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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en 
av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjuk-
domen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan på-
verka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. För att ge rätt stöd till rätt 
patient behöver dennes individuella behov och förmåga identifieras när det kommer 
till att handskas med påfrestningar i sårbara situationer. Syfte: Att beskriva patienters 
upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ de-
sign genomfördes och utgick från fjorton studier som beskrev upplevelsen ur ett pati-
entperspektiv. Data samlades in med hjälp av databaserna CINAHL, MEDLINE och 
PsycInfo och analyserades med hjälp av Fribergs analysmetod. Resultat: I resultatet 
framkom tre huvudteman, begränsat liv i vardagen, att förlika sig med det nya livet 
och, behov av hjälp och stöd. Vidare sex subteman, att påverkas av andfåddhet och 
trötthet, emotionella och mentala reaktioner, acceptans och förändrad självbild, att be-
höva anpassa sig med nya strategier, stöd från nära relationer och bristande stöd från 
hälso- och sjukvård. Slutsats: Att söka förståelse kring upplevelsen av att leva med 
hjärtsvikt kan bidra till ökad kunskap kring hur patientens behov i praktiken kan till-
godoses. Särskilt då sjuksköterskan ansvarar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återupprätta hälsa och lindra lidande med ett holistiskt perspektiv. Sjuksköterskan kan 
stötta patienten genom att stärka och stödja den individuella känslan av sammanhang. 
 
 
 
 
Nyckelord: Hjärtsvikt, upplevelse, patient, känsla av sammanhang, KASAM 
  



 

Patients’ experience of living with heart failure - A literature review 
 

Summary 

Background: Heart failure is a common public health problem which increases in 
prevalence. It is a leading cause to hospitalizations, morbidity and mortality among the 
elderly. Since there is no cure available the disease requires a health care that focuses 
on alleviating. The patient can get affected in various ways and it can cause a suffering. 
To make sure proper support goes to the right patient, there is a need of identifying the 
individual needs and abilities when it comes to dealing with stressful events. Aim: To 
describe patients’ experience of living with heart failure Method: A literature review 
with a qualitative design was conducted including fourteen studies that focuses on the 
experience from a perspective of patients. Data was collected through the databases 
CINAHL, MEDLINE and PsycInfo and applied analyses method was carried out 
through the method of Friberg. Result: The result revealed three main themes, living 
restricted in daily life, to reconcile with the new life, in need of help and support. Fur-
thermore, six subthemes emerged, to be affected by shortness of breath and fatigue, 
emotional and mental reactions, acceptance and an altered self-image, having to adapt 
with new strategies, support by close relationships, and lack of support from health-
care. Conclusion: Through an understanding of the experience of living with heart 
failure an increased knowledge can be gained about how the needs of the patients prac-
tically can be met. Especially since nurses has a responsibility to promote health, pre-
vent illness, restore health and alleviate suffering through a holistic perspective. 
Nurses can provide help and support for the patient by supporting the induvial sense 
of coherence. 
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Inledning  

Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag växer i antal och kan påverka patienten 
på flera olika plan (Hjärt-Lungfonden, 2019; Muiesan, et al., 2017). År 2016 rapporte-
rade European Society of Cardiology, ESC, att cirka 26 miljoner människor i världen 
lever med hjärtsvikt (Ponikowski et al., 2016). Sjukdomen ingår därför som en ständigt 
ökande global pandemi (Savarese, & Lund, 2017). I Sverige är cirka 250 000 männi-
skor drabbade av hjärtsvikt (Hjärt-Lungfonden, 2019). Det har rapporterats som en av 
de vanligaste anledningarna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre och 
kan innebära ett lidande för patienten. Prevalensen visar sig öka med en stigande ålder 
och i Sverige lever fler män än kvinnor med tillståndet (Lindmark et al., 2019). Låg 
sjukdomsinsikt och bristande kunskap om hur sjukdomen kan hanteras är en bidra-
gande orsak till ökade sjukvårdskostnader bland patientgruppen (Fry et al., 2016). 
Sjuksköterskan behöver se hela människan för att identifiera och tillgodose patien-
tens behov och förväntningar (Olano, Oroviogoicoechea, Errasti, & Saracíbar, 2016). 
Att anpassa vården med ett holistiskt perspektiv efter patientens upplevelser av att leva 
med hjärtsvikt och de faktorer som påverkar dennes livskvalitet har en betydande del 
i arbetet (Olano et al., 2016). 
 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 
När hjärtat fungerar optimalt, försörjer det kroppen med mängden blod som be-
hövs med hjälp av dess pumpfunktion vilket anpassas efter kroppens ansträngnings-
grad. Vid hjärtsvikt klarar hjärtat inte längre pumpa runt allt blod som vävnaderna 
behöver efter sin fulla kapacitet. Det är ett allvarligt tillstånd som idag inte går att bota 
utan kräver istället vård i form av lindring (American Heart Association, 2019b). Till-
ståndet kan orsakas av bakomliggande hjärt-kärlsjukdomar, såsom hypertoni eller 
hjärtinfarkt men kan också uppstå på grund av andra orsaker. Exempelvis klaffel, 
hjärtmuskelsjukdom eller andra strukturella hjärtavvikelser, med mera (Ponikowski, 
et al., 2016). Det finns olika former av hjärtsvikt; vänstersidig, högersidig, systolisk, 
diastolisk samt akut och kronisk. Beroende på vilken typ det rör sig om ger tillståndet 
uttryck för olika slags symtom (Eikeland, Haugland, & Stubberud, 2016; McMurry et 
al., 2012; Ponikowski, et al., 2016). Det är inte ovanligt att flera former av hjärtsvikt 
äger rum samtidigt eller att patienten därutöver lider av samsjuklighet, det vill säga att 
andra sjukdomar förekommer parallellt (Ponikowski, et al., 2016).  
 

Symtom och diagnos 
Exempel på typiska symtom kan vara dyspné, perifera ödem i såsom anklar och fötter 
samt trötthet (Ponikowski, et al., 2016). Symtomen kan dock skilja sig åt mellan olika 
individer (Heo, et al., 2019). Andra vanliga symtom kan vara smärta, depression, 
sömnsvårigheter och ångest (Olano, et al., 2016). En klassificering i fyra olika grader, 
beroende på sjukdomens utvecklingsgrad har tagits fram av New York Heart Associat-
ion, NYHA, (McMurry et al., 2012; New York Heart Association, 1964). Graderna be-
skrivs närmare i tabell I.  
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Tabell I. NYHA Klass I-IV (Strömberg, 2015, s. 222) 
NYHA klass I   Nedsatt hjärtfunktion utan symtom   
NYHA klass II    Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk ansträng-

ning av mer än måttlig grad.   
NYHA klass III   Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk 

aktivitet; alltifrån gång i lätt motlut till av- och påklädning. Delas in efter 
klass III a som klarar gå >200 meter på plan mark och klass III b som max 
klarar 200 meter på plan mark.   

NYHA klass IV   Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökande symtom 
vid minsta ansträngning. Ofta sängbunden.   

 
Emotionella, sociala, kognitiva och ekonomiska förändringar som uppstår i samband 
med sjukdomen kan ha inverkan på patientens livskvalitet (Olano, et al., 2016). Sym-
tomens oförutsägbara karaktär kan medföra känslor av maktlöshet och framkalla en 
beroendeställning av hälso- och sjukvården och närstående, vilket kan skapa rädsla för 
att vara till belastning (Fry et al., 2016). 
 

Behandling 
Det går inte att bota hjärtsvikt men läkemedel kan lindra symtomen vilket kan för-
bättra hälsan, livskvalitén, minska sjukhusvistelsens tid och förlänga livet (Hjärt-
Lungfonden, 2019; Nicholson, 2014). Behandlingen kan innebära olika livsstilsföränd-
ringar och begränsa det dagliga livet på flera områden (American Heart Association 
2019a; Nordgren, Asp, & Fagerberg, 2007). Eftersom en vanlig konsekvens av hjärt-
svikt är att kroppen samlar på sig vätska, kan patienten behöva kontrollera sitt vätske-
intag för att hålla en balans. Vid ödem kan vätskedrivande läkemedel vara nödvändigt 
(Ponikowski, et al., 2016). För att förhindra försämring har egenvård en stor betydelse 
i behandlingen. Det innebär bland annat att själv upptäcka sjukdomens symtom och 
tecken tidigt. Patienten behöver därför tillräcklig kunskap om sin sjukdom och vilka 
åtgärder denne kan utföra på egen hand för att uppnå lindring (Strömberg, 2005). Det 
är också centralt att patienten upplever motivation för att egenvården ska fungera (Ri-
egel, Jaarsma, & Strömberg, 2012). I vissa fall kan icke-farmakologisk behandling göra 
mer nytta för att lindra symtom än farmakologisk. Kunskap om hanteringsstrategier 
kan vara en del av sådan behandling. Exempelvis andningstekniker, vilket kan fungera 
lindrande vid andfåddhet (Bausewein, Booth, Gysels, & Higginson, 2008). 
 

