trots 
det sätts sjukdomen ofta före personen vilket kan ses i journaldokumentationen där det som 
skrivs övervägande är medicinskt. Begränsat med information finns dokumenterat angående 
patienternas känslor kring deras sjukdom och behandling samt vad patienternas preferenser är. 
Implementering av rutiner som initierar, skyddar och integrerar personcentrerad vård i daglig 
klinisk verksamhet behövs då många inom vården anser att det medicinska behöver prioriteras 
då tiden är pressad (Ekman et al., 2012). I en studie med patienter diagnostiserade med 
hjärtsvikt jämfördes personcentrerad vård med konventionell vård. Resultatet visade att de 
personer som ingick i interventionsgruppen (personcentrerad vård) upplevde bättre 
livskvalitet samt att den totala kostnaden för vården i denna grupp var lägre (Hansson et al., 
2015). Under rubriken 5.1 beskriver deltagarna att de upplever att de har en begränsad fysisk 
funktionsförmåga och under rubrik 5.4 framkom att frekventa sjukhusvistelser är vanligt hos 
patientgruppen. Ekman et al. (2011) belyser kortare vårdtider och förbättrad fysisk 
funktionsförmåga som ett resultat av personcentrerad vård vid behandling av patienter med 
hjärtsvikt. 
 
Under rubrikerna 5.1 och 5.2 beskrivs det hur anhöriga och deras sociala nätverk har 
betydelse för det allmänna måendet hos deltagarna. Dunbar, Clark, Quinn, Gary och Kaslow 
(2008) belyser att det finns växande evidens för att socialt stöd förknippas med bättre utfall 
bland patienter med kardiovaskulära sjukdomar och däribland hjärtsvikt. Att vara socialt 
isolerad eller att leva ensam associeras med högre mortalitet bland patienter med hjärtsvikt. 
Patienter som saknar socialt stöd från en maka eller make visar ofta på lägre livskvalitet, 
framförallt vad gäller förväntningar på framtiden, allvarligare depressioner och flera 
sjukhusinläggningar. Partnerskapet ses vara viktigt då partnern har en stöttande funktion som 
kan förbättra patientens egenvårdsförmåga (Dunbar et al., 2008). Betydelsen av inkludering 
av närstående poängteras i personcentrerad omvårdnad då det påverkar hur patienter hanterar 
sin situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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Under rubrik 5.1 tas det upp hur familjedynamiken förändras då en medlem i familjen lever 
med hjärtsvikt. Förändringarna påverkar inte bara patienten utan också anhöriga. Att ta hand 
om en familjemedlem med hjärtsvikt kan påverka den anhöriga. Det kan vara problematiskt 
för den anhöriga att planera sin framtid då en begränsad förståelse för patientens prognos kan 
finnas. Som anhörig med begränsat socialt stöd upplevs omvårdnaden som mer mödosam och 
mindre givande vilket också kan sammankopplas med symtom på depression. Omvårdnaden 
för den sjuke resulterade därmed i social isolering för den anhöriga. Kliniker underskattar ofta 
sjukdomens påverkan på de anhöriga. Om pressen på anhöriga blir för stor kan omvårdnaden 
från dessa utebli (Kini & Kirkpatrick, 2013). Författarna anser att det är av stor vikt att arbeta 
personcentrerat genom att inkludera familj och anhöriga i patientens planering av vård då det 
kan gynna patientens mående och göra hen bättre rustad för svårigheter i framtiden.  
 
