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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år drabbas 30 000 personer av hjärtsvikt i Sverige. Risken att utveckla hjärtsvikt 
under sin livstid beräknats vara 21 % för män och 20 % för kvinnor efter fyrtio års ålder. Det är 
ett allvarligt tillstånd och är en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen. Hjärtsvikt är ett 
sjukdomstillstånd som ofta orsakas av hypertoni eller hjärtinfarkt, det är en progredierande 
sjukdom och är ofta ett kroniskt tillstånd som är svårt att bota. Svårighetsgraden av hjärtsvikt 
klassas enligt New York Heart Association (NYHA).  
 
Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt.  
 
Metod: En litteraturstudie med integrerad analys. En systematisk litteratursökning utfördes i 
databaserna Cinahl, PubMed och Scopus vilket resulterade elva artiklar inkluderades i 
litteraturstudien.  
 
Resultatet: Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan leda till stora förändringar i patientens 
vardag/patientens liv, förändringen kan leda till inskränkt/försämrad livskvalitet. Fyra 
huvudkategorier framställdes efter dataanalysen: Upplevelsen av förändringar i det dagliga livet, 
omgivningens påverkan på upplevelsen av hjärtsvikt, förändrade känslor och upplevelsen av en 
förändrad identitet.  
 
Slutsats: Patientens upplevelse av att leva med hjärtsvikt visar att det finns förbättringsmöjligheter 
inom omvårdnaden för hjärtsviktspatienter. Genom att fokusera på att stödja individer i den 
dagliga utmaningen att leva med hjärtsvikt och arbeta personcentrerat i omvårdnaden, kan 
sjuksköterskan hjälpa patienten att uppnå god livskvalitet trots patientens kroniska sjukdom. Råd, 
information och stöttning kan bidra till en förbättrad egenvård hos hjärtsviktspatienter. 
 
Nyckelord: Hjärtsvikt, KASAM (Känslan av sammanhang), livskvalitet, personcentrerad vård, 
upplevelse. 
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Inledning 
Mellan 150 000 och 250 000 personer i Sverige lever med symtom orsakade av hjärtsvikt. Varje 
år drabbas 30 000 personer av hjärtsvikt i Sverige. Enligt de länder som är deltagande i 
Europeiska kardiologföreningen räknar man med att det finns åtminstone tio miljoner med 
symtom givande hjärtsvikt av cirka 900 miljoner människor. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken 
till att personer över 65 år införs till sjukhus (Läkemedelsverket, 2006). Det är ett allvarligt 
tillstånd och en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen (Hjärt-lungfonden, 2016). En studie 
utgiven av Läkemedelsverket (2006) har undersökt förekomsten av hjärtsvikt i olika 
åldersintervaller under en uppföljningsperiod av trettiofyra år. Risken att utveckla hjärtsvikt 
någon gång under din livstid beräknats vara 20% för män och 21% för kvinnor. 
(Läkemedelsverket, 2006). 
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1. BAKGRUND 
1.1 Patofysiologi 
Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som ofta orsakas av hypertoni eller hjärtinfarkt. Mindre 
vanliga orsaker är klaffel och hjärtmuskelsjukdom (Strömberg, 2009). Hjärtats normala 
prestationsförmåga kan inte upprätthållas vilket leder till otillräckligt syre och blodförsörjning 
till kroppens vävnader. Svårigheter att utföra aktiviteter under längre tidsperioder och nedsatt 
kondition är konsekvenser av tillståndet. Vid hjärtsvikt är hjärtminutvolymen nedsatt. 
Hjärtminutvolym innefattar den blodvolym som hjärtat pumpar ut i aorta per minut. Hjärtsvikt 
kan uppstå på både vänster och höger sida av hjärtat (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011).  
 
1.2 Vad är hjärtsvikt? 
Hjärtsvikt är en progredierande sjukdom och är ofta ett kroniskt tillstånd som är svårt att bota 
(Hjärt-lungfonden, 2016). Det finns olika beteckningar på hjärtsvikt; Akut hjärtsvikt, 
förekommer ofta vid akut hjärtinfarkt då vänster kammare sviktar och uppträder som en kronisk 
hjärtsvikt men är i själva verket en akut hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt har två olika tillstånd, 
kronisk hjärtsvikt med bevarad funktion i vänster kammare eller kronisk hjärtsvikt med nedsatt 
systolisk funktion i vänster kammare. Diastolisk hjärtsvikt innebär bevarad systolisk funktion i 
vänster kammare. Systolisk hjärtsvikt är när systolisk funktion i vänster kammare är nedsatt och 
leder till minskad hjärtminutvolym (Eikeland et al., 2011). 
 
