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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När hjärtat förlorar pumpkraft eller förmågan att fylla kamrarna tillräckligt med 

blod uppstår hjärtsvikt. Tillståndet är allvarligt och frekvensen av insjuknanden förväntas öka. 

I många fall är prognosen sämre än vid flera cancersjukdomar. Den palliativa vården är idag 

främst koncentrerad på avancerad cancer. Forskning visar på att patienter med svår hjärtsvikt 

har jämförbara upplevelser med de som insjuknat i avancerad cancer, men erhåller inte den 

vård som svårt cancersjuka får i ett palliativt skede. 

Syfte: Syftet var att belysa hjärtsviktssjuka patienters upplevelser av att vara sjuk i det 

palliativa skedet, för att med detta som grund utveckla god vårdkvalitet för denna 

patientgrupp. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Materialet analyserades enligt en 

kvalitativ innehållsanalys med inspiration från hermeneutisk vetenskapsteori. 

Resultat: Tre huvudkategorier med sex underkategorier framkom, vilka belyste 

hjärtsviktssjukas upplevelser av att vara sjuk i det palliativa skedet: Anpassningar efter 

sjukdomens konsekvenser, betydelsen av stöd samt osäkerhet inför framtiden. 

Slutsatser: Det kan ses svårigheter för hjärtsviktssjuka patienter att anpassa sig till livet som 

palliativt sjuk. Hjärtsviktspatienter har högre symtombelastning, är mer deprimerade och har 

sämre existentiellt välbefinnande i en jämförelse med svårt cancersjuka. Det finns därmed ett 

starkt behov att erbjuda palliativ vård även till denna patientgrupp. 
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INLEDNING 

 

En av författarna har erfarenhet av hjärtsjukvården. Hon har som sjuksköterska på en 

hjärtavdelning upplevt en brist på palliativ vård till de svårt hjärtsviktssjuka patienterna. Den 

andra författaren har ingen tidigare erfarenhet av hjärtsjukvård, men har under den 

verksamhetsförlagda utbildningen mött patienter med hjärtsvikt. Målet med studien är att 

utöka förståelsen för dessa patienters livssituation genom att ta reda på deras upplevelser av 

att vara sjuk i det palliativa skedet. Med hjälp av denna förståelse vill författarna förbättra sitt 

bemötande och omhändertagande av denna patientgrupp i praktiska vårdsammanhang. 

Författarna anser att allmänsjuksköterskan behöver kunskap inom detta område då denna 

patientgrupp återfinns i många olika vårdsituationer i samhället.  

 

BAKGRUND 
 

Hjärtsvikt 

Hjärtat är den muskel som ser till att blodet når kroppens alla organ. När hjärtat förlorar 

pumpkraft eller förmågan att fylla sina kamrar tillräckligt med blod uppstår det tillstånd som 

kallas hjärtsvikt (Dahlström, 2010; National Heart, Lung and Blood Institute, 2010). 

Hjärtsvikt är inte en sjukdom i sig, utan yttrar sig som ett flertal olika symptom på en 

bakomliggande sjukdom eller störning i hjärtats funktion. Patienten lider av, bland annat, 

andfåddhet vid ansträngning och i vissa fall även i vila, trötthet samt illamående (Dahlström, 

2010). Ytterligare symtom kan vara svullna underben, andningssvårigheter och försämrad 

fysisk förmåga (Hjärt-Lungfonden, 2009) . Symtomen kan komma smygande, eller akut och 

kan vara svårtolkade. Efter hand som sjukdomstillståndet försämras ökar trycket i venerna och 

ansamling av vätska kan då uppstå i kroppens inre hålrum. Detta kan till exempel visa sig som 

vätska i buken och ge patienten andningssvårigheter (Dahlström, 2010). I Sverige lider cirka 

250 000 personer av hjärtsvikt. Tillståndet är allvarligt och globalt sett förväntas frekvensen 

av insjuknanden öka. I många fall är prognosen sämre än vid flera cancersjukdomar (Hjärt-

Lungfonden, 2009). Svårighetsgraden av hjärtsvikt delas in enligt funktionsklassificeringen 

New York Heart Association (NYHA I-IV), och visar på patientens förmåga att klara 

vardagslivet. Grad III-IV innebär medelsvår till svår hjärtsvikt (Dahlström, 2010).  

 

Palliativ vård 

”Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras 

familjer som står inför problem förknippade med livshotande sjukdom genom att förebygga 

och lindra lidande genom tidig identifiering och oklanderlig bedömning och behandling av 
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smärta och andra problem, fysiska, psykosociala och andliga.” (Världshälsoorganisationen, 

WHO, 2002, s.83) 

 

När sjukdomen inte längre är botbar, kurativ, inleds det som kallas palliativ vård, vilket bland 

annat innebär lindring av symtom. Det krävs engagemang och omtanke för att kunna hjälpa 

patienten att leva så bra som möjligt fram till sin död (Glimelius, 2005). Kärnan i den 

palliativa vården är att underlätta livets slutskede för den döende (Milberg, 2005). Gällande 

behandlingar i palliativt skede måste vinsterna dominera över riskerna för upprätthållandet av 

livskvaliteten (Petersson, Strang & Sjödén, 2005). Den palliativa vården är idag främst 

koncentrerad på avancerad cancer (Strang, 2005). I en studie av Horne och Payne (2004) 

diskuteras behovet av mer forskning om strategier och mål med palliativ vård för de svårt 

hjärtsviktssjuka.  

 

Upplevelsen av att vara svårt sjuk och i behov av palliativ vård 

Hjärtsvikt i sena stadier är ett livshotande tillstånd som kan jämföras med avancerad cancer. 

Hjärtsviktspatienten bör precis som cancerpatienten erhålla palliativ vård, där inte enbart 

fokus ligger på hjärtats medicinska behov, utan även patientens psykosociala och existentiella 

problematik (Strang, 2005). Anderson et al. (2001) påvisar att patienter med svår hjärtsvikt 

har jämförbara upplevelser med de som insjuknat i avancerad cancer. Trots detta erhåller de 

inte motsvarande vård som cancersjuka får i ett palliativt skede (ibid.). Hos cancersjuka är 

tankar om döden vanligt, men det är inte förrän vid obotlig sjukdom som insikten om dödens 

realitet blir tydlig (Milberg, 2005). För cancerpatienten innebär det en livskris där tankar om 

existens, hopplöshet och orättvisa står i fokus. En del känner rädsla inför döden, att bli 

övergivna av sjukvården och anhöriga, att uppleva svår smärta, förluster av kroppsliga 

funktioner och bli beroende av andra. (ibid.). Sandeman och Wells (2011) fann att de 

cancersjuka patienterna ansåg kontinuitet i vården som viktigt. Sårbarhet och osäkerhet 

uttrycktes i samband med försämring i sjukdomstillståndet och en osäkerhet om framtiden 

(ibid.). En studie med fokus på hjärtsviktspatienternas upplevelser fann att de upplevde en 

minskad självständighet, social isolering och oro inför framtiden (Fitzsimons et al., 2007). I 

en jämförande studie av svårt hjärtsviktssjuka och svårt cancersjuka framkom det att de svårt 

hjärtsviktssjuka var mer deprimerade, hade ett sämre existentiellt välbefinnande och högre 

symtombelastning än patienter med avancerad cancer (Bekelman et al., 2009).  

 

Behovet av palliativ vård till de hjärtsviktssjuka har belysts i flera studier (Horne & Payne, 

2004; Johnson & Houghton, 2006; Murray et al., 2002). Hjärtsviktspatienterna har behov av 

information om sitt tillstånd men den erhållna informationen de fått från läkare har visat sig 

vara bristfällig. De hjärtsviktssjuka hade tankar om och en rädsla inför döden (Aldred, Gott & 

Gariballa, 2005; Horne & Payne, 2004). Strang (2005) beskriver bristen på information som 

ångestframkallande för patienten. Patienten behöver även delges negativa besked för att 

kunna få möjlighet att bearbeta sin situation. Genom att ge information om det som patienten 

oroar sig för, blir situationen hanterbar och patienten får möjlighet att förbereda sig på det 
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oundvikliga (ibid.). Socialdepartementet (2004) satte som mål att alla i livets slutskede ska 

erhålla palliativ vård oavsett diagnos men, detta är långt ifrån uppnått. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Forskning inom vårdvetenskap generar kunskap om vad god vård är och utgår från en 

humanvetenskaplig människobild, det vill säga, varje enskild individ ses som unik. 