Under rubrik 5.4 ses skillnader i hur väl olika deltagare har förmåga att hantera sin sjukdom 
vilket kan föranleda etisk reflektion. Inom vården innebär jämställd vård att alla utifrån behov 
erbjuds vård med ett gott bemötande och på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder 
etcetera. Skillnader i behandling, vård och bemötande för olika grupper i befolkningen kan 
förklaras med att det hos sjukvårdspersonal finns omedvetna förutfattade meningar. Även 
generaliseringar kring behov och resurser utifrån exempelvis utbildningsnivå och kön kan 
påverka. Det kan också bero på bristande förmågor eller otillräckliga kunskaper kring att 
kunna möta patienter och deras olika förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 
I föreliggande studieresultat ingår fler män än kvinnor, 69 respektive 37. Det är alltså en 
överrepresentation av forskningen som är gjord på män. Strömberg och Mårtensson (2003) 
hänvisar i sin studie till att det finns begränsad forskning utförd på kvinnor jämfört med män 
(a.a.). Prevalensen för hjärtsvikt är liknande hos kvinnor och män. Dock skiljer det sig när det 
kommer till incidensen där männen är överrepresenterade i alla åldersgrupper. Däremot finns 
det en skillnad relaterat till ålder där prevalensen hos kvinnor är högre från och med 80-års 
ålder (Razzolini & Dal Lin, 2015; Strömberg & Mårtensson, 2003). Vidare beskrivs olikheter 
kring upplevelser av hjärtsvikt mellan könen. Till exempel upplever sig kvinnor mer som en 
börda jämfört med män och oroar sig mer för de som finns runt omkring än för sig själva. 
Även skillnader i hanteringen av sjukdomen kan ses. Männen beskrivs som ödestroende och 
ibland undvikande medan kvinnorna hanterar sin diagnos mer hoppfullt inför framtiden samt 
ser på sin sjukdom som en andra chans i livet (Strömberg & Mårtensson, 2003). Det kan vara 
viktigt att ha dessa skillnader i åtanke när forskning studeras då flertalet resultat bygger på ett 
överhängande antal studier utförda på män. Funderingar kring skillnader mellan könen 
framkom och huruvida resultat från olika studier kan appliceras på kvinnor likväl som på 
män. 
 
Tidigare i diskussionen tas det upp att personcentrerad vård minskar kostnaderna för hälso-
och sjukvården vid vård av patienter med hjärtsvikt (Hansson et al., 2015). I föreliggande 
studies resultat beskrivs egenvård i relation till sjukdomsförloppet. Bristande egenvård kan 
leda till förvärrade symtom som leder till fler sjukhusinläggningar. Egenvård är något 
författarna anser väga tungt för patienter med hjärtsvikt då antalet inläggningar och kostnader 
minskar, vilket gynnar samhället. För en god egenvård krävs kunskap och verktyg vilket kan 
ges genom en god patientundervisning och fortlöpande kontakt med vården. Enligt Kneck 
(2018) är det viktigt att patienter med en långvarig sjukdom lär sig att leva och integrera 
sjukdomen i sin vardag då det bevisats ge god effekt på hälsan. Det kan dock te sig 
problematiskt då en konflikt mellan viljan att få tillbaka det vanliga livet och samtidigt veta 
att det inte går ofta uppstår. Att integrera det gamla livet med det nya, det vill säga att göra 
egenvård till en del i vardagen har visats förbättra hälsan. Jämförelser kan göras med de 
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personer som skiljer ut sjukdomen från sin vardag vilket har resulterat i sämre kontroll över 
sjukdomen. Detta medför att patientundervisning måste utföras och förstås utifrån patientens 
egen livssituation (Kneck, 2018). Vidare för författarna ett resonemang kring vikten av det 
hälsofrämjande arbetet i vården då hjärtsvikt ofta orsakas av ischemisk hjärtsjukdom eller 
hypertoni vilket i sin tur kan förebyggas genom exempelvis folkhälsoarbete. Folkhälsoarbete 
handlar om att antingen förebygga sjukdom genom riktade interventioner till exempel 
blodtryckssänkande behandling vid hypertoni. Det kan också handla om hälsofrämjande 
åtgärder som syftar till att främja hälsa på lång sikt. Folkhälsa är inte bara en fråga inom 
vården utan det krävs också att arbetet med folkhälsa bedrivs i hela samhället (Pellmer 
Wramner, Wramner & Wramner, 2017).  
 