Sjuksköterskans roll 
För att arbeta evidensbaserat och patientsäkert har sjuksköterskan ansvar att ”främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återupprätta hälsa och lindra lidande” (Svensk sjuksköters-
keförening, 2017, s. 3). Att lindra lidande är en väsentlig del i sjuksköterskans arbete, 
vilket kan åstadkommas genom att lidandet bekräftas hos patienten. På så sätt kan 
sjuksköterskan bidra till att en ny förståelse kan skapas kring den egna situationen 
(Rehnsfeldt, & Eriksson, 2004; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan 
behöver även arbeta utifrån vetenskaplig grund med avsikt att hålla en holistisk och 
humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). Vidare ingår det i 
rollen att se till att patienten är delaktig i sin egen vård genom att bevara rätten till 
egna beslut, samt ge korrekt och tydlig information (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2010a). Om patienten ska kunna uppnå en god hantering av hjärtsvikt krävs det att 
sjuksköterskan har kunskap och förmåga om hur det kan åstadkommas, särskilt vid 



3 
 

försämring, samt att vården samordnas med hjälp av teamsamverkan (Riley et al., 
2016). För att ge rätt stöd till rätt patient behöver dennes individuella behov och för-
måga identifieras när det kommer till att handskas med påfrestningar i sårbara situat-
ioner (Languis-Eklöf, & Sundberg, 2015).  
 

KASAM, känsla av sammanhang 
Teorin grundades av Antonovsky (2005) och utgörs av komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Beståndsdelarna bildar tillsammans en helhet och 
formar individens totala känsla av sammanhang. Begriplighet, handlar om hur om-
världen och de händelser som påträffas i livet kan förstås. Det vill säga, om individen 
kan finna förklaringar till det som sker och hitta någon form av förnuftsmässig ordning 
eller struktur kring sin situation. Det kan gälla händelser eller stimuli som påverkar 
individen både inifrån (individen själv) och utifrån (individens omgivning). Hanter-
barhet, beskriver i vilken grad påfrestningar upplevs kunna hanteras och om individen 
upplever sig ha tillräckliga resurser till förfogande för att klara av situationen. Exem-
pelvis resurser som finns inom egen kontroll eller sådant som kontrolleras av omgiv-
ningen. Dessa faktorer kan i sin tur karaktärisera huruvida individen upplever sig 
kunna styra och påverka sin situation respektive om den styrs av exempelvis ödet. Fort-
sättningsvis bedöms meningsfullhet som den viktigaste komponenten med avseende 
på i vilken utsträckning motivation kan hittas och ge en känsla av engagemang i det 
som sker. Det vill säga om påfrestande händelser kan ses som en utmaning eller tvär-
tom, ge en känsla av meningslöshet. Dessa tre komponenter inverkar på individens 
grad av KASAM. En individ med hög KASAM har större möjlighet att se motgångar 
och påfrestningar i livet som utmaningar. Chansen kan då ökas för en känsla av mening 
trots svårigheter. Följaktligen, kan det öka förutsättningarna för att finna strategier att 
hantera situationen med hjälp av gynnsamma resurser. Eftersom meningsfullhet är 
den viktigaste komponenten påverkar den de andra två (begriplighet och hanterbar-
het) i stor grad. En låg meningsfullhet gör det svårare att hitta förståelse, vilket kan 
utgöra ett hinder för att användbara strategier hittas. Hög meningsfullhet leder sna-
rare till att begriplighet kring det som sker underlättas och medför ökade förutsätt-
ningar för hantering med gynnsamma strategier. Graden av KASAM är individuell och 
utvecklas under barndomen fram till vuxen ålder. Vid påfrestande händelser kan gra-
den sjunka, dock återställs den ofta efter en tid igen. Om svåra motgångar däremot 
uppstår under en längre tid, finns det risk att den förändras mer permanent (Antonov-
sky, 2005).  
 
En hög grad av KASAM kan leda till ökad hälsa och välbefinnande samt minska sjuk-
lighet och dödlighet (Ekman, Fagerberg, & Lundman, 2002; Lundman, et al., 2010). 
Kunskap kring sjukdom och symtom kan öka patientens begriplighet och känslan av 
kontroll (Strömberg, 2005). Då prevalensen för hjärtsvikt ökar finns det stor sannolik-
het att sjuksköterskan under sitt yrkesliv möter patienter som kämpar med sjukdomen, 
naturligtvis mer eller mindre beroende på var sjuksköterskan är verksam (Savarese, & 
Lund, 2017). Eftersom tillståndet ger olika begränsningar i det dagliga livet, behöver 
sjuksköterskan kunskap om hur det inverkar på patienten och dennes liv. För att kunna 
ge så god vård som möjligt och stötta patienten utifrån individuella behov vid hante-
ring av sjukdomen i det dagliga livet, behövs förståelse om hur det är att leva med 
hjärtsvikt. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt.  

Metod 

Design  
I denna studie valdes en kvalitativ design, med litteraturöversikt som metod. Metoden 
valdes för att beskriva och sammanställa kunskap som redan finns inom området i för-
hållande till syftet (Friberg, 2018b; Rosén, 2017; Willman, Bahtsevani, Nilsson, & 
Sandström, 2018). En induktiv ansats antogs eftersom studien syftade till att objektivt 
utgå från den samlade informationen gällande frågeställningen kring upplevelsen av 
att leva med hjärtsvikt och därifrån se vilken helhet resultatet kunde leda till (Forsberg, 
& Wengström, 2017). En fördjupad och vidgad förståelse söktes med ett holistiskt per-
spektiv för dessa patienters subjektiva upplevelse av att leva med hjärtsvikt.  
 

Urval och Datainsamling 
Kriterier för att inkludera artiklar i studien var en kvalitativ design samt upplevelsefo-
kus utifrån ett patientperspektiv med både män och kvinnor. För att få ett brett per-
spektiv inkluderas alla artiklar med deltagare på minst 18 år och uppåt. Fokus låg inte 
på någon specifik NYHA-klassificering men inkluderade varierande grader mellan 
klasserna I-IV eftersom intresset handlade om upplevelsen oberoende av klassifice-
ring. På liknande sätt var etiskt godkännande av en etikprövningsnämnd ett kriterium 
för inkludering. Studier med fokus på närståendeperspektiv, egenvård, livskvalitet, öv-
riga sjukdomar i samband med hjärtsvikt, perspektiv från vårdpersonal, vård- och be-
handlingsfokus och kostnadsfokus exkluderades. Likaså artiklar som inte gick att 
öppna eller få tillgång till via biblioteket, samt de som saknade abstract. För att skapa 
en övergripande bild av ämnet kring existerande forskning gjordes en pilotsökning in-
ledningsvis. 
Följande sökord användes baserat på syftet: "Heart failure”, experienc*, attitude*, 
view*, feeling*, emotion* perception*, perspective*, qualitative och liv* (se sökmatris 
i bilaga 1). Då databasen CINAHL täcker ett stort antal vetenskapliga artiklar inom 
hälso- och sjukvård med omvårdnad som en av inriktningarna, genomfördes sök-
ningen i denna databas först (Karlsson, 2017; Willman, et al., 2018). Därefter användes 
databaserna MEDLINE och PsycInfo. Avgränsningarna som gjordes var “peer-re-
viewed” då det ska kunna försäkra läsaren om att studien är kvalitetsgranskad före den 
nått publicering (Willman, et al., 2018). Samt årtal som sträckte sig mellan 
2009.01.01–2019.12.31 och artiklar skrivna på engelska. Dubbletter som påträffades i 
MEDLINE och PsycInfo uteslöts mot träffarna i CINAHL efter att alla titlar lästs. De 
dubbletter som fanns i MEDLINE uteslöts först mot CINAHL, därefter de i PsycInfo 
mot CINAHL och MEDLINE. Artiklarnas titlar och abstract granskades mot inklus-
ions- och exklusionskriterierna före de passerade nästa steg. De artiklar som gått vi-
dare efter lästa abstract, kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för 
kvalitativa studier framtaget av hälsohögskolan, Jönköping University (bilaga 3). Pro-
tokollet bestod av totalt tolv frågor, uppdelade i två delar varav första delen innehöll 
fyra frågor som beskriver artiklarnas innehåll och den andra åtta frågor av mer kvali-
tativ karaktär. Bedömningen handlade exempelvis om artiklarnas forskningsdesign, 
syftesformulering, tidigare forskning, metod, dataanalys, etiska överväganden och tro-
värdighet med mera. Författarna granskade 21 artiklar totalt vilka delades upp i hälften 
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var. De som fick full poäng gick vidare till resultat då det valdes att sättas som krav för 
att artikeln skulle inkluderas i studien och slutligen var de fjorton stycken. 
 