Kunskapen ska ligga till grund för utveckling av metoder och riktlinjer för att kunna ge 

patienten optimal vård. Den bygger på ett antal olika begrepp som beskriver vårdfenomen. 

Begreppen har relation till varandra, är för vårdvetenskapen unika och kan användas som stöd 

för vårdandet eller av vårdaren vid dokumentation och rapportering (Wiklund, 2003). 

Patienten är expert på sin livssituation. Ett etiskt patientperspektiv som bejakar detta bidrar till 

en förståelse hos vårdaren (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Vårdvetenskapen beskriver således patientens perspektiv på hälsa, och tydliggörs med bland 

annat begreppen: livsvärld, subjektiv kropp, lidande och välbefinnande (ibid.). 

 

Husserl utvecklade begreppet livsvärld, där världen beskrivs utifrån den enskilda människans 

upplevelser (Birkler, 2007; Dahlberg et al., 2003). Livsvärlden utgår från ett första persons 

perspektiv och förändras efter människans upplevelser i olika sammanhang, till exempel 

mellan frisk och sjuk. Vårdarens livsvärld skiljer sig alltså från den sjuka patientens livsvärld 

(Birkler, 2007). Genom att observera, lyssna och sätta sig in i patientens upplevelser får 

vårdaren större förståelse för patientens livsvärld och möjligheterna att utforma vården etiskt 

och konstruktivt kan därmed bli större (Birkler, 2007; Wiklund, 2003). Livsvärlden samverkar 

med den subjektiva kroppen och det är genom den som människan har tillgång till världen, 

upplevelser och sin identitet. Tillgången till världen och förändringar av upplevelser är direkt 

beroende av förändringar i kroppen, så som sjukdom eller skada. Människan kan därför börja 

uppleva världen på ett annat sätt och kroppen kan kännas främmande (Wiklund, 2003).  

 

Den mest centrala upplevelsen i en patients livsvärld är lidandet (Wiklund, 2003). Det finns 

olika benämningar på lidande inom vårdvetenskapen, beroende på orsaken till lidandet 

(Dahlberg et al., 2003). Lidandet som konsekvens av sjukdomens symtom och problem 

benämns som sjukdomslidande, lidande orsakat av vården benämns som vårdlidande och 

lidande som berör människors liv och verklighet benämns som livslidande (Dahlberg at al., 

2003; Wiklund, 2003). Fysiska symtom kan upplevas som begränsande, vilket leder till 

oförmåga att genomföra olika aktiviteter som tidigare varit naturliga inslag i livet. På grund av 

begränsningen upplevs en otillfredsställelse med livet som kan leda till en försämrad 
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livskvalitet. Sjukdomslidandets uppkomst beror inte endast på de fysiska symtomen utan 

också på omständigheterna runt sjukdomen (Birkler, 2007; Wiklund, 2003). Hela människans 

existens är förknippad med livslidandet, då lidande förekommer i livets alla faser. 

Vårdlidandet anses av Eriksson (1994) i Dahlberg et al. (2003, s.34) som ”onödigt lidande” 

och kan i flera fall uppstå på grund av okunskap hos vårdaren (Dahlberg et al., 2003; 

Wiklund, 2003). Målet med vård är att lindra lidande och skapa förutsättningar för 

välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). Välbefinnandet är människans inre upplevelse som 

utgår från människans livsvärld, vilket gör den unik och personlig (Wiklund, 2003). Birkler 

(2007) menar att det är en subjektiv känsla av att må bra. En människa kan trots objektiva 

tecken på sjukdom uppleva välbefinnande om situationen är accepterad (Wiklund, 2003). 

Exempelvis kan en känsla av trygghet i situationen ge patienten upplevelse av välbefinnande 

(Dahlberg et al., 2003).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Studier visar att kunskap om patienter med svår hjärtsvikt och deras livssituation i ett 

palliativt skede är bristfällig och att information till vårdarna om hur patienterna vill bli 

bemötta och vad de har för behov saknas (Aldred, Gott & Gariballa, 2005). Vidare ses det att 

patienter med svår hjärtsvikt har jämförbara upplevelser med de som insjuknat i avancerad 

cancer (Andersson et al., 2001). Trots detta erhåller de inte motsvarande vård som 

cancersjuka får i ett palliativt skede (ibid.). Socialdepartementet har satt som mål att alla i 

livets slutskede ska erhålla palliativ vård oavsett diagnos, men detta är långt ifrån uppnått 

(Socialdepartementet, 2004). Det är problematiskt att fastställa exakt när palliativa insatser 

behövs och det är endast ett fåtal hjärtsviktspatienter som erbjuds dessa insatser (Brännström, 

Forssell & Pettersson, 2011; Strang, 2005). Genom att belysa hjärtsviktspatienters upplevelser 

av att vara sjuk skapas möjligheter för utveckling av god vårdkvalitet inom denna 

patientgrupp.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa hjärtsviktssjuka patienters upplevelser av att vara sjuk i det palliativa 

skedet, för att med detta som grund utveckla god vårdkvalitet för denna patientgrupp.  
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METOD 
 

Författarna valde att genomföra en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats (Forsberg 

& Wengström, 2008). Vid analysen hämtades inspiration från hermeneutisk vetenskapsteori, 

där forskaren söker förståelse av helheten genom att tolka delarna i det som studerats, och 

förstå delarna genom att tolka helheten. Processen kan liknas vid en cirkel. Forskaren försöker 

se och förstå världen från de undersöktas situation och för kontinuerligt en dialog med texten 

genom hela processen och ifrågasätter dess mening (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 

Beck, 2010; Sohlberg, P. & Sohlberg B-M., 2009). Forskaren utvecklar en förförståelse när 

denne studerar helheten och när forskaren i nästa steg studerar delarna med denna 

förförståelse utvecklas en ny delförståelse (Birkler, 2007). Författarna har tolkat texten i 

artiklarna enligt den hermeneutiska cirkeln, det vill säga, först läst helheten, därefter riktat in 

sig på delarna och utvecklat en förståelse för materialet i sin helhet. 

 

Datainsamling 

Författarna har använt sig av kvalitativa vetenskapliga artiklar för att lyfta fram patientens 

upplevelser och få fram subjektiva erfarenheter. Utifrån detta kunde ökad förståelse erhållas 

om hur patienten såg på sin livssituation (Forsberg & Wengström, 2008). Inledningsvis 

genomfördes databassökningar med sökord, så kallade thesaurus, genererade från Medical 

Subject Headings (MeSH). Dessa sökord kontrollerades i Cinahls ämnesordlista Cinahl 

headings. De slutgiltiga sökorden blev heart failure, palliative care, life experiences, quality 

of life, patient attitudes, patient perspective, middle-age, qualitative och qualitative research. 

Författarna valde att välja flera olika thesaurus för att fånga olika vinklingar på patienternas 

upplevelse av att vara sjuk. För att koppla sökorden med varandra användes den booleska 

operatoren AND. Sökningarna skedde i databaserna Cinahl och PubMed eftersom de 

innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). De första sökningarna 

genomfördes i Cinahl, och ganska snabbt fann författarna en mättnad på material. Därefter 

skedde sökningar i PubMed för att eventuellt hitta artiklar som inte fanns på Cinahl. Vid 

sökningar i PubMed påträffades till stor del samma artiklar som vid sökningarna i Cinahl, 

således valdes endast en artikel från PubMed (bilaga 1). 

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier för urvalet var patienter med diagnosen hjärtsvikt (NYHA III till IV), samt 

kvalitativa data med utgångspunkt från ett patientperspektiv. De skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska. Exklusionskriterier var icke vetenskapliga artiklar och publikationer 

före 2006. Antalet träffar på sökorden blev stort och för att koncentrera antalet adderades 

begränsningarna Peer Reviewed, Linked Fulltext och ej äldre än 5 år. I flera fall var artiklarna 

vetenskapligt granskade men inte benämnda som Peer Reviewed i databaserna och på 

PubMed fanns inte alternativet som begränsning. Linked Fulltext anger endast de artiklar som 

var länkade i fulltext till databasen. I några sökningar användes inte begränsningen Linked 
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Fulltext men gav träffar motsvarande syftet. Med hjälp av Google Scholar gjordes manuella 

sökningar efter dessa artiklar, detta gav dock inget resultat. Författarna hade möjlighet att 

beställa dessa artiklar via universitetsbiblioteket, men det ansågs ta för lång tid. 