5.3 Slutsats och klinisk nytta 
Personer med hjärtsvikt påträffas överallt i vårdkedjan, till exempel i akutsjukvården, på 
medicinska avdelningar, i hemsjukvården eller i primärvården. Studien kan därför med fördel 
läsas och vara till nytta för samtliga inom sektorn för vård och omsorg. Det framkommer i 
studien att hjärtsvikt är en sjukdom som påverkar hela personen, fysiskt, psykiskt och socialt. 
Personer som blivit diagnostiserade med hjärtsvikt upplever stora skillnader i sin 
funktionsförmåga jämfört med när de var friska, vilket har en betydande inverkan på deras 
vardag. För att få en fungerande vardag är det därför viktigt att varje enskild individ hittar 
strategier för att hantera sin sjukdom och sina symtom. Individuella strategier kan uppnås om 
vården utförs på ett personcentrerat sätt med patientundervisning som sedan skapar 
möjligheter och förutsättningar för en god och ändamålsenlig egenvård. Föreliggande studie 
beskriver patienters olika upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Det har en stor betydelse för 
att kunna förstå olika perspektiv och för att kunna anpassa omvårdnaden på ett 
personcentrerat sätt. 
 
5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns ett behov av fortsatt forskning kring skillnader mellan män och kvinnor avseende 
behandling och omvårdnad samt upplevelser av att leva med sjukdomen. Vidare förslag på forskning 
kan vara att undersöka hur anhöriga påverkas av att en familjemedlem blir diagnostiserad med 
hjärtsvikt och vilken betydelse det kan ha på hur den anhörige klarar av att vara ett stöd för den 
sjuke. 
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Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys med induktiv ansats. 

Styrkor: 
Datamättnad 
uppnådd. 
 
Pilotintervjuer 
utförda. 
 
Tydlig rekrytering.  
 
Tydligt resultat med 
tabeller.  
 
Använder kodning, 
underkategorier och 
kategorier.  
 
Ljudinspelade 
intervjuer.   
 
Svagheter: 
Endast 2 kvinnor av 
15 deltagare.  
 
Teoretiskt perspektiv 
ej beskrivet.  
 
Förförståelse ej 
beskriven.  

Deltagarna upplevde att 
symtomen skapade begränsningar 
i det dagliga livet.  
 
Fluktuerande symtom skapade 
tvivel hos en del deltagare hur de 
skulle klara av vardagliga 
aktiviteter.  
 
Vissa deltagare hade bestående 
känslor av att vara en börda för 
andra, ångest och rädsla.  
 
Att kunna acceptera, se tidigare 
framgångar i livet, hålla kvar vid 
sin tro samt ha egenvård med viss 
stöttning upplevdes av deltagarna 
som viktigt.  
 
Deltagarna upplevde låg 
motivation till att bättre kunna 
hantera sin diagnos.  



 

 

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Dekker, R., 
Peden, A., 
Lennie, T., 
Schooler, M. & 
Moser, K. 
(2009).  
 
Living with 
depressive 
symptoms: 
patients with 
heart failure.  
 
American 
journal of 
critical care, 
18(4), 310–318. 
 
Land: USA. 

To describe 
the 
experience of 
patients with 
heart failure 
living with 
depressive 
symptoms. 

Metod och design: 
Kvalitativ metod med deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: 
Hjärtsviktsdiagnos, stabila på 
hjärtmedicin,  
 
Exklusionskriterier: 
Samsjuklighet med annan terminal 
sjukdom, stroke eller hjärtinfarkt senaste 
tre månaderna. 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
 
Urval: 
N=10, 5 män och 5 kvinnor, tidigare eller 
nuvarande självrapporterad depression 
eller upplevde en klinisk signifikant nivå 
av depressiva symtom graderade 14 eller 
mer på Beck depression inventory II.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys med induktiv ansats. 

Styrkor: 
Analyserat förförståelse för 
att undvika bias. 
 
Medförfattare kontrollerade 
att kodningen av data stämde 
med innehållet i intervjuerna.  
 
Resultatet lästes av tre 
deltagare för att verifiera 
resultatet.  
 
Design beskriven.  
 
Ljudinspelade intervjuer. 
 