Dataanalys   
Enligt Fribergs (2018a) beskrivning av dataanalys som har sin utgångspunkt i meta-
syntes kan analysen göras utifrån fem steg, vilket genomförandet av analysen baseras 
på. Första steget bestod av att inhämta och bearbeta information från resultatdelen av 
de fjorton artiklarna. Det gjordes vid upprepade tillfällen av båda författarna för att 
kunna utforma en helhetsbild av det som framkommit. Vid det andra steget plockades 
nyckelfynden ut med hjälp av markeringspenna, därefter sammanfattades de enskilt i 
anteckningsblock. För att få en helhetsbild skapades en tabell i det tredje steget där 
nyckelfynden placerades in. Tabellen skrevs sedan ut på papper och nyckelfynden de-
lades upp genom att de klipptes ut var för sig. I fjärde steget utformades en ny helhets-
bild genom att nyckelfynden diskuterades och placerades in i olika högar efter likheter 
och skillnader, därigenom sorterades de in i olika teman. Nya teman utformades även 
här efter vad som framkom ur de olika högarna. Till sist, bestod det femte steget av att 
sammanfatta och presentera det nya resultatet där olika teman beskrivs närmare. För 
att tydliggöra hur de olika teman relaterar till varandra skapades en översiktlig figur 
(figur I). 
 

Forskningsetiska överväganden  
Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) behöver en studie först prövas och godkän-
nas etiskt hos etikprövningsnämnden före den kan genomföras i syfte att bland annat 
skydda och respektera de människor som är tänkta att ingå. Generellt sett krävs dock 
ingen juridisk prövning när det kommer till uppsatser vid högskolestudier på grund-
nivå då det inte definieras som forskning enligt etikprövningslagen (Kjellström, 2017; 
SFS 2003:460). Likaså krävs inte etiskt godkännande vid Litteraturöversikter (Kjell-
ström 2012). Den som genomför en sådan studie har dock särskilt ansvar att hela tiden 
överväga etiska aspekter som kan uppstå längs med vägen (Kjellström, 2017). En an-
nan aspekt är att missuppfattningar kan uppstå eftersom otillräckliga kunskaper om 
artiklarnas språk och forskningsmetod kan leda till att resultatet tolkas orättvist (Kjell-
ström, 2017). För att hålla ett så objektivt och kritiskt förhållningssätt som möjligt har 
egna värderingar och erfarenheter i ämnet satts åt sidan. Det strävades också efter att 
granska och återge materialet på ett sätt som gör att missuppfattningar undviks. 
 

Resultat 

Resultatet representerar upplevelsen av att leva med hjärtsvikt ur ett patientperspektiv 
med olika fokus på hur det kan påverka patienterna själva och deras dagliga liv. I ana-
lysen framkom tre huvudteman och sex subteman. Huvudteman utgörs av: 1) Begrän-
sat liv i vardagen 2) Att förlika sig med det nya livet 3) Behov av hjälp och stöd. 
Subteman består av: 1.1) Att påverkas av andfåddhet och trötthet 1.2) Emotionella och 
mentala reaktioner 2.1) Acceptans och förändrad självbild 2.2) Att behöva anpassa 
sig med nya strategier 3.1) Stöd från nära relationer 3.2) Bristande stöd från hälso- 
och sjukvård. Illustrerade i Figur I.  
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Figur I. Huvudteman och Subteman 
 

1) Begränsat liv i vardagen  
Gemensamt för studierna var att fysiska symtom, särskilt andfåddhet och trötthet, gav 
upphov till begränsningar i patienternas liv. Dessa begränsningar påverkade dem på 
ett känslomässigt plan, vilket i sin tur kunde inverka på det dagliga livet. Huvudtemat, 
begränsat liv i vardagen, beskrivs i följande subteman; att påverkas av andfåddhet 
& trötthet och emotionella & mentala reaktioner. 
 

1.1) Att påverkas av andfåddhet & trötthet 

Upplevelser av att kunna känna sig fången av de fysiska begränsningarna var något 
som visade sig (Allen, Arslanian-Engoren, & Lynch-Sauer, 2009; Pihl, Fridlund, & 
Mårtensson, 2011). Symtom som andfåddhet och trötthet begränsade aktiviteterna i 
vardagen på olika sätt (Walthall, Floegel, Boulton, Jenkinson, 2019; Walthall, Jenkin-
son, & Boulton, 2017). Det gav bland annat upphov till ökat behov av sömn och vila, 
samtidigt kunde andfåddheten bidra till upplevelser av sömnproblem (Allen, et al., 
2009). En annan begränsning var att enkla vardagssysslor blev svåra att utföra och tog 
därför längre tid (Andersson, Eriksson, & Nordgren, 2012). Av den orsaken kunde pa-
tienterna tappa tron på sin egen förmåga (Pihl, et al., 2011). Det framgick att de kunde 
få avstå från aktiviteter som kändes viktiga och meningsfulla i deras liv (Andersson, et 
al., 2012). Sociala sammanhang började också undvikas för att de inte längre kunde 
vara delaktiga i de vardagliga aktiviteterna på samma som sätt som andra, vilket kunde 
leda till ensamhet och isolering (Norberg, Boman, Löfgren, & Brännström, M. 2014). 
En förlust av sociala nätverk och roller var något som särskilt beskrevs hos patienter i 
yngre ålder men även hos äldre. Exempelvis rollen som förälder, vän, partner, eller 
sådant som var relaterat till fritidsintressen (Walsh, Kitko, & Hupcey, 2018; Water-
worth, & Jorgensen, 2010). Det framkom även en förlust av arbetsrollen i samhället, 
trots att de ville fortsätta arbeta, vilket bidrog till ekonomisk osäkerhet (Walsh, et al., 
2018).  
 

1.2) Emotionella och mentala reaktioner 

Hjärtsvikten rapporterades bidra till olika negativa känslor (Allen, et al., 2009). Det 
handlade om oro, rädsla och osäkerhet inför framtiden, vilket kunde bidra till känslor 
av panik på grund av symtomens oförutsägbarhet (Ryan, & Farrelly, 2009; Walthall, 
et al., 2019). Frustration, ilska och depressiva symtom uppstod också kopplat till den 
begränsade fysiska förmågan i vardagen (Burström, Brännström, Boman, & Strand-
berg, 2012; Klindtworth, et al., 2015). Likaså framgick rädslor relaterat till andfåddhet 
med oro kring när de skulle få nästa attack, i synnerhet under nattetid (Walthall, et al., 
2017). Exempelvis, fanns det patienter som inte vågade somna eftersom de var rädda 
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för att de skulle dö (Ryan, & Farrelly, 2009) Att avstå från meningsfulla aktiviteter var 
något som kunde innebära en sorg (Andersson, et al., 2012). Det fanns patienter som 
tappade livsglädjen och inte längre ville fortsätta leva på grund av förlusten, särskilt 
om de hade begränsad självständighet (Klindtworth, et al., 2015). Känslor av värdelös-
het och hopplöshet förekom dessutom (Allen, et al., 2009; Ryan, & Farrelly, 2009; 
Walsh., et al., 2018). Patienterna kunde uppleva skuldkänslor över att ha fått sjukdo-
men och klandrade då sig själva över situationen och de livsstilsval som gjorts (Anders-
son, et al., 2012; Burström, et al., 2012). Det visade sig särskilt hos yngre, vilka 
jämförde sig med andra i sin egen åldersgrupp som kunde leva normalt och beskrev att 
de var för unga för att leva med sjukdomen (Walsh., et al., 2018). För dem kunde hjärt-
svikt bidra till en känsla av att hela livet hade förändrats och hindra dem från att sträva 
efter sina mål och drömmar (Allen, et al., 2009; Walsh., et al., 2018).  
 

2) Att förlika sig med det nya livet 
Att lära sig leva med hjärtsvikt och begräsningarna det innebar visade sig mer eller 
mindre vara en utmaning, men kunde innebära ett nytt sätt att fortsätta leva. Dessa 
förändringar beskrivs i följande subteman; acceptans & förändrad självbild och att 
behöva anpassa sig med nya strategier. 
 

2.1) Acceptans & förändrad självbild 

Processen av acceptans var individuell och olika lätt att hantera (Andersson, et al., 
2012; Pihl, et al., 2011). I upplevelsen framgick dels en process av att acceptera sjuk-
domen i sig, men också de konsekvenser den bidrog till (Walthall, et al., 2019). Exem-
pelvis de förändringar de behövde göra i vardagen, att allt går långsammare och behov 
av hjälp och stöd (Allen, et al., 2009; Klindtworth, et al., 2015). En annan konsekvens 
var att sjukdomen kunde bidra till förändrad självbild (Allen, et al., 2009). Den hotades 
bland annat både i förhållande till sig själv och andra i samband med förlusten av so-
ciala sammanhang. På liknande sätt hade uppfattningar av förminskande i förhållande 
till känslorna av att vara en börda för familj och samhälle, en negativ påverkan på iden-
titeten. För att bevara identiteten och förlika sig med förändringarna var det viktigt 
med en strävan efter att upprätthålla ett meningsfullt sammanhang till så stor del som 
möjligt trots sjukdomen. Något som hjälpte var att avdramatisera situationen genom 
att sätta sig själva i perspektiv gentemot hur andra kunde ha det (Östman, Jakobsson 
Ung, & Falk, 2015). För yngre kunde det här tankesättet däremot göra att situationen 
upplevdes värre (Walsh., et al., 2018). Ett användbart sätt var att träffa andra i lik-
nande situation för att utbyta erfarenheter och få tips och råd, vilket ledde till att de 
inte kände sig lika ensamma (Östman, et al., 2015). När de lyckades uppnå det de öns-
kade klara av i förhållande till fysisk förmåga, gav det glädje eftersom självbilden stärk-
tes. Det kunde åstadkommas med hjälp av att de utmanade sig själva och sin kropp 
samt med hjälp av anpassning till den nya situationen (Burström, et al., 2012; Östman., 
et al., 2015). 
 