1.3 Grad av hjärtsvikt 
New York Heart Association (NYHA) har definierat graden av hjärtsvikt efter symtom vid 
arbete och i vila. Där beskrivs hjärtsvikt från grad I-IV, grad I innebär lätt hjärtsvikt och grad IV 
är svår hjärtsvikt (Strömberg, 2009).  
NYHA I: Nedsatt hjärtfunktion utan symtom.  
NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk ansträngning av mer än 
måttlig grad (American Heart Association, 2016) 
NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet, 
alltifrån gång i lätt motlut till av- och påklädning.  
NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökande symtom vid minsta 
ansträngning. Personen är ofta sängbunden (Strömberg, 2009).  

 
1.4 Sjuksköterskans stöd till personer med hjärtsvikt 
Hos hjärtsviktspatienter bör sjuksköterskan arbeta med symtomkontroll, bedöma och möta 
informationsbehov och ge psykologiskt stöd. Det är viktigt att patienten är i fokus och får vara 
delaktig i den personcentrerade vården (Lucas, Riley, Mehta, Goodman, Banya, Mulligan, 
Newman, & Cowie, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2015) ska vård genomföras med respekt för 
patientens integritet och självbestämmande. Det är viktigt att vården är kvalitets- och 
patientsäker samt består av bemötande, kontinuitet, information och delaktighet. En god vård ska 
kännetecknas av att den är jämlik, individfokuserad och säker. Delaktighet är en avsevärd 
komponent för att öka patientens egenvård. För att uppnå ökad delaktighet är det viktigt som 
sjuksköterska att se över patientens kunskapsnivå och patientens kapacitet att delta i 
beslutsfattanden kring sitt tillstånd (Socialstyrelsen, 2015). Patienten behöver komma till bokade 
sjukhusvistelser, ta den medicin som behövs för sjukdomen och ha en form av förståelse för vad 
som krävs för att ta hand om sin sjukdom (Gallagher, Donoghue, Chenoweth, & Stein-Parbury, 
2008).  
 
Sjuksköterskan kan hjälpa patienten uppnå en förbättrad Känsla av sammanhang (KASAM). 
KASAM består av tre komponenter såsom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet innebär att individer söker en förklaring till en befintlig situation. Förklaringar kan 
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betyda mycket för tillfrisknandet. Hanterbarhet är hur personen kan hanterar påfrestande 
situationer i livet. Individen kan uppfatta situationen som svår att hantera på kort och lång sikt 
(Langius-Eklöf, 2009). Det är viktigt att patienten känner förtroende för sjuksköterskan. Vid ökat 
förtroende kan individen finna styrka att hantera och ta sig ur situationen, det kan i sin tur leda 
till en känsla av tillfriskande. Det är även betydelsefullt att tänka på omgivningen och visa 
empati för situationen när sjuksköterskan kommunicerar med patienten. Det är essentiellt att 
undervisa och stötta patienter så att de vågar ställa frågor och delta i sin egen vård (Leo Swenne, 
Skytt, 2013). Meningsfullhet har en känslomässig betydelse. Begriplighet och hanterbarhet bör 
uppnås för förmågan att hantera påfrestande situationer. För att uppnå meningsfullhet krävs en 
förutsättning att individen ser begripligheten i en situation eller i ett händelseförlopp (Langius-
Eklöf, 2009). 
 