 

Titel och abstracts från sökningarna i databaserna lästes och urvalet av artiklar 

koncentrerades. Författarna upptäckte vid läsning av abstracts att flera svenska studier var 

lämpade för syftet och valde att utforska en av författarnas tidigare publicerade artiklar. 

Sökning gjordes därför på författarens namn, ”Ekman I” kopplat med ”Heart Failure”, vilket 

bidrog med en artikel som motsvarade syftet. Totalt sett från alla sökningar valdes 14 artiklar 

ut för vidare granskning. De tidskrifter som publicerat artiklarna återfanns på Ulrich’s 

Periodicals Directory™ (2011). Detta säkerställde att de var vetenskapligt granskade. För 

bedömning av artiklarnas kvalitet och relevans till syftet användes Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP, 2010) (bilaga 2). Samtliga artiklar granskades av båda författarna 

tillsammans, därefter sållades tre stycken artiklar bort då de ej svarade exakt mot syftet eller 

höll tillräckligt hög kvalitet. Författarna fann att resterande elva artiklar, som kom att utgöra 

resultatet utifrån de angivna inklusionskriterierna och exklusionskriterierna, höll hög kvalitet 

(bilaga 3). 

 

Analys 

Författarna har enskilt och noggrant läst alla vetenskapliga artiklar ett flertal gånger, tills 

materialet upplevdes bekant. Därefter har meningsbärande enheter, motsvarande syftet, tagits 

fram enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Författarna har 

under analysprocessen kontinuerligt fört en diskussion med varandra och jämfört 

uppfattningar om innehållet. Analysfokus i studien har legat på den manifesta innebörden i 

artiklarna, det vill säga, den uppenbara och synliga innebörden i texten (Forsberg & 

Wengström, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) lyfter 

fram vikten av att skilja på det manifesta innehållet och den underliggande innebörden i 

texten, det latenta innehållet, då analys av det latenta är mer djupgående. De meningsbärande 

enheterna har sedan kondenserats, den väsentliga innebörden finns kvar men beskrivs med 

färre ord, och texten har benämnts med en kod. Med hjälp av koden kunde materialet delas in 

i olika kategorier med liknande innehåll (ibid.). Analysprocessen genomfördes gemensamt av 

båda författarna. Exempel på analysförfarandet kan ses nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

Många patienter 

uttryckte känslor av 

skuld på grund av 

deras beroende av 

familjemedlemmar 

att ta hand om dem. 

Ökat beroende av 

familj gav känsla av 

skuld. 

Beroende av andra. Upplevelsen av att 

anpassa sig efter 

sjukdomens 

konsekvenser. 

 

 

Författarnas förförståelse 

Vid forskning måste forskaren vara medveten om sin egen förförståelse, det vill säga den 

kunskap som forskaren redan innehar inom det område som är tänkt att studera (Dahlberg, K., 

Dahlberg, H. & Nyström, 2008; Forsberg & Wengström, 2008). Förförståelsen kan hindra 

öppenheten för det som studerats och forskaren bör överväga detta genom hela 

forskningsprocessen (Dahlberg et al., 2008). Författarna har inom sitt yrke som sjuksköterska 

respektive verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammet båda mött patienter 

med svår hjärtsvikt. Efter diskussion om huruvida vår förförståelse kunde tänkas påverka 

studien, kom författarna fram till att föreställningarna om att svår hjärtsvikt mestadels hade en 

negativ inverkan hos patienten. Genom denna medvetenhet kunde författarna försöka vara 

öppna mot såväl positiva och negativa upplevelser hos patienten.   

 

Forskningsetiska aspekter 

I Helsingforsdeklarationen (2008) fanns en sammanställning av etiska principer som skall 

följas vid forskning där människor involveras. Författarna har granskat artiklarnas etiska 

aspekter och endast inkluderat de som använt sig av antingen Helsingforsdeklarationen eller 

likvärdiga etiska åtaganden. Vid litteraturstudier skulle allt material arkiveras i 10 år och 

presenteras på ett hederligt sätt utan att exkludera resultat som inte stödde forskarens åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna har arbetat enligt dessa principer och angett 

tydliga referenser för att undvika felkällor.  

 

RESULTAT 
 

Tre huvudkategorier med sex underkategorier växte fram under den kvalitativa 

innehållsanalysen. Kategorierna belyser de svårt hjärtsviktssjukas upplevelser av att vara sjuk 

i det palliativa skedet. Nedan redovisas de mest framträdande resultaten i huvudkategorierna: 
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anpassningar efter sjukdomens konsekvenser, betydelsen av stöd samt osäkerhet inför 

framtiden.  

 

Anpassningar efter sjukdomens konsekvenser 

En förändrad kropp 

I flera studier beskrevs varje dag vara en kamp mot symtomen (Brännström, Ekman, Boman 

& Strandberg, 2007; Cortis & Williams, 2007; Ryan & Farrelly, 2009). Nästintill 

genomgående nämndes symtom som andningssvårigheter, trötthet, och utmattning 

(Brännström et al., 2007; Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006; Cortis & 

Williams, 2007; Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & 

Arnold, 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010). 

Andningssvårigheterna kunde skapa en känsla av panik hos patienter vid sängläge på grund av 

en kvävningskänsla (Ryan & Farrelly, 2009). Andra symtom som även lyftes fram var 

bröstsmärtor (Brännström et al., 2006; Heo et al., 2009; Rodriguez et al., 2008). 

Andningssvårigheterna, smärtan och tröttheten var en påminnelse om sjukdom och att livet 

stod under hot (Brännström et al., 2007).  Något som patienterna även ansåg vara 

problematiskt var att hantera känslan av svårsläckt törst och svårigheterna att följa 

vätskerestriktionen ledde till viktuppgång, vilket gav upphov till att patienterna upplevde 

skuld (Brännström et al., 2006; Falk, Wahn & Lidell, 2007). Rädsla, ångest och frustration var 

känslor som uppstod i processen att hantera sina symtom (Cortis & Williams, 2007). Detta 

ledde till en negativ påverkan av livskvaliteten (Heo et al., 2009).  

 

Det kunde ses en svårighet i accepterandet av minskad kroppsfunktion (Fitzsimons et al., 

2007). Kroppen upplevdes som främmande, opålitlig och tvetydig eftersom kroppssignalerna 

nu var svåra att tolka, vilket framkallade ett lidande (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007b). 

Patienterna kände sig osäkra på grund av svårigheterna att själva bedöma när tillståndet 

krävde akutsjukvård (Cortis & Williams, 2007). I Nordgren et al. (2007b, s.7) beskrev en 

patient känslan av försämring i kroppsfunktionerna som: “I’m in prison; I’m imprisoned 

within my own body.”  En förlust av värdighet framträdde när andra människor lade märke till 

tecken på sjukdom, vilket ledde till att känslor av upprördhet och genans uppstod. Ibland 

upplevde patienterna till och med att människor runt omkring dem inte förstod allvaret med 

deras sjukdom (ibid.).  

 

En förändrad vardag 

Det fanns en förståelse hos patienterna att deras tillstånd gradvis skulle försämras (Ryan 

Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010). Försämringen innebar svårigheter att utföra 

vardagliga aktiviteter (Brännström et al., 2006; Fitzsimons et al., 2007; Nordgren et al., 

2007b; Rodriguez et al., 2008). Med en kropp som när som helst kunde försämras blev det en 

kamp i hanteringen av vardagen (Brännström et al., 2006). Nordgren et al. (2007b) fann att 

patienter som hade svårt att utföra aktiveter som ansågs vara naturliga, inte längre kände igen 
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sig själva vilket ledde till att självbilden påverkades. Förmågan att inte kunna vara lika aktiv 

som tidigare utlöste en känsla av personligt misslyckande och uppgivenhet (Nordgren et al., 

2007b; Ryan & Farrelly, 2009). En patient beskrev misslyckandet som frustrerande och 

pinsamt på följande sätt:  

 

“I'm 54 years old—still young—and when I see 70 yr olds walking the street and passing me 

by I feel like a right ejit (idiot)—they're flying up the street and I'm crawling up it.” (Ryan & 

Farrelly, 2009, s.227). 