Svagheter: 
Homogen grupp – endast de 
som rapporterats ha 
depressiva symtom kunde 
delta alltså undersöks inte alla 
som drabbas av hjärtsvikt.  
 
Ingen teoretisk referensram.  
 
Datamättnad ej beskriven.  

Deltagarna beskrev 
upplevelser av känslor så som 
sorg, irritabilitet, gråtmildhet 
och ångest. De upplevde 
också somatiska symtom 
kopplade till depression 
exempelvis aptitförändringar, 
sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter och 
brist på energi.  
 
Symtomen kunde leda till 
ytterligare problem så som 
trassel med relationer och 
familj.  
 
Typiskt för dessa deltagare 
var också negativt tänkande 
och självkritik.  
 
Stressorer som förvärrade 
symtomen identifierades 
vilka kunde vara ekonomiska 
problem eller hälsoproblem.  

 



 

 

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design 
 

Värdering   Resultat 

Heo, S., Lennie, T., 
Okoli, C., & 
Moser, D. (2009). 
 
Quality of life in 
patients with heart 
failure: Ask the 
patients. 
 
Heart & lung, 38, 
(2). 
 
Land: Kanada. 

To explore 
how 
patients 
with heart 
failure 
define and 
perceive 
quality of 
life. 

Metod och design: Kvalitativ 
metod. 
 
Inklusionskriterier: 
Hjärtsviktsdiagnos, NYHA II-IV, 
engelskspråkig. 
 
Exklusionskriterier: Psykiatriska 
sjukdomar, kognitiva nedsättningar. 
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
 
Urval: Deltagare N=20. 14 män, 
sex kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor:  
Intervjuerna lästes flera gånger för 
att hitta koder och teman och minska 
risken för personliga bias. 
 
Intervjuer inspelade.  
 
Samma frågor till alla, frågorna lästa 
av två experter på hjärtsvikt.  
 
De transkriberade intervjuerna lästes 
och jämfördes mellan två forskare. 
 
Tydligt beskrivet analysförfarande.   
 
Svagheter: Endast sex av 20 
deltagare var kvinnor. 
 
Beskriver ej förförståelse.  
 
Ingen teoretisk referensram.  
 
Datamättnad ej beskriven.  

Deltagare beskrev att symtom 
så som dyspné och fatigue 
påverkade deras livskvalitet. 
Symtomen skapade 
begränsningar i vardagen. 
Många upplevde att det 
hjälpte att ha en positiv 
attityd för att förbättra 
livskvaliteten. 
 
 De upplevde att sociala 
faktorer påverkade deras 
livskvalitet till exempel stöd 
vid en specifik diethållning.  

 

 



 

 

Författare, artikelns 
titel, 
tidskrift, land 

Syfte                              Metod och 
design 

Värdering Resultat 

Kaasalainen, S., 
Strachan, P., Heckman, 
G., D’Elia, T., 
McKelvie, R., 
McAiney, C., … 
Demers, C. (2013). 
 
Living and dying with 
heart failure 
in long-term care: 
experiences of 
residents and their 
family members. 
 
International Journal of 
Palliative Nursing, 
19(8), 375–382. 
 
Land: Kanada. 

To explore the 
experiences of 
long-term care 
residents living 
and dying with 
heart failure and 
their family 
members. 

Metod och design: Kvalitativ 
metod. Utforskande 
deskriptiv design.   
 
Inklusionskriterier: Patient 
med hjärtsviktsdiagnos och 
deras familjemedlemmar. 
 
Exklusionskriterier:  
Inga nämnda. 
 
Urvalsförfarande: Medvetet 
utvalda hem för långtidssjuka 
både från landsbygden och 
stan. 
 
Urval: N=14. Sju st boende, 
sju st familjemedlemmar. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 
 
Analysmetod:  
Tematisk innehållsanalys.  

Styrkor: Intervjuguide användes. 
 
Design beskriven.  
 
Tydlig rekrytering.  
 
Kodning och kategorisering användes.  
 
Triangulering med deltagare. 
 