1.5 Personcentrerad vård och etiska aspekter 
Patienter som drabbas av hjärtsvikt är i ett stort behov av personcentrerad vård och stöd. Som 
sjuksköterska så är det viktigt att avsätta tid att lyssna till patienten, identifiera patientens behov 
och resurser och upprätta ett partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten (GPCC, 2015). En 
tillämpning av personcentrerad vård kan stärka patientens egenvård genom att patienten känner 
sig mer delaktig i vård och behandling (Strömberg, 2009). Med hjälp av att sjuksköterskan tar 
hänsyn till patientens livshistoria, livssammanhang och kulturella värden kan en personcentrerad 
vård uppnås (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Mötet med sjuksköterskan handlar inte 
endast om utbyte av information och kunskap utan även om att visa omtanke för varandra och 
identifiera den unika patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det nämns i en 
studie av Lockhart, Foreman, Mase och Heisler (2014) som fokuserar på interaktion mellan 
patienter med hjärtsvikt, att självständigheten och självförtroendet förbättrades genom patient till 
patient interaktion. Studien fokuserar på att stärka hjärtsviktspatienter genom motivation och 
stöd från andra patienter. I studien beskrivs det hur deltagare uppnått en ny attityd och 
självförtroende efter samtal med andra patienter som motiverat till en självständighet som 
saknades från nära och kära (Lockhart et al., 2014). Strömberg (2009) nämner även att det krävs 
utbildning och psykosociala interventioner som gynnar patientens egen vilja och motiverar till 
förändring (Strömberg, 2009). Genom att informera och utbilda patienten om sin hjärtsvikt 
stärker man bland annat egenvården. Med stärkt egenvård kan det underlätta för patienten att 
leva med hjärtsvikt och förbättra livskvaliteten (Eikeland et al., 2011).  
 
Respekt för värdighet beskrivs enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) och betonar att 
bemöta personen med full respekt oavsett yttre omständigheter, det handlar även om att visa full 
respekt för individens värde och det som individen anser är meningsfullt i livet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Det är även essentiellt att respektera patientens integritet, det 
nämns av Svensk sjuksköterskeförening (2010) att alla människor har en personlig integritet, 
oavsett intellektuell kapacitet och fysiskt tillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Genom 
kontinuitet och uppföljning i behandling kan patienten och anhöriga träffa samma sjuksköterska, 
sjuksköterskan kan därmed inleda ett samtal med både patient och familj som fokuserar på 
patientens självständighet och egenvård för att stärka autonomin (Eikeland et al., 2011).  

 
1.6 Symtom och behandling vid hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är ett tillstånd som har utvecklats över tid, personen kan därför ha levt med hjärtsvikt 
under en längre tidsperiod av sitt liv men som inte vart symtom givande (Eikeland et al., 2011). 
Symtom vid hjärtsvikt är vanligtvis trötthet, andfåddhet och påtaglig nedsatt kondition i dagliga 
aktiviteter. Trötthet är ett vanligt symtom vid hjärtsvikt och kan orsakas av fysiska samt psykiska 
faktorer. Sömnrubbningar och psykisk ohälsa så som ångest och depression kan även vara 
bidragande faktorer till hjärtsviktspatienters trötthet (Strömberg, 2009).  
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Behandling vid hjärtsvikt omfattar att informera och utbilda patienten, näringsanpassad kost, 
viktmätning, begränsning av alkoholkonsumtion, rökstopp, vaccinering mot influensa och 
pneumoni. Samtal och information kring sexuell aktivitet. Fysisk aktivitet som är anpassad efter 
patientens hjärtsvikt (Eikeland et al., 2011). Att leva med hjärtsvikt påverkar inte endast den 
fysiska hälsan men även psykiska hälsa samt individens livskvalitet. Hjärtsvikt kan innebära en 
stor livsstilsförändring, att leva med hjärtsvikt kan leda till en stark känsla av osäkerhet, 
otrygghet samt en begränsad livssituation både för individen och anhöriga. Hjärtsviktspatienters 
livskvalitet försämras kontinuerligt i takt med tillståndet. Behandlingen fokuserar därför på 
lindring av symtom. Ålder, fysiska symptom, depression och hur pass länge patienten levt med 
hjärtsvikt är viktiga faktorer för att förutse livskvalitet (Show-Li, Wen-Chun, Tsuey-Yuan, 
2014). 
 
1.7 Kultur och religion 
Det nämns enligt Pattenden, Roberts & Lewin (2007) att vissa patienter vänder sig till religiös 
tro vid rädsla och tankar om döden, en kombination av bön och medicinering stärker deras tro, 
som i sin tur hjälper med symtom av hjärtsvikt och ger dem en känsla av befrielse (Pattenden et 
al., 2007). Patienter i studien nämner ”bra dagar” och ”dåliga dagar” på grund av de 
oförutsägbara symtomen som framkommer vid hjärtsvikt, en känsla av att inte förstå varför 
tillståndet inte blir förbättrat eller plötsligt bliv förvärrat gav upphov till en känsla av hopplöshet, 
hjälplöshet och lidande. (Pattenden et al., 2007).  
 