 

Andra patienter jämförde sig med ännu sjukare människor, för att behålla en positiv attityd, 

vilket påverkade förmågan att lättare kunna acceptera situationen (Falk et al., 2007; Heo et al., 

2009).  För att klara av vardagliga aktiviteter var patienterna tvungna att göra anpassningar, 

till exempel att undvika eller minska på aktiviteterna (Brännström et al., 2006; Falk et al., 

2007; Waterworth & Jorgensen, 2010). Brännström et al. (2007) beskrev att ett lugnare tempo 

i livet kan vara ett sätt att hantera utmattningen. Ett annat sätt att kompensera 

funktionsnedsättningar var att göra anpassningar i hemmet (Falk et al., 2007). Det var viktigt 

för patienterna att behålla en känsla av kontroll och genom att tvingas avstå från 

betydelsefulla ting som tidigare gav mening i livet uppstod frustration och besvikelse. De 

tvingades testa sina gränser, lyssna på kroppen och lära sig leva med begränsningarna 

(Nordgren et al., 2007b). Det innebar att leva livet som det blivit (Brännström et al., 2007).  

Patienterna levde dag för dag, utan att ta livet förgivet (Nordgren et al., 2007b).  

 

De yrkesaktiva medelålders patienterna kunde tvingas sluta arbeta på grund av sina fysiska 

begränsningar (Nordgren et al., 2007b; Rodriguez et al., 2008). Det kunde upplevas som att de 

blev uteslutna från livet (Nordgren et al., 2007b). Patienter talade om en avsky mot att leva ett 

begränsat liv och den tristess och ensamhet det förde med sig (Ryan & Farrelly, 2009). Det 

var viktigt att behålla samma livsstil som före sjukdomen för att uppleva livskvalitet (Falk et 

al., 2007). Falk et al. (2007) och Heo et al. (2009) menar att kunna fortsätta arbeta kunde vara 

ett sätt att behålla livskvaliteten, men också att kunna delta i sociala aktiviteter med familj och 

vänner. Patienterna uppgav en rädsla för att bli övergivna och ensamma i samband med 

förlorade kroppsfunktioner och ett begränsat socialt liv (Brännström et al., 2006). När de inte 

längre kan vara den person de vill vara, förlorar de sitt självförtroende, vilket leder till att de 

lider (Nordgren et al., 2007b). Cortis och Williams (2007) understryker förlusten av 

självförtroende och självkänsla. Ett fåtal patienter insisterade på att delta i aktiviteter, trots 

risken för fara för sitt liv, allt på grund den frustration och ångest begränsningarna förde med 

sig. När de lärde sig hitta en balans mellan kropp, livssituation och möjligheten att utföra 

aktiviteter som upplevdes meningsfulla, kände de glädje och tillfredställelse (ibid.). 
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Patienterna uttryckte en känsla av skuld över hur deras förlust av kroppsfunktioner påverkade 

deras familj (Fitzsimons et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009).  För att upprätthålla ett socialt 

liv var de beroende av andra att assistera dem, vilket gav upphov till en känsla av frustration 

(Brännström et al., 2006; Fitzsimons et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009). De hade ett starkt 

begär av att inte bli en börda för andra (Cortis & Williams, 2007; Ryan & Farrelly, 2009; 

Waterworth & Jorgensen, 2010). Till följd av att behöva ta emot hjälp infann sig en känsla av 

att vara gamla, men samtidigt var det ett sätt att anpassa sig till livssituationen (Cortis & 

Williams, 2007). Känslorna var blandade inför viljan att vara oberoende eller ta emot vård 

(Nordgren et al., 2007b). Vissa patienter uttryckte hopp om god vård och att de inte skulle bli 

försummade, samtidigt oroade de sig över hur de skulle bli bemötta när de blev sängbundna 

(Waterworth & Jorgensen, 2010).   

 

Betydelsen av stöd 

Att vara beroende av vård 

Tillgängligheten till vård beskrevs av några patienter som bristfällig, medan andra patienter 

upplevde den som bra (Fitzsimons et al., 2007; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007a). 

Erhållandet av vård balanserade livet och gav hopp om förbättring och meningsfullhet i livet 

igen (ibid.). Samtidigt påminde vården om livets bräcklighet och slutskede (Brännström et al., 

2006; Nordgren et al., 2007a). Deras allvarliga tillstånd tvingade dem att söka sig till vården, 

vare sig de hade tilltro till den eller ej. Några patienter uppgav sig bli behandlade som objekt 

av vårdarna, deras behov tillgodosågs inte, de upplevde sig ignorerade och de kände sig 

svikna (Nordgren et al., 2007a). Patienterna kände sig utpekade som bedragare, vilka ansågs 

ta upp viktigt tid (Ryan & Farrelly, 2009). Ett exempel på detta beskrevs av en patient så här:  

 

“// like—that I shouldn't BE there and the first question you heard ‘Are you sure its not in 

your own head? Now THEY were telling ME that what had happened to me couldn't happen 

but it WAS happening and that's the most frightening part—they didn't believe me.” (Ryan & 

Farrelly, 2009, s.227). 

 

Vårdarna och vårdorganisationerna ansågs som opålitliga. Behandlingar eller undersökningar 

kunde emellanåt upplevas som skrämmande eller meningslösa och endast ett fåtal patienter 

uppgav att vårdpersonal såg dem och bekräftade dem som människor (Nordgren et al., 

2007a). För att känna trygghet önskade patienterna att bli bemötta med förtroende 

(Brännström et al., 2006; Falk et al., 2007; Ryan och Farrelly, 2009). Ryan och Farrelly 

(2009) lyfte fram den oorganiserade vården som en källa till förlust av självkänsla och 

självförtroende hos patienterna och att konstant behöva upprepa sin sjukdomshistoria 

beskrevs som förargligt. Cortis och Williams (2007) beskrev kontinuiteten som värdefull för 

patienten och de ansåg stödet från vården som bättre än förväntat, medan Brännström et al. 

(2006) och Fitzsimons et al. (2007) kom fram till en önskan om mer stöd från vården.  
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Överlämnandet av sig själv till vården kunde upplevas som både en lättnad och en maktlöshet 

på samma gång (Nordgren et al., 2007a). Patienterna erfor att vårdarna tog beslut om deras 

vård utan att de fick vara delaktiga. Samtidigt som patienterna förväntades vara aktiva i sin 

hälsoprocess uteslöts de från den (ibid.). Detta kan illustreras med, som en patient uppgav, att 

bli testad regelbundet men aldrig få veta svaren (Rodriguez et al., 2008). Ett annat exempel på 

den bristande delaktigheten i vården var när patienterna inte erhållit information om sin 

prognos (Waterworth & Jorgensen, 2010). Å andra sidan fann Rodriguez et al. (2008) att 

patienterna erhållit information från vårdpersonal om sin sjukdom, och var nöjda med detta. 

En oklarhet i delaktigheten i vården skapade en misstro till vårdorganisationen, men gjorde 

också patienterna förvirrade och osäkra inför framtiden (Nordgren et al., 2007a). 

 

Att få dela bördan med andra 

Känslan av trygghet kunde uppnås genom att ha någon att dela sin upplevelse med, till 

exempel genom att träffa andra med samma diagnos och situation gav dem styrka (Cortis & 

Williams, 2007; Falk et al., 2007). Gemenskap kunde även ses mellan patienterna, deras 

familj och vänner och detta upplevdes vara den största källan till stöd (Brännström et al., 

2007; Falk et al., 2007; Fitzsimons et al., 2007). Heo et al. (2009) menar att stödet från familj 

och vänner hade stort inflytande på livskvaliteten hos patienterna. Stödet från välmenande 

familjemedlemmar kunde också bli för mycket, vilket ledde till att de upplevde sig förlora sin 

egen vilja och frihet (Ryan & Farrelly, 2009). Samtidigt uttrycktes en rädsla över att bli 

lämnade ensamma och utesluten från sitt sociala liv (Brännström et al., 2007; Brännström et 

al. 2006; Cortis & Williams, 2007). De beskrev hur vänner övergav dem när de försämrades i 

sin sjukdom (Brännström et al., 2006). 

 

Osäkerhet inför framtiden 

Oförutsägbarhet i sjukdomsförloppet 

Det fanns en medvetenhet om att tillståndet inte skulle förbättras (Nordgren et al., 2007b; 

Rodriguez et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010). 

Försämringen omfattades av episoder med akuta och icke akuta tillstånd, men det var en 

osäkerhet inför när och hur akuta tillstånd skulle uppstå (Fitzsimons et al., 2007; Rodriguez et 

al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009). Waterworth och Jorgensen (2010) fann att de svårt 

hjärtsviktssjuka kände osäkerhet om hur de skulle hantera nutiden dag för dag, men även 

framtiden. De kände inte av förändringarna i kroppen som mätvärden tydligt visade på, vilket 

gjorde dem frustrerade (Brännström et al., 2006). Känslor som hopp och hopplöshet, 

osäkerhet och förtvivlan avlöste varandra i väntan på testresultatet (Nordgren et al., 2007a). 