2.2) Att behöva anpassa sig med nya strategier 

En viktig del i upplevelsen handlade om att lära sig leva med sjukdomen (Burström, et 
al., 2012). Det framgick känslor av att behöva utveckla egna strategier för att hantera 
symtomen (Andersson, et al., 2012). Det var exempelvis fördelaktigt att använda sig av 
planering för att anpassa sig till det utökade behovet av vila och sömn (Allen, et al., 
2009; Burström, et al., 2012). Likaså att anpassa aktiviteterna till kroppens förändrade 
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förmåga samt att sänka förväntningarna och kraven på sig själv för att återfå kontroll 
över situationen (Andersson, et al., 2012; Klindtworth, et al., 2015; Norberg, Boman, 
Löfgren, & Brännström, 2014). För att inte låta sig slås ned av tröttheten och de nega-
tiva känslorna fanns det patienter som strävade efter att upprätthålla motståndskraft 
och använde sig då av att leva en dag i taget (Walthall, et al., 2019). Att hålla fast vid 
sin tro eller religion visade sig vara av vikt eftersom det upplevdes ge stöd och tröst 
(Seah., et al., 2016; Waterworth, & Jorgensen, 2010). Tacksamhet för det de lyckades 
klarade av under dagen trots den begränsade förmågan visade sig vara något som ingav 
trygghet (Burström, et al., 2012). Att försöka hålla en positiv syn på livet och fokusera 
på meningsfulla aktiviteter trots sjukdomen var ytterligare en viktig del (Norberg, et 
al., 2014; Pihl, et al., 2011). Nya aktiviteter eller intressen kunde då ersätta gamla 
(Waterworth, & Jorgensen, 2010). Med hjälp av prioritering med tydliga mål för dagen 
kunde stabilitet och en känsla av meningsfullhet uppnås (Östman, et al., 2015). Det var 
dessutom inte ovanligt att behöva hantera depressiva symtom. Användbara strategier 
kunde då vara distraktion, socialt stöd, att hålla sig aktiv eller läkemedel (Dekker, Pe-
den, Lennie, Schooler, & Moser, 2009). Slutligen hade symtomkontroll en betydande 
roll för att bevara rörligheten och minska på tröttheten (Waterworth, & Jorgensen, 
2010).  
 

3) Behov av hjälp och stöd 
Begränsningarna i vardagen ledde mer eller mindre till en beroendeställning av nära 
relationer och hälso- och sjukvård i form av stöd, särskilt praktiskt. Innebörden pre-
senteras i följande subteman; stöd från nära relationer och bristande stöd från hälso- 
& sjukvård. 
 

3.1) Stöd från nära relationer 

Familj och vänner var en viktig del som kunde ge hjälp, stöd och tröst (Burström, et 
al., 2012; Seah, et al., 2016). En tacksamhet beskrevs då nära relationer var en plats 
där de kunde finna förståelse. Banden i dessa relationer stärktes eftersom de då kände 
sig sedda (Allen, et al., 2009). Det bidrog även till att de inte kände sig lika ensamma 
med att hantera situationen (Burström, et al., 2012). Det framgick däremot också upp-
levelser av att känna sig som en börda för familj och närstående eftersom de var i behov 
av hjälp och stöd med enklare vardagssysslor (Andersson, et al., 2012; Pihl, et al. 2011). 
Konflikter kunde uppstå ju mer beroende patienterna blev av sina anhöriga om de inte 
kände sig förstådda (Östman, et al., 2015).  
 

3.2) Bristande stöd från hälso- & sjukvård 

Det påträffades upplevelser av att ha tilltro till hälso- och sjukvården, att få god vård 
och att snabbt få hjälp (Seah., et al., 2016; Waterworth, & Jorgensen, 2010). Studierna 
visade att det fanns patienter som visade brist på kunskap om sjukdomen (Klind-
tworth, et al., 2015; Seah, et al., 2016). Det framträdde bland annat upplevelser av att 
inte få tillräcklig information och vid brister i kommunikationen upptäcktes känslor av 
att vara övergiven av vården. Missförstånd kunde exempelvis uppstå i förhållande till 
olika talspråk, hörselnedsättning eller minnessvårigheter (Andersson, et al., 2012). Det 
fanns patienter som särskilt önskade mer information om hur de kunde hantera sjuk-
domen och vad de kunde förvänta sig av framtiden (Seah, et al., 2016). Några visste 
emellertid inte vad de skulle ställa för frågor för att få mer kunskap (Andersson, et al., 
2012). Mottagligheten för information och behovet av att själv söka kunskap om 
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tillståndet var dock olika (Klindtworth, et al., 2015). En viktig del för att känna trygghet 
i vården de fick var att den byggde på kontinuitet och igenkänning (Burström, et al., 
2012). En brist i det här fallet samt känslor av att vara en börda för hälso- och sjukvår-
den var dock något som framkom (Ryan, & Farrelly, 2009). I synnerhet hos de som var 
sängliggande och beroende av hjälp från andra (Waterworth, & Jorgensen, 2010). En 
känsla av att inte bli tagen på allvar och att inte känna sig förstådd av hälso- och sjuk-
vården beskrevs (Burström, et al., 2012; Ryan, & Farrelly, 2009). Hos yngre patienter 
var det relaterat till åldern eftersom sjukdomen förekommer i större utsträckning 
bland äldre (Walsh, et al., 2018). Till sist påträffades även brister på empati och upp-
märksamhet i bemötandet (Klindtworth, et al., 2015). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Litteraturöversikt valdes som metod då den fokuserar på att inhämta och samman-
ställa kunskap som finns inom området, med en kvalitativ design (Friberg, 2018b). Or-
saken till arbetets kvalitativa utgångspunkt var att designen är relevant i syftet att söka 
en förståelse för människors upplevelser på olika sätt. Vid en empirisk intervjustudie 
kan en fördel vara att data samlas direkt från patientens egen berättelse. Den här typen 
av studie kräver dock en större omfattning av planering och tid än vad som fanns att 
tillgå vid denna studie (Danielson, 2017). Litteraturöversikt är en användbar metod vid 
fördjupning som utifrån ett omfångsrikt urval kan ge en större bredd inom det stude-
rade området. Vid startpunkten avgjordes att kvantitativa studier skulle exkluderas, 
det påträffades dock studier med mixad metod. Dessa uteslöts eftersom det ansågs att 
kvantitativ eller mixad design kunde ge ett begränsat djup i förståelsen för ändamålet, 
samt påverka resultatet och inte ge en komplett helhetsbild. Kvantitativ och mixad de-
sign skulle däremot kunna ge ett annat perspektiv. Ordet ”qualitative” valdes därför att 
inkluderas som sökord då kvalitativ design var en inklusionskriterie. För att öka kvali-
teten i sökningen användes booleska operatorer som kombinerades med indexordet 
”heart failure” och relevanta fritextord med trunkering. Sökorden ansågs vara rele-
vanta mot syftet eftersom det motsvarade ord som syftet bestod av. För en ökad tro-
värdighet i studien användes flera databaser vid den genomförda sökningen 
(Henricsson, 2017). Dessa var databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycInfo, då de 
täcker forskning inom både omvårdnad (CINAHL och MEDLINE), biomedicin (MED-
LINE) och beteendevetenskap (PsycInfo) (Karlsson, 2017).  
 