1.8 Problemformulering 
En kombination av att allt fler överlever hjärtinfarkter, en ökande övervikt och medellivslängd i 
den svenska befolkningen, kan det teoretiskt innebära att allt fler utvecklar hjärtsvikt 
(Läkemedelsverket, 2006). Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär en stor omställning i livet 
och hjärtsvikt är ett vanligt förekommande tillstånd. Litteraturen genomsyrar förekomst, 
diagnostik, symtom och behandling i form av omvårdnad relaterat till symtom såsom trötthet och 
andningsproblematik, fokus ligger till största del på de medicinska aspekterna. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskan har bra kunskap kring patientens upplevelse och informationsbehov för 
att kunna bemöta och finna förbättringsområden inom personcentrerad vård, egenvård samt 
livskvalitet. 
 
2. SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt.  
 
3. METOD 
3.1 Design 
Vald design är en deskriptiv design och metod som använts är litteraturstudie med systematiska 
sökningar (Kristensson, 2014). 
 
3.2 Sökstrategi 
Databaser som har använts för systematisk sökning är Cinahl, PubMed, Scopus, SveMed+ och 
Cochrane. Vid alla sökningar har tre ämnesord alltid använts: Hjärtsvikt, känslor och patienter. 
Ämnesorden översattes genom Svensk MeSH (2016) till heart failure, emotions och patients. 
Sökorden lades även till i Thesaurus (2016) för kontroll av engelska synonymer i syfte att 
undvika bortfall av artiklar som använt synonymer av de valda sökorden.  
Begränsningar som använts vid sökningarna var att artiklarna skall ha publicerats inom år 2006 
till 2016, alla vuxna (19+), artiklarna ska vara skrivna på engelska och vid alla sökningar har 
begränsningen ”Peer review” använts. Begränsningen ”Peer review” innebär att artiklarna som 
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söks fram har genomgått en akademisk granskning av ämnesexperter som är oberoende i 
förhållande till forskarna i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Databaserna PubMed, Scopus och 
Cochrane anser att de publicerade artiklarna redan är ”Peer reviewed” och alternativet som 
begränsning finns därför inte. Boolesk sökteknik användes vid alla sökningar. 
 
I senare skede av den systematiska sökningen applicerades även ämnesorden fler ämnesord i 
hopp om att få en bredare sökning. Valda ämnesord var: Sexualitet, kvalitativa studier, 
livskvalitet och livserfarenhet. Ämnesorden översattes genom Svensk MeSH (2016) till 
sexuality, qualitative studies, quality of life och life experience. Med undantaget av qualitative 
studies som validerades genom Cinahl Headings.  
För ytterligare information om sökningar, antal granskade artiklar, trunkeringar och vald 
operator, vänligen se Bilaga 1. 
 
3.3 Urval 
För att effektivt kunna sålla ut vilka vetenskapliga artiklar som anses relevanta i förhållande till 
syftet skapades fyra urvals steg med inspiration från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). 
Urvalsprocessen presenteras i Bilaga 1. Urval ett innefattar att få en snabb förståelse för vad 
artikelns innebörd är genom att läsa artikelns titel. Framkom det att titeln passar till syftet 
genomfördes urval två, vilket var att läsa artikelns abstrakt för att kunna bekräfta artikelns 
relevans. Inledning av urval tre gjordes för att fastställa om den valda vetenskapliga artikeln 
kunde besvara litteraturstudiens syfte. Urval fyra presenterar valda artiklar samt dubbletter som 
framkom från sökningarna. Urval fem visar valda artiklar utan dubbletter. Sista steget i 
processen var att granska artikeln. Totalt valdes 12 artiklar efter granskningsprocessen var klar. 
Granskning av artiklarna gjordes enligt en kvalitativ och kvantitativ granskningsmall från Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2016) Granskningsmallarna följdes i sin 
helhet och valda artiklar är av hög eller medel kvalitet. 

 
För att kunna söka fram relevanta artiklar utseddes följande inklusion- och exklusionskriterier 
som redovisas i Tabell 1. Valet att begränsa uppsatsen till deltagare <19 gjordes för att inte få ett 
för brett ämnesområde. Hjärtsvikt i relation till annan sjukdom och/eller flertal kroniska 
sjukdomar exkluderades då fokus är på upplevelsen av hjärtsvikt.  
 