När kroppen blev försämrad påmindes de om att livet har ett slut. Påminnelse om döden var 

något patienterna aldrig vande sig vid. Hoppet och drömmen om att vara i en annan 

livssituation övergav dem aldrig (Brännström et al., 2007; Nordgren et al., 2007b).  
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Existentiella funderingar 

När patienterna tänkte på sin framtid kände de att de inte hade något att se fram emot 

(Waterworth & Jorgensen, 2010). De svårt hjärtsviktssjuka uppgav en känsla av tomhet, både 

fysiskt och psykiskt (Ryan & Farrelly, 2009). Enligt Nordgren et al. (2007b) upplevde 

patienterna att livet inte längre var meningsfullt och de kunde inte förstå varför detta hände 

dem. Patienterna förklarade det som att de tappade riktning i livet och kände en existentiell 

hemlöshet, vilket innebar lidande. De sökte förklaringar och en del tolkade sin situation som 

en bestraffning. Patienterna beskriver också känslomässiga svängningar mellan hopp och 

hopplöshet, tro och förtvivlan, tillfredställelse och missnöje respektive känna välbefinnande 

och må dåligt (ibid.). Framtiden kändes lättare att hantera vid de positiva stunderna. Ett gott 

humör påverkade livskvaliteten positivt, men nedstämdhet hade motsatt effekt (Brännström et 

al., 2007; Heo et al., 2009). Patienter såg på sina liv med bitterhet på grund av det hopplösa 

tillståndet (Ryan & Farrelly, 2009). Cortis och Williams (2007) skildrade en helt annan bild, 

där patienter lyckats hitta mening med livet trots sjukdomsprogression. Ett fåtal patienter 

upplevde att ha en tro och att be som betydelsefullt (Heo et al., 2009). Antingen trodde de på 

ett liv efter döden, eller så gjorde de det inte (Brännström et al., 2006). En del kände sig redo 

att dö och det var främst de äldre som såg det som positivt. Andra som hade stöd hos familj 

och vänner kände att de fortfarande hade mål att uppnå och de uttryckte en klar rädsla för att 

dö (Falk et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009 Waterworth & Jorgensen, 2010). En patient 

beskrev sin oro inför döden på följande sätt: “My biggest worry is that I don’t want to die in 

hospital. I want to die at home.” (Fitzsimons et al., 2007, s.320). Diskussioner med sin familj 

angående önskemål och göra förberedelser inför döden, var ett steg i att acceptera den 

(Fitzsimons et al., 2007; Waterworth & Jorgensen, 2010). 

 

DISKUSSION  
 

Syftet med studien var att belysa hjärtsviktssjuka patienters upplevelser av att vara sjuk i det 

palliativa skedet. Resultatet visar på hur den hjärtsviktssjuka patienten upplever det att 

anpassa sig efter sjukdomens konsekvenser, betydelsen av stöd och en osäkerhet inför 

framtiden. I följande stycke kommer en diskussion föras om hur tillvägagångssättet påverkat 

studiens resultat. Därefter lyfts även valda delar ur resultatet fram för att belysas. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats tillämpades för att svara på syftet. Metoden bedöms 

vara lämplig därför att det kvalitativa innehållet i artiklarna främst beskriver patientens egen 

upplevelse (Forsberg & Wengström, 2008). En annan metod som kan svara på syftet är 

intervjustudie, men eftersom universitetet inte ger sitt samtycke till att intervjua 

patientgrupper, faller detta alternativ automatiskt bort. En kvantitativ ansats svarar inte på 
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patienternas individuella subjektiva upplevelse, därför är detta inte heller något alternativ. En 

styrka att belysa är det stora antalet sökord som författarna använder sig av. Det ger ett brett 

spektrum, med olika infallsvinklar på upplevelserna. Där det finns fördelar, kan det även 

finnas nackdelar och i detta fall kan det tänkas att spektrumet blir för brett. Författarna söker 

svar på ett relativt brett syfte och därav krävs det fler sökord för att täcka området. 

Anledningen till att författarna väljer ett relativt brett syfte, är för att inte i förväg göra ett 

antagande om en viss företeelse, utan vara öppna för helheten och individuella skillnader.  

 

Materialet är hämtat från databaserna Cinahl och PubMed, vilket är en styrka i 

datainsamlingsprocessen, eftersom de enligt Forsberg och Wengström (2008) är de databaser 

som används mest inom omvårdnadsforskning. En svaghet gällande insamlingen av material, 

som kan påverka resultatet, uppstår då ett stort antal artiklar sållas bort i artikelsökningen. 

Författarna väljer att utesluta icke länkade artiklar, eftersom dessa måste beställas via 

universitetsbiblioteket. Vissa abstract till artiklarna är inte tillgängliga och försvårar 

bedömning av innehållet. Detta tillsammans med tidsaspekten, gör att författarna anser det 

olämpligt att lägga omotiverade resurser på eventuellt icke användbart material. Det kan 

tänkas att studien kan få ett annat resultat, om författarna gör en större studie med bredare 

tidsmarginaler. Å andra sidan är det en styrka att författarna begränsat sig till publikationer 

gjorda under de senaste fem åren, detta för att få den allra senaste forskningen. 

Inklusionskriteriet patienter med diagnosen hjärtsvikt NYHA III-IV uteslöt inte patienter med 

NYHA I-II från artikelsökningarna. Fem artiklar från datainsamlingen innehåller deltagare 

med denna lägre grad av hjärtsvikt, men redovisas överskådligt med tabeller i artiklarnas 

urval relaterat till resultatredovisningen i artikeln. Författarna till föreliggande studie kunde 

med hjälp av detta urskilja material motsvarande inklusionskriteriet. Slutligen grundar sig 

studien på elva vetenskapliga artiklar, begränsat till det som finns publicerat och länkat till i 

databaserna. De flesta är hämtade från Cinahl och efterföljande sökningar gjorda i PubMed 

tillförde endast en artikel, då samma sökträffar på Cinahl återfinns i PubMed. 

 

Författarna studerar det manifesta i materialet noggrant genom den kvalitativa 

innehållsanalysens alla metodsteg. Anledningen till varför det manifesta innehållet studeras är 

främst på grund utav att det latenta innehållet kräver en mer djupgående analys och i detta fall 

upplevde författarna sig ej ha tillräckliga kunskaper inom det analysförfarandet. Text som 

svarade mot syftet markeras enskilt av författarna, för att sedan jämföras innan vidare analys 

kan ske. Författarna uppfattar texten likartat och väljer i stort sett ut samma material. Efter en 

diskussion kring oenigheter om materialet stämde överens med syftet eller ej, uppnåddes 

konsensus och analysen påbörjades. Vid tolkning av texten är författarna medvetna om sin 

egna förförståelse vilket är en styrka i studien, även om full medvetenhet inte anses möjlig 

enligt Dahlberg et al. (2008). Svagheter är dock att det finns en risk i att forskarna till 

artiklarna tolkar sitt resultat och värderar det med sin förförståelse.  

 



 

14 

 

Graneheim och Lundman (2004) trycker på vikten av trovärdighet i forskningsresultat och 

forskningsmetoderna ska utvärderas i förhållande till resultatet. De elva artiklarna i studien 

håller alla hög kvalitet enligt CASP och detta höjer studiens trovärdighet. CASP är en 

bedömningsmall som förutsätter att granskaren besitter kunskap inom forskningsarbete och 

bedömningen blir således subjektiv. Olika kön och ålder på deltagarna i artiklarna kan tänkas 

medföra en större variation i resultatet, och även det höjer trovärdigheten. Sökordet middle-

age tillförde en åldersvariation från 38 år och uppåt. Äldsta deltagaren i denna studie var 90 

år. Användning av citat kan öka trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2004), men 

Patel och Davidson (2011) menar på att det ska iakttas yttersta försiktighet vid användning av 

citat. I resultatet är användningen av citat därför sparsam och används endast för att förtydliga 

patientens enskilda upplevelse. Gällande översättningen av artiklarna så sker det med 

utgångspunkt från författarnas egna kunskaper i engelska. När kunskap saknas tar författarna 

hjälp av ordböcker för att undvika risk för förvrängning av innehållet. 