Triangulering mellan författarna.   
 
Deltagare fick efter intervju ett mejl 
med nyckelfynden för att validera.  
 
Författarna analyserade individuellt 
och träffades kontinuerligt för att 
diskutera fynd.  
 
Svagheter:  
 
Förförståelse ej beskriven.  
 
Datamättnad ej beskriven.  
 
Inget teoretiskt perspektiv.  
 

Deltagarna beskrev ofta 
sin sjukdom i symtom. 
Det vanligaste 
symtomet var dyspné 
men även fatigue, låg 
energi och svaghet var 
vanligt.  
 
Deltagarna upplevde 
begränsningar på grund 
av symtomen. De hade 
strategier för att hantera 
svårigheterna till 
exempel fysioterapi, 
djupandning och 
promenader. De flesta 
lärde sig leva med 
begränsningarna.  



 

 
Författare, artikelns 
titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Leeming, A., Murray, S., 
& Kendall, M. (2013). 
 
The impact of advanced 
heart failure on social, 
psychological and 
existential aspects and 
personhood. 
 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 
13(2), 162-167. 
 
Land: Storbrittanien. 

To explore the impact 
of advanced heart 
failure on other 
aspects of the patients’ 
lives. 

Metod och design: Kvalitativ 
metod med longitudinell 
design.  
 
Inklusionskriterier: 
Hjärtsviktsdiagnos NYHA 
IV. 
 
Exklusionskriterier: 
- 
 
Urvalsförfarande: 
Författarna valde ut deltagare 
ur en tidigare studie där ålder, 
kön och social samt 
ekonomisk situation.  
Urval:  
N=12. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Sekundär analys, studerar 
tidigare intervjumaterial.  
 
Analysmetod: 
Induktivt tematiskt 
tillvägagångssätt. 

Styrkor:  
Koder och teman 
diskuterades med 
författare ifrån 
originalstudien.  
 
Svagheter: 
Antal kvinnor och 
män beskrivs ej 
 
Förförståelse 
beskrivs ej. 
 
Ingen teoretisk 
referensram.  

Deltagare upplevde social isolering. 
De skämdes för sin sjukdom och hur 
den yttrade sig samt över hjälpmedel. 
De ville inte visa sig svaga inför 
grannskapet. Deltagarna kände sig 
begränsade på grund av sjukdomens 
oförutsägbarhet gällande symtom. 
 
Olika strategier utvecklades av 
deltagarna för att hantera sin 
situation till exempel att ha en positiv 
attityd.   
 
Deltagarna upplever sig vara 
beroende av andra. Förändringar i 
familjedynamik upplevdes med 
ombytta roller och svårigheter både 
för personen med hjärtsvikt och dess 
anhöriga.  



 

 

Författare, 
artikelns 
titel, 
tidskrift, 
land 

                 Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Mangolian shahrbabaki, P., 
Nouhi, E., Kazemi, M. & 
Ahmadi, F. (2017).  
 
The sliding context of 
health: the challenges faced 
by patients with heart 
failure from the perspective 
of patients, healthcare 
providers and family 
members. 
 
Journal of clinical nursing, 
26, 3597–3609. 
 
Land: Iran. 

To understand 
the challenges 
faced by 
patients with 
heart failure. 

Metod och design:  
Kvalitativ metod. 
 
Inklusionskriterier:  
Hjärtsviktsdiagnos sedan 
minst sex månader 
tillbaka.  
 
Exklusionskriterier: 
Psykisk sjukdom. 
 
Urvalsförfarande:  
Ändamålsenligt urval. 
 
Urval:  
N=12, sex män och sex 
kvinnor.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys. 

Styrkor: Intervjuguide 
användes. 
 
Författarna beskriver 
trovärdigheten i studien. 
 
Datamättnad uppnådd.  
 
Intervjuer inspelade med 
deltagares godkännande. 
 
Några deltagare fick se 
kategorier och koder och 
validera.  
 
Handledare till de andra 
författarna kontrollerade studien.   
 
Tydligt resultat med tabeller.  
 