 
Tabell 1. Inklusion- och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
Patienters upplevelse Anhörigas upplevelse av hjärtsvikt 
Hjärtsvikt (ospecifik NYHA grad) Hjärtsvikt i relation till annan sjukdom 
Känslor Kroniska sjukdomar som påverkar hjärtsvikt 
Deltagare >19 Deltagare <19 
Män och kvinnor Vårdarens upplevelse av hjärtsvikt 

 
3.4 Dataanalys 
Vald dataanalys är integrerad analys (Kristensson, 2014). Resultatet från valda artiklar 
sammanställdes först i separata dokument och översattes med hjälp av ordlexikon. Det gjordes 
sedan en granskning av resultatet för identifiering av kategorier och subkategorier. Sedan 
utfördes identifiering av likheter och skillnader inom kategorierna och subkategorierna som i sin 
tur genererade fler subkategorier. 
 
3.5 Etiska överväganden 
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Resultat från de vetenskapliga artiklarna har presenterats utan förvanskning. Endast resultat som 
bedömts relevant i förhållande till litteraturstudiens syfte har presenterats. Översättning av 
resultatet har gjorts med noggrannhet och varsamhet för att inte förändra innebörden. Resultat 
som bedömts icke relevant i förhållande till syftet har ej presenterats i litteraturstudien. Artiklar 
som konstaterats vara icke relevanta i förhållande till syftet har sållats bort med varsamhet. Alla 
vetenskapliga artiklar som ingår i den här litteraturstudien har etiskt godkännande. Granskning 
av artiklarnas etiska aspekter har beaktats, det framgår i tio av de elva valda artiklarna att 
studiedeltagare har informerats, givit samtycke samt att deltagarna har rätt till att avsluta 
medverkan i studien.  

 
4. RESULTAT 
Följande resultat baseras på elva artiklar varav sex stycken är kvalitativa studier, en artikel är 
både kvalitativ och kvantitativ och fyra artiklarna är kvantitativa studier, för mer detaljerad 
information vänligen se Bilaga 3. Tabell 2 redovisar vilka subkategorier som återfinns i vilken 
kategori och i Bilaga 2 finns en övergripande bild över vilka artiklar som återfinns i vilken 
kategori samt subkategori. Resultat nedan presenteras under fyra huvudkategorier och tolv 
subkategorier som skildrar patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. I redovisning av 
resultatet hänvisas patienter som deltagit i studien som deltagare eller patienter. 
 
Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 
Upplevelser av förändringar i det dagliga 
livet 

Upplevelsen av en förändrad kost 
Att uppleva trötthet och utmattning 
Förändrad sexuell aktivitet  
Ett nytt behov av information 

Omgivningens påverkan på upplevelsen 
av hjärtsvikt 

Patientens upplevelse av fysiska begräsningar i 
omgivningen 
En förändrad upplevelse av omgivningen 

Förändrade känslor Glädje och motivation 
Upplevelsen av rädsla och ilska 
Skiftande känslor 
Hopplöshet 
Nedstämdhet och depression 
Förlorad meningsfullhet  

Upplevelsen av en förändrad identitet  
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Upplevelser av förändringar i det dagliga livet 
Upplevelsen av en förändrad kost 
Upplevelse av förändrad kost vid hjärtsvikt framgick i resultatet från tre studier (Allen, 
Arslanian- Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 2009; 
Heo, Lennie, Moser & Okoli, 2009). Kost ansågs ha en positiv eller negativ påverkan på 
hjärtsviktssymtom och den allmänna hälsan. Deltagare upplevde en känsla av välbefinnande vid 
försök att upprätthålla sunda matvanor. Socialt tryckt och uppmuntran upplevdes öka 
följsamheten till kostrekommendationer (Heo et al., 2009). Att kunna laga en måltid sågs som en 
positiv prestation enligt en kvinna i studien av Allen et al. (2009). Sociala situationer som till 
exempel att äta på restaurang, firande av en högtid eller födelsedags ansågs som svåra att hantera 
i relation till kosten. En del deltagare beskrev att det var svårt att ändra matvanor då de kände 
glädje av specifika maträtter (Heo et al., 2009) och konsumerade hellre ohälsosam kost för att 
känna glädje (Heo et al., 2009; Allen et al., 2009). Förändrad aptit och kost bidrog till 
nedstämdhet och depression (Dekker et al., 2009).   
 