Att ta med alla NYHA-klassificeringar ansågs relevant då intresset låg i att söka en bred 
bild av sjukdomen, oavsett klass, eftersom det är en sjukdom som försämras med tiden. 
Studien anses därför inte vara överförbar till specifika NYHA-klasser då dessa grader 
kan skilja sig åt på flera sätt. Eftersom det fanns få kvalitativa artiklar som specifice-
rade sig på särskilda klasser, hade ett sådant fokus inte gett tillräcklig information för 
en helhetsbild i arbetet. På motsvarande sätt kan symtomen skilja sig åt mellan män 
och kvinnor, vilket kan påverka deras upplevelse (Lee, et al., 2010). Åldern kan också 
ha inflytande på upplevelsens karaktär. Studiens överförbarhet anses därför inte vara 
relevant till en enskilt specifik åldersgrupp eller kön. Tilläggas kan att artiklar som re-
presenterades var från olika delar av världen, det finns däremot ingen artikel med som 
innehåller en beskrivning från ett låginkomstland eftersom dessa artiklar uteslöts på 
grund av exklusionskriterier gällande fokus på livskvalitet eller egenvård. De beskrivna 
faktorerna gällande överförbarhet kan ses som svagheter för studien (Henricson, 
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2017). Det ansågs dock att om dessa faktorer hade beaktats hade det kunnat ändra 
arbetets riktning i förhållande till syftet. En styrka är att urvalet gav ett brett utbud av 
artiklar från olika delar av världen med en djup information oavsett grad av hjärtsvikt, 
ålder, eller kön.  
 
En annan aspekt som stärker en studies trovärdighet är att bara inkludera artiklar som 
håller samma design (Henricson, 2017). I den här studien inkluderades artiklar med 
grounded theory, innehållsanalys, tematisk innehållsanalys, fenomenologi, fenomeno-
grafi samt hermeneutisk fenomenologi, alla dessa var dock kvalitativa och de använde 
sig av intervjuer med öppna frågor. Endast en av dessa kvalitativa metoder hade inte 
bidragit med tillräckligt antal artiklar. Som nämnts ovan, hade de fortfarande upple-
velsefokus från ett patientperspektiv som svarade på studiens syfte. En svaghet inne-
bär att artiklar kan ha missats och betydelsefull information kan därför saknas i 
resultatet på grund av att några inte gick att öppna utan avgift. Granskningsprotokollet 
som användes låg till grund för att bedöma artiklarnas kvalitet och stärka studiens till-
förlitlighet (Henricson, 2017). Den hade kunnat stärkas ännu mer om alla artiklar hade 
kvalitetsgranskats av båda författarna istället för hälften var. De artiklar som väckte 
tveksamhet eller som inte fick full poäng granskades dock av båda författarna. Före en 
studie uteslöts fördes en diskussion mellan författarna kring orsak till beslutet. Tvek-
samhet påträffades vid kvalitetsgranskningens 6:e fråga i den andra delen som hand-
lade om kvalitetssäkringsbegrepp i studiernas metoddiskussion. Det fanns studier där 
begreppen inte diskuterades ordagrant i diskussionsavsnittet men då det ansågs att 
dessa begrepp diskuterades med hjälp av relevanta svagheter och styrkor gällande ge-
nomförd metod konstaterades det som tillräckligt trovärdigt för att ge poäng. Några 
studier använde sig av begreppen under metodavsnittet istället vilket också konstate-
rades uppfylla kravet. Konstaterandet kan dock anses sänka studiens trovärdighet. Av 
de 21 artiklar som granskades var orsaker till bortfall att syftet i denna studie inte be-
svarades, mixad metod och inget beskrivet urval. Artiklarna som inkluderades ansågs 
vara tillräckligt i antal och besvara syftet.  
 
För att stärka studiens tillförlitlighet har dataanalysen lutat sig på de fem steg som 
beskrivs av Friberg (2018a). Båda författarna läste artiklarnas resultat enskilt flera 
gånger. Likaså plockades nyckelfynd ut av båda författarna och placerades in i tabell, 
dessa diskuterades sedan tillsammans för att säkra att nyckelfynden svarade på syftet 
och att inte irrelevanta delar hade plockats ut ur artiklarnas resultat. Det fjärde och 
femte steget genomfördes gemensamt med hjälp av diskussion. För att stärka bekräf-
telsebarheten i litteraturöversikten har genomförandet av tillvägagångsättet i dataana-
lysens olika steg beskrivits med målet att göra beskrivningen på ett så konkret och 
tydligt sätt som möjligt (Henricson, 2017). Handledningstillfällena där både handle-
dare och andra studenter har granskat materialet i form av försvar och opponentskap, 
har varit till hjälp för att öka studiens trovärdighet. Den förförståelse som finns inom 
ämnet sedan tidigare är kurser som har tagit upp sjukdomens patofysiologi samt verk-
samhetsförlagd utbildning. Bristande kunskap gällande det engelska språket och 
forskningsmetod kan sänka studiens pålitlighet då information kan missuppfattas och 
bidra till otillräckliga tolkningar av resultatet. En medvetenhet kring det här har dock 
antagits exempelvis genom strävan efter att göra översättningen till svenska så korrekt 
som möjligt.  
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Resultatdiskussion 
Huvudfynd som framkom i resultatet var det begränsade livet, att hitta strategier 
samt hjälp och stöd. I fördjupningen som följer diskuteras dessa huvudfynd närmare.  
 
Det begränsade livet innebar förlust av meningsfulla aktiviteter samt av sociala sam-
manhang och roller vilket kunde efterföljas av ensamhet och isolering på grund av 
kroppens begränsade förmåga. Det innebar även en påverkad självbild med tvivel på 
den egna förmågan. Att det dagliga livet kunde begränsas är redan bekräftat av en ti-
digare studie (Nordgren, et al., 2007). I resultatet uppmärksammades dock hur, exem-
pelvis genom hinder från att delta i sociala aktiviteter och att det kunde bero på rädsla 
för kroppens förändrade kapacitet, vilket stärks av Mahoney-Davies, Davis, Glen, Clif-
ton, & Salkovskis, (2017). I likhet med Nordgren, et al., (2007) kunde avböjande av 
meningsfulla aktiviteter bidra till negativa känslor såsom besvikelse, frustration och 
känslor av misslyckande. Eftersom det bidrog till att inte kunna behålla sin tidigare 
livsstil och att inte kunna vara sig själv kunde känslor av existentiell meningslöshet 
uppstå i samband med att självbilden hotades. Det beskrivs även att livsglädjen kunde 
förloras vid förlorad självständighet och att känslor av exkludering från livet kunde 
uppstå vid minskad delaktighet samt vid förlusten av sociala sammanhang och roller 
(Nordgren, et al., 2007). Trots de åtföljande negativa känslor som visade sig ses en 
skillnad med positiva känslor där det kan upplevas som en möjlighet att sakta ned och 
att kunna njuta av ett långsammare tempo (Mahoney-Davies, et al., 2017). Till skillnad 
från resultatet om ensamhet och isolering visades även att ensamhet kunde upplevas 
som något positivt och relateras till den frivilliga formen. Tid för reflektion sågs då som 
en möjlighet och var till hjälp att lyssna på den inre rösten, vilket bidrog till nya per-
spektiv och ökade känslor av mening (Li, Chang, & Shun, 2019). Utifrån Antonovsky 
(2005) relateras det begränsade livet till att patienten genomgår många påfrestningar 
vilket kan utmana känslan av sammanhang (KASAM). Hela tillvaron kunde förändras 
och därmed påverka patientens begriplighet över sin situation. Det som tidigare varit 
hanterbart var det inte längre och meningsfullheten kunde rubbas med minskad del-
aktighet och med en känsla av exkludering från livet. Det här pekar på att patientens 
känsla av kontroll relaterat till självständighet och delaktighet påverkar dennes livs-
glädje och känsla av mening, därmed även motivationen till att vilja fortsätta kämpa 
eller inte. På liknande sätt bekräftas att komponenterna hanterbarhet som inkluderar 
känslan av kontroll över den egna situationen och begriplighet hänger ihop med käns-
lan av meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 
 
Att hitta strategier visade sig utgöra en särskild del i upplevelsen av att hantera situ-
ationen och lära sig leva med sjukdomen. Bekräftande med resultatet var att leva en 
dag i taget för att återfå kontroll (Sampaio, Renaud, & Ponce Leão, 2018). Enligt Sam-
paio, et al., (2018) kunde nya strategier och resurser användas för att bevara och 
skydda den hotade identiteten. Andra studier visar att tro och religion var något som 
kunde stärka, ge tröst och en känsla av mening (Li, et al., 2019; Sampaio, et al., 2018). 
Prioritering återges även som en nödvändig strategi med noggrann fördelning av ener-
gin efter kroppens förmåga (Nordfonn, et al., 2019). Ett upplevt behov av att anpassa 
ambitionen till mindre krävande och roliga aktiviteter framkommer också hos Hägg-
lund, et al., (2008). Trots att resultatet visar att planering kunde vara till hjälp kunde 
det i en annan studie vara något svårt då energin plötsligt kunde ta slut (Falk, et al., 
2007). Eftersom en positiv syn på livet kunde vara en viktig strategi visar Sampaio, et 
al., (2018) att fokus på optimistiska sidor av livet och sådant som ingav tacksamhet 
kunde vara till hjälp. Att det som fortfarande fungerade under dagen värdesattes och 
kunde inge trygghet trots den begränsade förmågan, kan förklaras av att det upplevdes 



12 
 

viktigt att bevara självständigheten (Hägglund, et al., 2008; Kraai, Vermeulen, Hillege, 
& Jaarsma, 2018). Det kan ses som ett sätt att sträva efter att bevara kontrollen och 
därmed även hanterbarheten (Antonovsky, 2005). Känslan av sammanhang är enligt 
Antonovsky (2005) en förutsättning för att hitta strategier. Om patienten klarar att 
acceptera situationen och hitta en begriplighet med nya perspektiv ökas förutsättning-
arna för meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovskys, 2005). När meningsfullhet 
och begriplighet kan åstadkommas underlättas på så sätt hanterbarheten genom att 
strategier lättare hittas med hjälp av inre och yttre resurser och bidrar till att en känsla 
av kontroll över situationen kan återfås. Det här bekräftar vidare hur de tre komponen-
terna i Antonovskys (2005) teori hänger ihop och att det påverkar patientens tillvaro 
och förmåga att klara av situationen.  
 