Svagheter: 
Beskriver ingen design på 
studien.  
 
Inget teoretiskt perspektiv.  
 
Förförståelse ej beskriven.  

Deltagarna upplevde olika 
rädslor när de fick 
diagnosen. Rädsla inför 
döden och för att bli 
funktionshindrade och för 
en okänd framtid.  
 
De hade inte så mycket 
kunskap om hur de skulle ta 
hand om sig själva vilket 
ledde till återfall i symtom 
och mer frekventa 
sjukhusvistelser. Det ledde 
minskad livskvalitet.  



 

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat  

Phil, E., Fridlund, 
B., & Mårtensson, 
J. (2010).  
 
Patients’ 
experiences of 
physical 
limitations in daily 
life activities when 
suffering from 
chronic heart 
failure; a 
phenomenographic 
analysis. 
 
Scandinavian 
journal of caring 
sciences, 
2011(25), 3–11. 
 
Land: Sverige.  
 
 

To 
describe 
how 
patients 
suffering 
from 
chronic 
heart 
failure 
conceived 
their 
physical 
limitations 
in daily 
life 
activities. 

Metod och design: Kvalitativ metod med en 
explorativ design med ett fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
 
Inklusionskriterier:  
Hjärtsvikt, diagnostiserade med ekocardiografi, 
kunna prata och förstå svenska språket. 
 
Exklusionskriterier:  
Andra svåra fysiska eller psykiska sjukdomar. 
 
Urvalsförfarande:  
Strategiskt utvalda, tillfrågade av 
hjärtsviktssjuksköterska efter ett uppföljningsbesök 
på hjärtsviktsavdelningen. 
 
Urval: 
N = 15 deltagare, 10 män och fem kvinnor med 
medelåldern 76år. NYHA klass II-IV. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Dataanalys enligt fenomenologisk tradition av 
Dahlgren och Fallsberg. 

Styrkor: 
Inget bortfall.  
 
En pilotintervju 
utfördes för att testa 
validiteten på de 
öppnande frågorna.  
 
Teoretiskt perspektiv 
används.  
 
Tydlig rekrytering. 
 
Beskriver relation 
mellan deltagare och 
forskare – oberoende.   
 
Intervjuer inspelade.  
 
Handledare utvärderade 
analysen.  
Svagheter:  
 
Ingen förförståelse 
beskriven. 
 
Datamättnad ej 
diskuterad.  
 

Deltagarna hittade 
praktiska lösningar i 
vardagen för att orka. De 
planerade i förväg och 
behövde stöttning och 
hjälp, vilket upplevdes 
både positivt och negativt.  
 
De upplevde att de 
behövde ha realistiska 
förväntningar på framtiden 
då den är märkt av fysisk 
försämring.  
 
Det fanns en oönskad 
passivitet hos deltagarna då 
de hade svårt att tro på sin 
egen förmåga när de 
upplevde begränsningar av 
sina symtom samt en rädsla 
för vad som skulle kunna 
hända om de ansträngde 
sig för mycket. Deltagarna 
upplevde att de förlorade 
sin sociala roll på grund av 
begränsningarna som 
hjärtsvikten kunde ge. 



 

 

 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land 

   Syfte Metod och design Värdering Resultat  

Ryan, M. & Farrelly, 
M. (2009).   
 
Living with an 
unfixable heart: a 
qualitative study 
exploring the 
experience of living 
with advanced heart 
failure. 
 
European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 8(2009), 
223–231.  
 
Land: Irland. 
 

To describe 
patients’ 
experiences of 
living with 
advanced heart 
failure.  

Metod och design:  
Kvalitativ metod med fenomenologisk 
utgångspunkt. 
 
Inklusionskriterier:  
Patienter som var på sjukhus på grund av svår 
hjärtsvikt.  
 
Exklusionskriterier:  
- 
 
Urvalsförfarande: 
Avsiktligt urval för att subjektivt välja 
deltagare som ansågs ha rika erfarenheter 
gällande att leva med hjärtsvikt. 
 