Att uppleva trötthet och utmattning 
Utmattning och trötthet beskrevs av deltagare i flertal studier (Allen et al., 2009; Britz & Dunn, 
2010; Dekker et al., 2009; Falk, Patel, Swedberg & Ekman, 2009; Kessing, Denollet, 
Widdershoven & Kupper, 2016; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007; Ryan, & Farrelly, 2009; 
Tierney, Elwers, Sange, Mamas, Rutter, Gibson, & Deaton, C., 2011). Upphov av trötthet 
relaterades till frustration (Nordgren et al., 2007), rädsla, oro (Dekker et al., 2009), depression 
(Allen et al., 2009), reducerad motivation och mental trötthet (Falk et al., 2009). Dålig aptit, 
smärta, illamående (Falk et al., 2009) och andnöd (Britz & Drunn, 2010) var en bidragande 
faktor till trötthet. Patienter beskrev att energi till aktiviteter upplevdes som en form av 
”livskraft”, som progressivt försämrades i takt med förvärrad grad av hjärtsvikt (Ryan & 
Farrelly, 2009). Kessing et al. (2016) visar i sin studie att ansträngd trötthet relaterades till hög 
ålder, högt blodtryck, diabetes, BMI (body mass index), dålig egenvård och otillräcklig 
rådgivning. Generell trötthet ansågs vara relaterad till om patienten tidigare drabbats av en TIA 
(Transitorisk Ischemisk Attack) eller stroke (Kessing et al., 2016). 
 
På grund av trötthet upplevdes begränsningar av vardagliga aktiviteter (Britz & Dunn, 2010; 
Ryan & Farrelly, 2009), fysisk aktivitet (Tierney et al., 2011) och egenvård (Kessing et al., 
2016). En känsla av besvikelse och nedstämdhet uppstod även då det krävdes flertal vilostunder 
under dagen för att orka med aktiviteter (Britz & Drunn, 2010). En patient beskriver att de 
enklaste av vardagliga aktiviteter är ett stort åtagande (Ryan & Farrelly, 2009). 
 
Förändrad sexuell aktivitet 
Resultatet från Driel, Hosson och Gamel (2014) visade att patienterna upplevde minskad sexuell 
aktivitet till följd av hjärtsvikt samt att ungefär hälften rapporterade förlust av sexuellt intresse 
och aktivitet. Av de 52 deltagarna i studien uppgav 21% att de inte längre var sexuellt aktiva 
efter diagnos med hjärtsvikt. Ungefär 45% av deltagarna rapporterade en störning i sexuell 
njutning. En tydlig eller allvarlig störning i sexuellt intresse och sexuell aktivitet sågs i cirka 
40% av patienterna. De flesta patienterna uppgav få eller inga problem med intimitet i samband 
med hjärtsvikt. Ungefär 96% rapporterade inga argument med partner kring sexuellaktivitet. Inga 
allvarliga problem vad gällande sexuellt intresse upplevdes av få patienter. Vid förfrågning kring 
sexuell aktivitet svarade 31 patienter (61%) att hjärtsvikt inte påverkade deras förmåga att ha 
sex, 16 patienter (31%) rapporterade framträdande problem med sexuell aktivitet och fyra 
patienter (8%) kunde inte genomföra samlag. Deltagande patienter i studien uppgav att det fanns 
en distans i förhållandet med partnern, men att distansen inte lett till allvarliga problem inom 
äktenskapet (Driel et al., 2014). 
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Ett nytt behov av information 
Tierney et al. (2011) skildrar att patienter upplever osäkerhet kring vilka aktiviteter som är säkra 
att utföra. Osäkerheten har sitt ursprung från informationen som vårdpersonalen givit vid diagnos 
av hjärtsvikt. Patienter beskriver att de blivit informerade om att inte vandra för långt, inte bli 
andfådda, inte gå ut när det är kallt och undvika att lyfta eller böja sig ner. Patienter som sökt 
ytterligare svar från vårdare fick abstrakta svar så som ”Gör så pass mycket som du är bekväm 
med att göra” eller ”Så mycket som du kan göra”. Patienterna upplevde att konkreta svar 
saknades och att vårdgivare var beskyddande (Tierney et al., 2011).  
Ett behov av att bli informerade om sexuell aktivitet i samband med diagnos av hjärtsvikt 
framgick inom en studie (Driel et al., 2014), särskild information kring symtom av hjärtsvikt 
under samlag efterfrågades av patienterna. Sjutton deltagare föredrog konversation och tolv 
föredrog skriftlig information. Tolv deltagare föredrog att bli informerade genom elektronik så 
som DVD eller datorer (Driel et al., 2014). 
 