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer det att patienter med svår hjärtsvikt har svårigheter att anpassa 

sig efter sjukdomens konsekvenser. De upplever ett ökat behov av stöd och känner en 

osäkerhet inför framtiden.  

 

Det kan dras tydliga paralleller mellan de svårt cancersjukas och de svårt hjärtsviktsjukas 

upplevelser. Resultatet visar stora likheter i känslan av hopplöshet, rädsla för att dö eller att 

bli övergivna, förlust av kroppsliga funktioner och att bli beroende av andra. En förlust av 

kroppsfunktioner påverkar tillgången till livet, då den subjektiva kroppen är det medel som 

ger människan tillgång till världen (ibid.). Enligt Dahlberg et al. (2003) kan förändringar i 

kroppen och tillgången till världen ge upphov till lidande och/eller välbefinnande. Genom 

patientens olika upplevelser av symtom, existentiella tankar, skuld och övergivenhet 

tillkommer ett lidande, sjukdomslidandet (ibid.). Lindring av sjukdomslidandet anser 

författarna till föreliggande studie, kan ske genom tillämpning av palliativ vård. SOU (2001) 

fastställer att palliativa insatser ska erbjudas till alla palliativt sjuka patienter på lika villkor. 

Socialdepartementet (2004) ser att detta mål ej är uppnått och i en nyligen publicerad studie 

av Howlett (2011) kan det konstateras att än idag brister det i tillhandahållandet av palliativ 

vård hos svårt hjärtsviktssjuka. Samma forskare menar vidare att ett palliativt synsätt ska 

introduceras tidigt i hjärtsviktssjukdomsförloppet och kontinuerligt omvärderas. 

 

Båda patientgrupperna uttrycker vikten av kontinuitet och upplever brister i delaktigheten i 

vården. Detta anses skapa ytterligare lidande hos patienterna, det som Dahlberg et al. (2003) 

benämner som ett vårdlidande. Florin (2007) bekräftar behovet av delaktighet, men att 

delaktigheten kräver en individuell anpassning då sjuksköterskan och patienten kan ha skilda 

åsikter om vilka omvårdnadsproblem som bör prioriteras. En förutsättning är att bygga upp en 

trygg relation med god kommunikation, för att ta reda på patientens upplevelser och önskemål 
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om delaktighet.  Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärldsansatsen inom vårdvetenskapen 

innebär att sjuksköterskan ska ha fokus på hur patienten upplever sitt lidande, välbefinnande 

eller sin vård. Sammantaget, om patienten ska känna välbefinnande krävs det engagemang 

från sjuksköterskan för att utveckla en trygg relation med kontinuitet och flexibilitet i den 

grad av delaktighet patienten önskar.  

 

En känsla av skuld uppstår hos patienterna när de blir beroende av sina anhörigas hjälp 

(Brännström et al., 2006; Fitzsimons et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009). Milberg (2005) 

bekräftar känslan av skuld över att uppfattas som en börda för anhöriga. Behovet av stöd från 

både anhöriga och vårdpersonal är ett av de framträdande fynden i denna studie (Brännström 

et al., 2006; Cortis & Williams, 2007; Falk et al., 2007; Heo et al., 2009; Fitzsimons et al., 

2007). Stödet från anhöriga upplevs vara viktigast. Trots detta belyses inte de anhörigas 

betydelse i alla artiklar. Författarna anser att de anhöriga bör vara en grundläggande resurs för 

patienten. De skapar trygghet för patienten och är en förutsättning för att patienten ska kunna 

känna välbefinnande. Anhöriga bör, i den mån patienten samtycker, göras delaktiga i 

vårdprocessen för att kunna utgöra fullgott stöd. Howletts (2011) studie styrker denna aspekt. 

 

Det framkommer att patienter upplever brister i bemötandet från vårdpersonal, känner sig 

objektifierade och utpekade som bedragare (Nordgren et al., 2007a; Ryan & Farrelly, 2009). 

Genom detta känner de ett svek, vilket författarna till föreliggande studie tolkar som ett 

lidande. Tidigare konstateras det att patienterna upplever ett sjukdomslidande, och nu adderas 

ytterligare lidande i form av vårdlidande (Dahlberg et al., 2003). Detta lidande i vården är ett 

onödigt lidande skapat av vårdpersonal, vilket är oacceptabelt. Vårdpersonal ska erbjuda 

patienten gemenskap och stöd för att lindra lidande (Sand, 2008). 

 

Ett annat fynd i studien är patienternas upplevda osäkerhet inför framtiden, (Fitzsimons et al., 

2007; Ryan & Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010). Samtidigt är de medvetna om 

att deras tillstånd aldrig kommer förbättras (Nordgren et al, 2007b; Rodriguez et al., 2008; 

Ryan & Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010). Detta upptäcks leda till en rad olika 

känslor, som till exempel hopplöshet, förtvivlan och existentiell hemlöshet. Av detta fynd kan 

det dras paralleller till Dahlbergs et al. (2003) begrepp livslidande och en sämre livskvalitet. 

Bekelman et al. (2009) bekräftar detta i sin studie, där en jämförelse med svårt 

hjärtsviktssjuka och svårt cancersjuka patienters behov av palliativ vård sker. De ser att 

patienter med svår hjärtsvikt är mer deprimerade, har ett sämre existentiellt välbefinnande och 

högre symtombelastning än patienter med avancerad cancer. Detta stödjer författarnas 

uppfattning om att svårt hjärtsviktssjuka upplevelser liknar de som patienter med avancerad 

cancer har och därmed finns ett behov av palliativ vård även för svårt hjärtsviktssjuka. Horne 

och Payne (2004) styrker behovet av palliativ vård hos de hjärtsviktssjuka, då de anser 

upplevelserna jämförbara med cancersjukas. I flera studier styrks behovet av palliativ vård 

hos svårt hjärtsviktssjuka (Johnson & Houghton 2006; Murray et al., 2002).  Det kan ur 
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patientperspektiv vara av stor vikt att utforska mer om den palliativa vårdens betydelse för 

svårt hjärtsviktssjuka i livets slutskede. Även de anhörigas upplevelser och deras roll i 

patientens sjukdomsprocess vore viktigt att forska ytterligare om. Föreliggande studie kan 

tänkas komma till användning i praktiken inom sjukvårdsområden där svårt hjärtsviktssjuka 

patienter påträffas. Resultatet kan öka vårdpersonalens kunskaper om upplevelsen av att vara 

sjuk och motivera dem till att förändra sitt bemötande samt ge god palliativ vård. 

 

Slutsatser 

Det finns svårigheter för de svårt hjärtsviktssjuka patienterna i att anpassa sig till sjukdomens 

konsekvenser, som till exempel förlusten av kroppsfunktioner. Likheter framkommer i de 

svårt hjärtsviktssjukas och cancersjukas upplevelser, vilket tolkas som ett sjukdomslidande. 

Erbjudandet av palliativ vård till de svårt hjärtsviktssjuka patienterna kan lindra 

sjukdomslidandet.  Brist på stöd, bemötande, kontinuitet och delaktighet i vården är ett av de 

framträdande fynden som orsakar ytterligare lidande, ett vårdlidande. Detta lidande är ett icke 

acceptabelt lidande eftersom det är förorsakat av vårdpersonal eller vårdens organisation. 

Vårdpersonal ska istället eftersträva att bygga upp en relation med patienten, med syftet att ge 

trygghet och skapa möjligheter för patienterna att uppleva ett välbefinnande i sitt 

sjukdomstillstånd. Hjärtsviktspatienternas existentiella tankar, upplevda hopplöshet och 

osäkerhet om framtiden kan tolkas som livslidande och sämre livskvalitet. I jämförelse med 

svårt cancersjuka, framkommer det att hjärtsviktspatienterna har högre symtombelastning, är 

mer deprimerade och har sämre existentiellt välbefinnande. Det finns därmed ett starkt behov 

av att erbjuda palliativ vård även till denna patientgrupp.  
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Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

making sense of evidence 

10 questions to help you make sense of qualitative 
research 

This assessment tool has been developed for those unfamiliar with qualitative research and its 

theoretical perspectives. This tool presents a number of questions that deal very broadly with 

some of the principles or assumptions that characterise qualitative research. It is not a 

definitive guide and extensive further reading is recommended. 

How to use this appraisal tool 

Three broad issues need to be considered when appraising the report of qualitative research: 

• Rigour: has a thorough and appropriate approach been applied to 

• key research methods in the study? 

• Credibility: are the findings well presented and meaningful? 

• Relevance: how useful are the findings to you and your organisation? 