Urval: 
N=9, sex män och tre kvinnor. NYHA klass III 
eller IV. Åldersspann 54–82 år. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Öppna ostrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Turner’s metod (går ut på att söka en djupare 
förståelse och mening av insamlad data). 

Styrkor:  
Forskarna 
analyserade i 
förväg sin 
förförståelse. 
 
Inget bortfall. 
 
Intervjuer 
inspelade.  
 
Teoretiskt 
perspektiv 
finns.  
 
Svagheter:  
 
Datamättnad 
ej diskuterad.  
 
Beskriver ej 
analysfasen.  
 
 

Deltagarna upplevde rädsla 
inför sina symtom, speciellt 
andnöd.  
 
De upplevde en ständig känsla 
av att vara slut/tom både 
fysiskt och psykiskt vilket gav 
en känsla av hopplöshet.  
 
Deltagarna upplevde sig ha ett 
begränsat liv och kände sig 
sorgsna att inte kunna utföra 
aktiviteter de utfört tidigare. 



 

 

 

 

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Walthall, H., 
Jenkinson, C., 
& Boulton, M. 
(2016).  
 
Living with 
breathlessness 
in chronic 
heart failure: a 
qualitative 
study. 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 26, 
2036–2044. 
 
Land: 
Storbrittanien. 

To explore 
how patients 
with Chronic 
Heart Failure 
describe their 
experiences of 
breathlessness, 
the pattern of 
their 
breathlessness, 
how daily life 
is affected and 
how they 
adjust to and 
manage these 
symptoms. 

Metod och design: Kvalitativ 
design. 
 
Inklusionskriterier: 
Hjärtsviktsdiagnos med nedsatt 
ejektionsfraktion, 
engelskspråkig, kognitivt 
kompetent vid senaste 
undersökning. 
 
Exklusionskriterier: Kognitiv 
nedsättning. 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
 
Urval: N = 25, 15st män, 10st 
kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: Tematisk analys 
enligt Braun & Clark.  

Styrkor: Ämnesguide 
användes vid intervjuerna. 
  
Data lästes först enskilt av 
varje författare och sedan 
tillsammans med de andra 
författarna. 
 
Tydlig rekrytering.  
 
Pilotintervju utförd.  
 
Intervjuer inspelade.  
 
Svagheter: Snävt urval, 
endast deltagare från en 
vårdinrättning i England.  
 
Förförståelse ej beskriven.  
 
Inget teoretiskt perspektiv.  
 
Datamättnad ej beskriven.  

Deltagare beskrev hur dyspné påverkade 
dem. De beskrev att de blev rädda och 
kände sig stressade när dyspnén uppträdde. 
Vidare beskrevs en känsla av skam över 
andfåddheten bland folk vilket ledde till 
mer stress och ångest. De upplevde också 
ilska och frustration över de begränsningar 
de hade. Även upplevelser av isolering 
beskrevs i relation till begränsningarna.  
 
Deltagarna beskrev också att de upplevde 
svårigheter att sova. Det fanns en rädsla för 
att gå och lägga sig då de var rädda att en 
andnödsattack skulle uppstå.  
 
Upplevelser av låg motivation och 
nedslagenhet vid tanken på framtiden 
beskrevs hos deltagarna. 
 
Deltagarna beskrev också hur de hanterade 
sin sjukdom genom vissa hjälpmedel, 
planering samt genom att lära känna sin 
sjukdom.  



 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa studier  

 

Syfte:  

• Finns det ett tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga?  

Metod:  

• Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded theory 

etcetera). 

• Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv?  

• Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades?  

• Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad?  

• Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in?  

• Var datainsamlingsmetoden relevant?  

• Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna?  

• Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse?  

• Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen i 

termer av kodning, kategorisering eller tematisering relevant och transparent 

beskriven?  

Resultat  

• Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 

• Speglar resultatet de data som samlades in? 

Diskussion  

• Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet?  

Antal JA 

1 – 6 = låg kvalitet. 

7 – 9 = medelhög kvalitet. 

10 – 13 = hög kvalitet 
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