Resultatet visade att nära relationer kunde ha en betydande del i hanteringen där de 
kunde få hjälp och stöd samt att det i samma huvudfynd fanns bristande stöd från 
hälso- och sjukvård. Falk, et al., (2007) bekräftar att nära relationer var en viktig del 
som bidrar till känslor av livsglädje och mening. Vänner och familj kan vara till hjälp 
att hantera de negativa känsloreaktionerna (Sevilla-Cazes, et al., 2018). Likaså tas vik-
ten av att känna sig förstådd upp i upplevelser av lättnad vid att bli sedd och lyssnad 
på, samt att stödjande attityder kunde bevara värdighet och identitet. En känsla av till-
hörighet och ett sammanhang kunde bidra till motivation (Sampaio, et al., 2018). Trots 
att andras stöd kunde vara värdefullt visar Nordgren, et al., (2007) på att det även 
kunde påminna om den minskade kapaciteten och förlust av självständighet. Sampaio, 
et al., (2018) tar även upp upplevelser av att känna sig kvävd vid situationer av över-
beskydd. Enligt Fry, et al., (2016) kan en beroendeställning av närstående och hälso- 
och sjukvård skapa rädslor för att vara till belastning. Namukwaya, et al., (2017) rela-
terar även känslor av att vara en börda för närstående till att några inte ville tillbaka 
till hemmet när de vårdats på sjukhus eftersom de inte ville vara till belastning. En 
annan studie lyfter en strävan efter att bevara självständigheten genom att det var vik-
tigt för många att kunna bo kvar och klara sig själv hemma så länge som möjligt, då det 
bibehöll värdigheten (Sampaio, et al., 2018). Att patienten har kunskap om sjukdomen 
och hur den kan hanteras är av vikt för att denne ska kunna uppnå lindring, delaktighet 
och fatta adekvata beslut (Strömberg, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). 
Samt att patienten bekräftas för att åstadkomma lindrat lidande, vilket kan bidra till 
ökad förståelse kring den egna situationen (Rehnsfeldt, & Eriksson, 2004; Svensk sjuk-
sköterskeförening, 2016). I litteraturöversikten framkom brist på information och 
kommunikation, en önskan om mer information från hälso- och sjukvård kring hur de 
kunde hantera sjukdomen. I likhet med Namukwaya, et al., (2017) efterfrågades mer 
information kring sjukdomen, symtom, läkemedel och hur de kunde ta hand om sig 
själva, samt en större empati i bemötandet. Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar 
jämförs med förekomst av förminskning där några äldre patienter återgav sig bli be-
handlade som om de vore barn, att de kände sig missförstådda och önskade istället bli 
bemötta som när de var friska (Sampaio, et al., 2018). Studien av Nordfonn, et al, 
(2019) rapporterar vikten av kontinuitet i vården för en ökad trygghet genom en öns-
kan om ett större samarbete i vårdteamet då det kunde upplevas som bristande. Till 
sist menar en ny studie att de känslor av existentiell meningslöshet som kunde uppstå 
vid begränsad självständighet med beroendeställning till vården även kunde påverka 
värdigheten. Flera orsaker till hotad värdighet kunde vara brist på information, att inte 
bli tagen på allvar, känslor av att vara en börda för andra, hjälplöshet och att inte ha 
inflytande över beslut kring sin kropp (Sampaio, et al., 2018). Hjälp och stöd relateras 
till KASAM (Antonovsky, 2005) genom att ökad kunskap om sjukdomen och dess sym-
tom kan utgöra en förstärkt begriplighet och känsla av kontroll över situationen vilket 
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bekräftas hos Strömberg (2005). På så sätt kan patientens känsla av sammanhang 
stödjas trots sjukdomen. Studien indikerar på att om patienten bemöts med förståelse, 
bekräftelse och värdighet kan KASAM gynnas. Den antyder också att meningsfullhet 
och hanterbarhet kan stödjas med hjälp av upplevd kontinuitet i vården vilket 
kan stärka patientens resurser och leda till trygghet. Vidare genom att ett fungerande 
socialt sammanhang och nära relationer kan öka motivationen, livsglädjen och käns-
lan av mening (Antonovsky, 2005).  De huvudfynd som diskuterats pekar också på 
överenstämmelse med Antonovskys (2005) resonemang om att meningsfullhet är den 
viktigaste komponenten och påverkar hur påfrestningar hanteras. Om sjuksköterskan 
kan stödja den individuella känslan av sammanhang kan det bidra till att patienten 
upplever ökad hälsa och välbefinnande. På så sätt skulle sjuksköterskan kunna bidra 
till en minskad sjuklighet och dödlighet bland patientgruppen (Ekman, Fagerberg, & 
Lundman, 2002; Lundman, et al., 2010).  
 

Slutsats 

I litteraturöversikten framkom att det begränsade livet resulterade i förluster av me-
ningsfulla aktiviteter vilket tvingade patienterna in i en process av acceptans för att 
kunna hitta gynnsamma strategier till hanteringen av situationen. Patienterna visades 
befinna sig mer eller mindre i en beroendeställning av stöd och hjälp. Fungerande nära 
relationer har visat sig bidra till ökad motivation. När det gäller stöd från hälso- och 
sjukvård framkom brister i att se hela människan. Sjuksköterskan kan stötta patienten 
och minska dennes lidande genom att stärka och stödja den individuella känslan av 
sammanhang. Exempelvis med hjälp av att befrämja patientens inre och yttre resurser. 
På så sätt kan hanteringen av sjukdomen i det dagliga livet behärskas med gynnsamma 
strategier. Att söka förståelse kring upplevelsen av att leva med hjärtsvikt kan bidra till 
ökad kunskap kring hur patientens behov i praktiken kan tillgodoses. Särskilt då sjuk-
sköterskan ansvarar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återupprätta hälsa och 
lindra lidande med ett holistiskt perspektiv.  
 

Kliniska implikationer 

Förståelsen som arbetet har bidragit med kan vara till hjälp för sjuksköterskan att ut-
forma vården till att stödja patientens hantering av tillståndet på ett sätt som känns 
meningsfullt, trots sjukdomen. Kunskapen kan hjälpa dessa patienter att hitta sina inre 
och yttre resurser och därmed bemästra sjukdomen i det dagliga livet. Kunskaps- och 
informationsbristen visar på ett potentiellt onödigt vårdlidande vilket synliggörs i 
ökade sjukvårdskostnader bland patientgruppen. Vilka orsakerna kan vara och hur 
förbättringar kan implementeras är frågor som väcks hos författarna för vidare forsk-
ning. Intresse väcks därför kring sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter 
som lever med hjärtsvikt. Eftersom teorin KASAM har varit den teoretiska referensra-
men för arbetet har det även väckt frågor kring vad fler kvalitativa studier skulle visa 
på när det kommer till patienters upplevelse i relation till teorin. Det uppmärksamma-
des att känslor av mening hade en framträdande del och att det påverkade patienten 
och dennes hantering på ett särskilt plan. Samt att det indikerade på att hänga ihop 
med den upplevda känslan av kontroll. Om fler studier visar på att resultatet i denna 
litteraturöversikt stärks, pekar det på att sjuksköterskan har särskilda möjligheter att 
bidra till ökad hjälp hos dessa patienter med ett sätt som ser hela människan. Särskilt 
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när det kommer till att leva med sjukdomen med hjälp av att stödja känslan av sam-
manhang (KASAM). På så sätt skulle sjuksköterskan kunna lindra lidande, bidra till 
ökad hälsa, bevara värdighet och välbefinnande trots sjukdomen och därmed hjälpa 
dessa patienter att hantera sin hjärtsvikt i det dagliga livet. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Sökmatris 

Sökning: 2019-10-25 
Sökord 
  

Databas  Träffar Lästa 
titlar 

Lästa  
abstrakt  
(varav 
dubletter) 

Granskade 
artiklar 
  

Artiklar 
till  
resultat 

(MH "Heart failure”) 
AND (experienc* or atti-
tude* or view* or feel-
ing* or emotion* or 
perception* or perspec-
tive*) AND (qualitative) 
AND (liv*) 

CINAHL 
  

88 88 25  17 
 

13 
  

(MH "Heart Failure") 
AND (experienc* or atti-
tude* or view* or feel-
ing* or emotion* or 
perception* or perspec-
tive*) AND (qualitative) 
AND (liv*) 

MEDLINE 
  

94 
  

94 
  
  

24 (12) 
 
 

4 
 
 

1 
 
 

su("heart failure") AND 
noft(experienc* OR atti-
tude* OR view* OR feel-
ing* OR emotion* OR 
perception* OR perspec-
tive*) AND noft(qualita-
tive) AND noft(liv*) 

PsycInfo 42 42 
 
 

 13 (9) 
 

0 
 
 

0 
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Bilaga 2. Artikelmatris 
Nr.  Författare 

(År), Tidskrift, 
Land 

Titel Syfte Design, 
Metod 

Inklusions- och  
exklusionskriterier 

Urval/bortfall Resultat  Kvalitet 

1. Allen J.W, 
Arslanian-En-
goren C, & 
Lynch-Sauer J. 
(2009). Pro-
gress in Cardi-
ovascular 
Nursing. 
 
USA 
 

The lived  
experience of 
middle-aged 
women with 
New York 
Heart Asso-
ciation class 
III heart fail-
ure: a pilot 
study. 