 

The 10 questions on the following pages are designed to help you think about these issues 

systematically.  

The first two questions are screening questions and can be answered quickly. If the answer to 

both is “yes”, it is worth proceeding with the remaining questions.  

A number of italicised prompts are given after each question. These are designed to remind 

you why the question is important. Record your reasons for your answers in the spaces 

provided.  

The 10 questions have been developed by the national CASP collaboration for qualitative methodologies.  

© Public Health Resource Unit, England (2006). All rights reserved.  

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the 
Public Health Resource Unit. If permission is given, then copies must include this statement together with the 
words “© Public Health Resource Unit, England 2006”. However, NHS organisations may reproduce or use the 
publication for non-commercial educational purposes provided the source is acknowledged. © Public Health 
Resource Unit, England (2006). All rights reserved.  
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Screening Questions  

1. Was there a clear statement of the aims Yes No  
of the research?  

Consider:  

– what the goal of the research was  

– why it is important  

– its relevance  

2. Is a qualitative methodology appropriate? Yes No  

Consider:  

– if the research seeks to interpret or illuminate  
the actions and/or subjective experiences of  
research participants  

Is it worth continuing?  

Detailed questions  

Appropriate research design  

3. Was the research design appropriate to Write comments here  

address the aims of the research?  

Consider:  

– if the researcher has justified the research  
design (e.g. have they discussed how they  
decided which methods to use?)  

Sampling  

4. Was the recruitment strategy appropriate Write comments here  

to the aims of the research?  

Consider:  

– if the researcher has explained how the  
participants were selected  

– if they explained why the participants they  
selected were the most appropriate to provide  
access to the type of knowledge sought by the  
study  

– if there are any discussions around recruitment  
(e.g. why some people chose not to take part)  

© Public Health Resource Unit, England (2006). All rights reserved.  
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Data collection  

5. Were the data collected in a way that Write comments here  

addressed the research issue?  

Consider:  

– if the setting for data collection was justified  

– if it is clear how data were collected (e.g. focus  
group, semi-structured interview etc)  

– if the researcher has justified the methods  
chosen  

– if the researcher has made the methods explicit  
(e.g. for interview method, is there an indication  
of how interviews were conducted, did they  
used a topic guide?)  

– if methods were modified during the study. If so,  
has the researcher explained how and why?  

– if the form of data is clear (e.g. tape recordings,  
video material, notes etc)  

– if the researcher has discussed saturation of  
data  

Reflexivity (research partnership relations/recognition of researcher bias)  

6. Has the relationship between researcher and Write comments here  

participants been adequately considered?  

Consider whether it is clear:  

– if the researcher critically examined their own  
role, potential bias and influence during:  

– formulation of research questions  

– data collection, including sample recruitment  
and choice of location  

– how the researcher responded to events during  
the study and whether they considered the  
implications of any changes in the research  
design  

Ethical Issues  

7. Have ethical issues been taken into Write comments here  

consideration?  

Consider:  

– if there are sufficient details of how the research  
was explained to participants for the reader to  
assess whether ethical standards were  
maintained  

– if the researcher has discussed issues raised by  
the study (e. g. issues around informed consent  
or confidentiality or how they have handled the  
effects of the study on the participants during  
and after the study)  

– if approval has been sought from the ethics  
committee © Public Health Resource Unit, England (2006). All rights reserved.  
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Data Analysis  

8. Was the data analysis sufficiently rigorous? Write comments here  

Consider:  

– if there is an in-depth description of the analysis  
process   

– if thematic analysis is used. If so, is it clear how  
the categories/themes were derived from the  
data?  

– whether the researcher explains how the data  
presented were selected from the original  
sample to demonstrate the analysis process  

– if sufficient data are presented to support the  
findings  

– to what extent contradictory data are taken  
into account  

– whether the researcher critically examined their  
own role, potential bias and influence during  
analysis and selection of data for presentation  

Findings  

9. Is there a clear statement of findings? Write comments here  

Consider:  

– if the findings are explicit  

– if there is adequate discussion of the evidence  
both for and against the researcher’s arguments  

– if the researcher has discussed the credibility of  
their findings (e.g. triangulation, respondent  
validation, more than one analyst.)  

– if the findings are discussed in relation to the  
original research questions  

Value of the research  

10. How valuable is the research? Write comments here  

Consider:  

– if the researcher discusses the contribution the  
study makes to existing knowledge or  
understanding (e.g. do they consider the  
findings in relation to current practice or policy,  
or relevant research-based literature?)  

– if they identify new areas where research is  
necessary  

– if the researchers have discussed whether or  
how the findings can be transferred to other  
populations or considered other ways the  
research may be used  

© Public Health Resource Unit, England (2006). All rights reserved. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 

överväganden 
Kvalitetsbedömning 

Brännström, 

M., Ekman, I., 

Norberg, A., 

Boman, K., & 

Strandberg, G. 
 
2006 
 
Sverige 
 
European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 
 

Living with 

severe chronic 

heart failure in 

palliative 

advanced 

home care 

Syftet var att 

belysa 

innebörden av 

att leva med 

svår kronisk 

hjärtsvikt i 

palliativ 

avancerad 

hemsjukvård. 

En kvalitativ 

studie baserad 

på intervjuer 

med fyra 

hjärtsviktssjuka 

patienter med 

NYHA III och 

IV. 

n = 5 
(1) 

Studien fann att 

patienterna upplevde 

sjukdomsförloppet som 

en berg- och dalbana 

med upp- och 

nedgångar. Den 

palliativa 

hemsjukvården gav 

känslor av trygghet. 

Studien följde 

Helsingforsdeklarat

ionens principer 

och godkändes av 

en etisk kommitté. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 

Brännström, 

M., Ekman, I., 

Boman, K. & 

Strandberg, G. 
 
2007 
 
Sverige 
 
Contemporary 

Nurse 
 

Narratives of a 

man with 

severe chronic 

heart failure 

and his wife in 

palliative 

advanced 

home care 

over a 4,5-year 

period 

Syftet var att 

belysa 

innebörden av 

att leva med 

”upp- och 

nedgångar” i 

hjärtsvikt i 

palliativ 

avancerad 

hemsjukvård. 

Kvalitativ 

fallstudie 

baserad på 

intervjuer gjorda 

med en 

hjärtsviktssjuk 

man och hans 

fru under en fyra 

och ett halvt års 

period. Mannen 

uppfyllde 

kriterierna för 

NYHA IV. 

n = 1 
(0) 

Studien genererade ett 

tema med fyra 

underteman.  

Huvudtemat var att fläta 

samman den 

oförutsägbara 

sjukdomen med livet, att 

stå ut med lidande och 

kunna njuta av livet.  

Principer som 

överensstämmer 

med 

Helsingforsdeklarat

ionen användes. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 

överväganden 
Kvalitetsbedömning 

Cortis, J.D. & 

Williams, A. 
 
2007 
 
Storbritannien 
 
International 

Nursing 

Review 

Palliative and 

supportive 

needs of older 

adults with 

heart failure 

Syftet var att 

utforska äldre 

hjärtsviktssjuka

s upplevelser 

för att få en 

ökad förståelse 

för deras behov 

av palliativ 

vård. 

Kvalitativ studie 

baserad på semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

tio patienter 

med NYHA II 

till IV.  

n= 15 
(5) 

Konsekvenserna av att 

leva med hjärtsvikt som 

framkom i intervjuerna: 

fysiska symptom, 

psykiska besvär, social 

isolering och existentiell 

oro. Samt en beskriv-

ning av de olika sätten 

deltagarna anpassade sig 

efter besvären. Med 

bakgrund i dessa fynd 

kan lämpliga insatser 

genereras. 
 

 

 

Principer som 

överensstämmer 

med Helsingfors-

deklarationen 

användes. Studien 

godkändes också av 

en etisk kommitté. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha högkvalitet. 

Falk, S., 

Wahn, A-K & 

Lidell, E. 
 
2007 
 
Sverige 
 
European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 
 

 

Keeping the 

maintenance 

of daily life in 

spite of 

Chronic Heart 

Failure. A 

qualitative 

study 

Syftet var att 

beskriva hur 

kroniskt 

hjärtsjuka 

hanterar sin 

vardag.  

En kvalitativ 

studie baserad 

på semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

17 patienter med 

NYHA III och 

IV.  

n = 17 
(0) 

Studien ledde till fem 

olika kategorier som 

beskriver: hantera 

verkligheten, hantera 

tankar om livets 

oändlighet, att ta ansvar, 

hantera omgivningen 

och fortsätta med det 

som är värdefullt i livet. 

Studien har följt 

Helsingforsdeklara-

tionens principer. 

Både en etisk 

kommitté vid 

Lunds Universitet 

och chefsläkaren 

vid sjukhuset 

godkände studien. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 

överväganden 
Kvalitetsbedömning 

Fitzsimons, D., 

Mullan, D. 

Wilson,  JS., 

Conway, B., 

Corcoran, B., 

Dempster, M., 

Gamble, J., 

Stewart, C., 

Rafferty, S., 

McMahon, M., 

MacMahon, J., 

Mulholland, 

P.,  Stockdale, 

P.,  Chew,  E., 

Hanna, L. 

Brown, J., 

Ferguson, G. 

& Fogarty, D. 
 
2007 
 
Nord Irland 
 
Palliative 

Medicine 
 

 

 

 

The challenge 

of patients’ 

unmet 

palliative care 

needs in the 

final stages of 

chronic illness 

Syftet var att 

undersöka det 

palliativa 

vårdbehovet 

hos icke 

cancersjuka, ur 

patient-, 

anhörig- och 

vårdteams 

perspektiv. 

En kvalitativ 

studie baserad 

på semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

18 patienter, 

varav sex 

patienter led av 

hjärtsvikt 

(NYHA III och 

IV), ytterligare 

sex patienter led 

av njursvikt och 

de resterande 

sex patienterna 

led av 

lungsjukdom.  

n = 18 
(0) 

I studien framkom att 

patienternas försämrade 

hälsotillstånd ledde till 

minskad självständighet, 

social isolering och 

beroende av andra. De 

uttryckte en oro inför 

framtiden, medan andra 

kunde acceptera den 

förestående döden. 

Överväganden av 

principer som 

överensstämmer 

med Helsingfors-

deklarationen har 

gjorts. Studien har 

även godkänts av 

en lokal etisk 

kommitté. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 

överväganden 
Kvalitetsbedömning 

Heo, S., 

Lennie, T.A., 

Okoli, C. & 

Moser, D.K. 
 
2009 
 
USA 
 
Heart & Lung 
 

Quality of life 

in patients 

with heart 

failure: Ask 

the patients 

Syftet var att 

utforska hur 

patienter med 

hjärtsvikt 

definierar och 

uppfattar 

livskvalitet.  

En kvalitativ 

studie baserad 

på semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

20 hjärtsvikts-

sjuka patienter 

med NYHA II 

till IV. 

n = 20 
(0) 

Studien fann att 

patienterna ansåg 

livskvalitet som att 

kunna fortsätta med 

fysiska och sociala 

aktiviteter, kunna känna 

glädje och kunna 

upprätthålla relationerna 

till andra. Hjärtsvikten 

hade en allvarlig 

inverkan på deras 

livskvalitet, trots detta 

upplevde en del god 

livskvalitet.  
 

Överväganden av 

principer som 

överensstämmer 

med Helsingfors-

deklarationen har 

gjorts. Studien har 

även godkänts av 

en etisk kommitté. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 

Nordgren, L., 

Asp, M. & 

Fagerberg, I. 
 
2007 
 
Sverige 
 
European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 
 

 

 

An exploration 

of the 

phenomenon 

of formal care 

from the 

perspective of 

middle-aged 

heart failure 

patients 

Syftet med 

studien var att 

undersöka och 

förstå 

fenomenet: 

upplevelsen av 

vård, beskrivet 

av medelålders 

hjärtsviktssjuka 

patienter. 

En kvalitativ 

studie baserad 

på ostruktur-

erade intervjuer 

med sju 

medelålders 

patienter med 

måttlig till svår 

hjärtsvikt. 

 n = 7 
(0) 

I studien framkom det 

att vården gav hopp om 

att åter få tillgång till 

livet, beroende av 

vården, att överlämna 

sig till vård och 

bristande delaktighet.  

Studien följde 

Helsingforsdeklara-

tionens principer 

och godkändes av 

en lokal etisk 

kommitté.  

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 

överväganden 
Kvalitetsbedömning 

Nordgren, L., 

Asp, M. & 

Fagerberg, I. 
 
2007 
 
Sverige 
 
Qualitative 

Health 

Research 
 

Living with 

moderate-

severe chronic 

heart failure as 

a middle-aged 

person 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva vad 

det innebär att 

leva med 

måttlig till svår 

hjärtsvikt i 

medelåldern. 

En kvalitativ 

studie baserad 

på intervjuer 

med sju 

medelålders 

personer med 

hjärtsvikt, 

NYHA III och 

IV. 

n = 7 
(0) 

I studien framkom det 

tre olika kategorier. 

Tvetydiga 

kroppsfunktioner, 

förlora riktning i livet 

och att balansera livet.  

Överväganden av 

principer som 

överensstämmer 

med 

Helsingforsdeklara-

tionen har gjorts. 

Studien har även 

godkänts av en 

etisk kommitté. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 

Ryan, M. & 

Farrelly, M. 
 
2009 
 
Irland 
 
European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 
 

 

 

 

 

 

 

Living with an 

unfixable 

heart: A 

qualitative 

study 

exploring the 

experience of 

living with 

advanced heart 

failure 

Syftet var att 

beskriva 

patienters 

upplevelser av 

att leva med 

avancerad 

hjärtsvikt. 

En kvalitativ 

studie baserad 

på öppna 

ostrukturerade 

intervjuer med 

nio patienter 

med NYHA III 

och IV. 

n = 10 
(1) 

I studien framkom fyra 

teman: att leva i 

skuggan av rädsla, att gå 

på tomgång, att leva ett 

begränsat liv och kämpa 

mot systemet. 

Erfarenheten att leva 

med hjärtsvikt beskrevs 

som fruktansvärd och 

tröttsam där livet 

kännetecknas av 

eskalerande kraftlöshet 

och ett beroende av 

andra. 
 

 

 

Studien följde 

Helsingforsdeklara-

tionens principer 

och godkändes 

också av en etisk 

kommitté.  

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 

överväganden 
Kvalitetsbedömning 

Rodriguez, 

K.L., Appelt, 

C.J., Switzer, 

G.E., Sonel, 

A.F. & 

Arnold, R.M. 
 
2008 
 
USA 
 
Heart & Lung 
 

“They 

diagnosed a 

bad heart”: A 

qualitative 

exploration of 

patients’ 

knowledge 

about and 

experiences 

with heart 

failure 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

kunskap om 

diagnosen 

hjärtsvikt, deras 

förståelse av 

vårdgivarens 

rekommenda-

tioner, samt 

åsikter om 

hjärtsviktens 

inverkan på det 

dagliga livet. 

En kvalitativ 

studie baserad 

på semi- 

strukturerade 

telefonintervjuer 

med 25 patienter 

med hjärtsvikt, 

NYHA I till IV. 

n = 25 
(0) 

I studien framkom det 

att patienterna förstod 

vikten av egenkontroll 

och att följa läkarens 

rekommendationer och 

effekten av livs-

förändring. Även om 

deltagarna ville veta sin 

prognos hade de flesta 

inte fått information om 

varken prognos eller 

avancerad vård-

planering. 

Principer som 

överensstämmer 

med Helsingfors-

deklarationen 

användes. Studien 

godkändes också av 

en etisk kommitté.  

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 

Waterworth, S. 

& Jorgensen, 

D. 
 
2010 
 
New Zeeland 
 
Health and 

Social Care in 

the 

Community 
 

It’s not just 

about heart 

failure – 

voices of older 

people in 

transition to 

dependence 

and death 

Syftet var att 

utforska 

erfarenheter hos 

äldre människor 

med hjärtsvikt 

och deras 

övergång från 

självständighet 

till beroende av 

andra, och för 

vissa döden.  
 

Kvalitativ studie 

baserad på semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

25 patienter med 

hjärtsvikt, 

NYHA II till IV. 

n = 25 
(0) 

Studien fann att 

övergången från fasen 

självständighet till 

beroende var svår. De 

äldre ansåg att det var 

viktigt med förtroende 

för vårdpersonal och 

hade en tro om god 

vård. De hade farhågor 

om att bli en börda allt 

eftersom de försämrades 

och blev mer beroende. 
 

Principer som 

överensstämmer 

med Helsingfors-

deklarationen 

användes. Studien 

godkändes också av 

en etisk kommitté. 

Enligt CASP-

modellen anses denna 

studie ha hög kvalitet. 

 