Better under-
stand the lived 
experience of 
women with 
NYHA class III 
heart failure 
from the per-
spective of 
women living 
with the disease. 

Kvalitativ 
design 
Fenomeno-
logisk me-
tod. 
Semistruk-
turerad in-
tervju 
(telefon). 
Pilotstudie 
 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor. Diagnostise-
rad hjärtsvikt, NYHA 
klass III.   
≥21 års ålder.  
Förmåga att verbalt 
kommunicera sina 
upplevelser av hjärt-
svikt.  
Villighet att delta i 
ljudinspelad intervju.   
 
Exklusionskriterier: 
Kvinnor som ej talade 
eller förstod engelska. 
Hörsel- eller kognitiv 
funktionsnedsättning. 

Bekvämlig-
hetsurval. 
 
Bortfall: 
Framkommer 
inte 
 
Deltagare:  
4 st. Kvinnor 
 
NYHA klass: 
III 
 

Fem teman identifiera-
des: Utveckla en ny själv-
bild. Erkänna fysiska 
begränsningar. Acceptera 
stöd. Utstå emotionell 
smärta. Återhämtning ge-
nom vila.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

2.. Andersson, L., 
Eriksson, I., & 
Nordgren, L. 
(2012). British 
Journal of 
Community 
Nursing, 
 
Sweden 

Living with 
heart failure 
without real-
ising: a qual-
itative 
patient 
study. 

Describe how 
people with 
heart failure ex-
perience sup-
port in Swedish 
primary 
healthcare 
 

Kvalitativ 
design. 
Innehållsa-
nalys. 
Semistruk-
turerad in-
tervju. 

Inklusionskriterier: 
Människor med hjärt-
sviktsdiagnos i primär 
sjukvård. 
  
Exxklusionskriterier:  
Mentalt funktionshin-
der, demens, substans-
missbruk, talar eller 
förstår ej svenska. 

Ändamålsen-
ligt urval. 32 
st.  
  
Bortfall:  
21 st. 
  
Deltagare:  
6 st. kvinnor 
5 st. män 
  
NYHA klass: 
framkommer 
inte 

Resultatet svarade på syf-
tet i fyra olika teman: Att 
bli övergiven. Brist på in-
formation. En frånva-
rande dialog. Att utveckla 
strategier på egen hand.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
     

3. Burström, M., 
Brännström, 
M., Boman, K., 
& Strandberg, 

Life experi-
ences of se-
curity and 
insecurity 

Illuminate 
women’s experi-
ences of living 
with chronic 

Kvalitativ 
design. 
Innehållsa-
nalys 

Inklusionskriterier:  
Kvinnor med diagnos-
tiserad hjärtsvikt, 
NYHA klass II-III.  

Konsekutivt 
urval. 8 st. 
  
Bortfall: 0 

Resultatet beskriver vad 
som upplevs ge trygghet 
och otrygghet i 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
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G. (2012). 
Journal of Ad-
vanced 
Nursing 
 
Sweden 

among 
women with 
chronic 
heart failure. 

heart failure 
with a focus on 
feelings of secu-
rity and insecu-
rity. 
 

Semistruk-
turerad in-
tervju 
(fokus-
grupp). 

  
Exklusionskriterier: 
Framkommer inte 

  
Deltagare:  
8 st. kvinnor 
  
NYHA klass 
II-III. 

förhållande till att leva 
med hjärtsvikt.  

4. Dekker RL, 
Peden AR, 
Lennie TA, 
Schooler MP, 
& Moser DK. 
(2009).Ameri-
can Journal of 
Critical Care. 
 
USA. 

Living with 
depressive 
symptoms: 
patients with 
heart failure. 

Describe the ex-
perience of pa-
tients with heart 
failure living 
with depressive 
symptoms. 
 
 

Kvalitativ 
design. In-
nehållsana-
lys. 
Semistruk-
turerad in-
tervju. 
    

Inklusionskrierier: 
Diagnostiserat kronisk 
hjärtsvikt, Stabil skick 
med hjälp av medicin,  
 
Exklusionskriteier: 
Inga andra dödliga 
sjukdomar, ej har 
stroke eller hjärtin-
farkt inom de senaste 
tre månader. 

Ändamålsen-
ligt urval. 
10 st. 
 
Bortfall: 0 
 
Deltagare: 5 
kvinnor och 5 
män 
 
NYHA klass. 
I-IV 

Strategier för att hantera 
depressiva symtom i 
samband med sjukdomen 
presenteras 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
 
 
 

5. Klindtworth, 
K., Oster, P., 
Hager, K., 
Krause, O., 
Bleidorn, J., & 
Schneider, N. 
(2015). BMC 
Geriatrics 
 
Germany 

Living with 
and dying 
from ad-
vanced heart 
failure: un-
derstanding 
the needs of 
older pa-
tients at the 
end of life. 

Understand how 
old and very old 
patients per-
ceive advanced 
heart failure and 
to assess their 
medical, psy-
chosocial and 
information 
needs at the end 
of life. 
 
 

Kvalitativ 
design. 
Grounded 
theory. 
Intervju 

Inklusionskriterier:  
Svår hjärtsvikt, NYHA 
klass III-IV. ≥70 års 
ålder. Tysktalande.  
 
Exklusionskriterier: 
progressiv cancer, 
måttlig till svår de-
mens, Skörhet enligt 
CHSA Clinical Frailty 
Scale.  

Ändamålsen-
ligt urval. 29 
st.  
 
Bortfall: 4 st. 
 
Deltagare:  
14 st. Kvin-
nor.  
11 st. män 
 
NYHA klass 
III-IV. 

Sex subkategorier beskri-
ver upplevelsen av att 
leva med hjärtsvikt rela-
terat till hög ålder: An-
passning till förändrade 
tillstånd. Information om 
sjukdomen. Värde och 
värdelöshet i ålderdom. 
Kontinuitet i vården. 
Specifika aspekter i inter-
aktion med läkare. Bety-
delse av familjen. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

6. Norberg, E.-B., 
Boman, K., 
Löfgren, B., & 
Brännström, 
M. (2014). 
Scandinavian 
Journal of 

Occupational 
performance 
and strate-
gies for man-
aging daily 
life among 
the elderly 

Describe experi-
ences of limita-
tions in 
occupational 
performance 
and strategies 
for managing 
daily activities 

Kvalitativ 
design. 
Tematisk 
innehåll-
analys.  
individuella 
intervju 
 

Inklusion:   
Framkommer inte 
 
Exklusion:  
Framkommer inte 
 

Bekvämlig-
hetsurval. 40 
st. 
 
Bortfall:30 st. 
 
Deltagare: 7 
kvinnor ålder 

Två nyckeltema identifie-
rades: Omdefiniera ett 
aktivt liv, medveten om 
sin försämrade kropp. 
Planera aktiviteter och 
balansera grad av an-
strängning. 
 

De 1: 4/4. 
Del 2: 8/8 
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Occupational 
Therapy. 
 
Sweden. 

with heart 
failure. 

among the el-
derly with 
chronic heart 
failure. 

mellan och 3 
män ålder 
mellan 74-91. 
 
NYHA klass 
II-IV. 

7. Pihl, E., Frid-
lund, B., & 
Mårtensson, J. 
(2011). Scandi-
navian Journal 
of Caring Sci-
ences. 
 
Sweden. 

Patients’ ex-
periences of 
physical lim-
itations in 
daily life ac-
tivities when 
suffering 
from chronic 
heart fail-
ure; a phe-
nomenograp
hic analysis. 

Describe how 
patients suffer-
ing from chronic 
heart failure 
conceived their 
physical limita-
tions in daily life 
activities.  

Kvalitativ 
design.  
Fenomeno-
grafisk me-
tod. 
Semistruk-
turerad in-
tervju 

Inklusionskriterier:  
Diagnostiserad hjärt-
svikt (ekokardiografi). 
Svensktalande. 
 
Exklusionskriterier: 
Andra allvarliga fyi-
siska eller psykiska 
sjukdomar.  
 

Ändamålsen-
ligt urval 
 
Bortfall: 
framkommer 
inte. 
 
Deltagare:  
10 st. Män 
5 st. Kvinnor  
 
NYHA-klass: 
II-IV 

Fyra nyckelteman beskri-
ver resultatet: Behov av 
att hitta praktiska lös-
ningar i det dagliga livet. 
Ha realistiska förvänt-
ningar på framtiden. Att 
inte tro på sin egen för-
måga. Förlora sina soci-
ala roller i det dagliga 
livet.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

8. Ryan M, & 
Farrelly M. 
(2009). Euro-
pean Journal 
of Cardiovas-
cular Nursing. 
 
Ireland 

Living with 
an unfixable 
heart: a 
qualitative 
study explor-
ing the expe-
rience of 
living with 
advanced 
heart failure. 

Describe pa-
tients’ experi-
ences of living 
with advanced 
heart failure.  

Kvalitativ 
design. 
Fenomeno-
logisk, Her-
maneutisk 
analys. 
Ostrukture-
rad intervju 

Inklusionskriterier: 
Framkommer inte 
 
Exklusion:   
Framkommer inte 
 

Ändamålsen-
ligt urval: 
17st. 
 
Bortfall: 8 st. 
 
Delgatare: 6 
män och 3 
kvinnor. 
 
NYHA-klass. 
III-IV 

Resultatet delas upp i 
fyra huvudteman: Leva i 
skuggan av rädsla. Att gå 
på tomgång. Ett begrän-
sat liv. Kämpa mot syste-
met.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

9. Seah, A. C. W., 
Tan, K. K., Hu-
ang Gan, J. C., 
& Wang, W. 
(2016).  Jour-
nal of 
Transcultural 
Nursing. 

Experiences 
of Patients 
Living With 
Heart Fail-
ure. 

Explore the ex-
periences, needs 
and coping 
strategies of pa-
tients living with 
heart failure in 
Singapore. 

Kvalitativ 
design. In-
nehållsana-
lys. 
Semistruk-
turerad in-
tervju 

Inklusion: 
Minst 1 års klinisk dia-
gnos av Hjärtsvikt. 
≥21 års ålder. 
Engelsk- eller Man-
darintalande. 
 

Ändamålsen-
ligt urval: 32 
st. patienter 
 
Bortfall: 17 st. 
 

Tre nyckelteman identi-
fieras: Uthärda känslor. 
Hantera tillståndet. Be-
hov av sjukvårdsperso-
nal.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
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Singapore. 

Exklusion: Psykisk 
sjukdomshistoria, eller 
långvariga sjukdomar, 
bilateral hörselned-
sättning. 

Deltagare: 13 
st. män & 2 
st. kvinnor. 
 
NYHA-klass: 
I-IV 

10. Walthall, H., 
Boulton, M., 
Floegel, T., & 
Jenkinson, C. 
(2019).  Con-
temporary 
Nurse: A Jour-
nal for the 
Australian 
Nursing Pro-
fession. 
 
England 

Patients ex-
perience of 
fatigue in 
advanced 
heart failure. 

Explore the ex-
perience of liv-
ing with fatigue 
in persons with 
advanced heart 
failure.  

Kvalitativ 
design.  In-
nehållsana-
lys. 
Semistruk-
turerad in-
tervju.  

Inklusion:  
≥18 års ålder.  
Diagnostiserad hjärt-
svikt med NYHA klass 
III-IV & reducerad 
ejektionsfraktion.  
Förmåga att konver-
sera på eget hemspråk.  
 
Exklusion: 
Kognitivt funktions-
nedsättning 

Bekvämlig-
hets-urval: 86 
st. patienter 
 
Bortfall: 63 
st. 
 
Deltagare:  
13 st. män 
och 10 st. 
kvinnor. 
 
NYHA-klass. 
III- IV 

Resultatet återges i tre te-
man.  
Trötthet som en fysisk 
barriär. Psykologisk re-
spons av trötthet. Leva 
med trötthet som en del 
av det dagliga livet.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

11. Walthall, H., 
Jenkinson, C., 
& Boulton, M. 
(2017).  Jour-
nal of Clinical 
Nursing. 
 
England 

Living with 
breathless-
ness in 
chronic 
heart fail-
ure: a quali-
tative study. 

Explore how pa-
tients them-
selves describe 
their experi-
ences of breath-
lessness, how 
breathlessness 
affects their 
daily lives and 
how they adjust 
to and manage it 

Kvalitativ 
design. 
Tematisk 
analys. 
Semistruk-
turerad in-
tervju. 

Inklusion: Diagnosti-
serad hjärtsvikt NYHA 
Klass. I-IV. 
Kunna tala och läsa 
engelska.  Kognitivt 
kompetent vid den 
senaste kliniska be-
dömningar.  
 
Exklusion:  
Framkommer inte 

Bekvämlig-
hets- 
urval: 86 st. 
 
Bortfall: 61 st 
 
Deltagare: 15 
män och 10 
kvinnor mel-
lan 53–86 år.  
 
NYHA klass. 
I-IV.  

Resultatet framställs i två 
nyckelteman: Känslo-
mässig påverkan av and-
fåddhet. Påverkan av 
andfåddhet på det dag-
liga livet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

12. Walsh, A., 
Kitko, L., & 
Hupcey, J. 
(2018). Jour-
nal of 

The Experi-
ences of 
Younger In-
dividuals 
Living With 

Investigate the 
experiences of 
younger persons 
living with heart 
failure. 

Kvalitativ 
design. 
Tematisk 
analys. 

Inklusion:  
Diagnostiserad hjärt-
svikt. Förmåga att 
kommunicera eng-
elska. 
Ålder 35–55.  

Ändamålsen-
ligt 
urval: 18 st. 
 
Bortfall: 0 
 

Fem teman redovisar re-
sultatet. Rolluppfyllelse 
Autonomi. Finansiell på-
verkan. Självuppfattning. 
Retrospektiva livsföränd-
ringar.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
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Cardiovascular 
Nursing. 
 
USA. 

Heart Fail-
ure. 

Semistruk-
turerad in-
tervju. 

 
Exklusion: Framkom-
mer inte. 
 
 

Deltagare: 10 
kvinnor och 8 
män. 
 
NYHA klass: 
framkommer 
inte 
 

13. Waterworth S, 
& Jorgensen 
D. (2010). 
Health & So-
cial Care in the 
Community 
 
New Zeeland   

It’s not just 
about heart 
failure -- 
voices of 
older people 
in transition 
to depend-
ence and 
death. 

Explores the ex-
periences of 
older people liv-
ing with heart 
failure and their 
transitions from 
independence to 
dependence and 
for some death. 

Kvalitativ 
design. 
Grounded 
theory 
Semistruk-
turerad in-
tervju. 

Inklusion: 
Äldre personer m. 
hjärtsvikt, NYHA klass 
II-IV 
 
  
Exklusion:  
Framkommer inte 

Ändamålsen-
ligt urval. 25 
st. 
  
Bortfall: 8 st.  
  
Deltagare: 
7 st. kvinnor 
10 st. män 
  
NYHA-klass 
II- IV 

Tre teman skildrar resul-
tatet:  
Erkänna avslut och för-
luster. Ovisshet. God 
vård vid livets slut.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

14. Östman, M., 
Jakobsson 
Ung, E., & 
Falk, K. 
(2015). Inter-
national jour-
nal of 
qualitative 
studies in 
health and 
well.being 
 
Sweden 

Continuity 
means “pre-
serving a 
consistent 
whole”- a 
grounded 
theory study 

Illuminate 
whether persons 
with chronic 
heart failure ex-
perience discon-
tinuity in life 
and, if so, what 
helps them to 
preserve and 
strengthen con-
tinuity in their 
daily lives. 

Kvalitativ 
design, 
Grounded 
theory, 
intervju 

Inklusion:  
≥ 20 år, diagnostise-
rats med kronisk hjärt-
svikt, kunna förstå och 
prata svenska och 
bodde i standarbostä-
der.  
 
Exklusion:  
Framkommer inte. 

Ändamålsen-
ligt urval 
 
Bortfall:  
framkommer 
inte 
 
Deltagare: 5 
män och 5 
kvinnor. 
Ålder: 62-
88år 
 
NYHA klass 
I-IV 

Tre kategorier svarar på 
syftet: Upplevelser av dis-
kontinuitet. Återskapa 
tillvägagångssätt. Förso-
ning. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
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Bilaga 3. Granskningsprotokoll 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja  

 Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 

II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i dis-

kussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

      

  Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskuss-

ionen?     Ja  

 Nej 
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Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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