Omgivningens påverkan på upplevelsen av hjärtsvikt 
Patientens upplevelse av fysiska begränsningar i omgivningen 
Nordgren et al. (2007) beskriver i sin studie att patienter upplever en känsla av besvikelse eller 
frustration när planer sällan eller aldrig slutfördes, det uppstod även en känsla av skuld om 
familjen hade sett fram emot planerna. Vänner och familjemedlemmar som upplevde oro på 
grund av patientens hälsotillstånd begränsade patientens rörelsefrihet. Familjemedlemmar som 
var oroliga valde att göra saker åt patienten i vardagen och därmed hindrade patienten från att 
göra saker på egen hand, det kunde leda till en känsla av förlorad rörelsefrihet (Nordgren et al., 
2007), självständighet, vilja och personlig frihet (Ryan & Farrelly, 2009). Begränsningar i 
vardagliga aktiviteter upplevdes bero på trötthet (Britz & Dunn, 2010; Ryan & Farrelly, 2009). 
Patienter uttryckte sorg och frustration över att de var beroende av andra i sin omgivning. En 
känsla av värdelöshet och ensamhet beskrevs samt en känsla av att vara en börda för 
omgivningen (Ryan, & Farrelly, 2009). Dock beskrivs en annan skildring av patienterna i två 
studier där patienterna beskriver att familjemedlemmar gav stöd och antog en del av ansvaret för 
hjärtsvikten, som gav en känsla av lättnad (Allen et al., 2009; Britz & Dunn, 2010). 
 
En förändrad upplevelse av omgivningen 
Resultatet från studien av Ryan och Farrelly (2009) visade att patienterna upplevde en känsla av 
frustration, nederlag och skygghet kring andra i deras omgivning, till exempel när andra 
människor i omgivningen som var mycket äldre klarade att utföra aktiviteter som patienterna inte 
längre kunde göra (Ryan & Farrelly, 2009). Patientens familj beskrivs i tre studier (Dekker et al., 
2009; Nordgren et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009) där det framgår att besvärade 
familjesituationer i samband med hjärtsvikten var vanligt. Patienter upplevde irritation och 
ledsamhet på grund av att patienten fått en förändrad familjesituation i samband med 
hjärtsvikten, till exempel familjemedlemmar som vänt sig till alkoholism, ekonomiska 
svårigheter, förlust av partner (Dekker et al., 2009). Oro var även en känsla som deltagare från 
två studier upplevde vid tankar kring familjen (Dekker et al., 2009; Nordgren et al., 2007). Sorg 
och frustration över att nu vara beroende av sin omgivning beskrevs av Ryan och Farrelly 
(2009). Det beskrivs även hur avgörande omgivningens stöd är för att klara av att leva med 
hjärtsvikt (Nordgren et al., 2007; Allen et al., 2009). Hoet et al. (2009) beskriver specifikt att 
uppmuntran och stöd från vårdare, barn samt nära och kära saknas (Hoet et al., 2009).  
 
Resultatet från Nordgren et al. (2007) visade även att en känsla av misstro från omgivningen 
upplevdes, då tecken på sjuklighet hos patienten inte alltid var synligt. Patienterna upplevde att 
omgivningen tvivlade på deras sjukdom. Samtidigt så uppstod en känsla av upprördhet, 
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pinsamhet och förlust av värdighet om omgivningen insåg tecken på sjuklighet hos patienten 
(Nordgren et al., 2007).  
 
Skillnad mellan stöd till män och kvinnor från omgivningen beskrivs av Riegel, Dickson, Kuhn, 
Page & Worrall-Carter (2010) där män fick stöd från deras partner, barn och föräldrar som 
underlättade vardagliga aktiviteter. Kvinnor fick bättre känslomässigt stöd från familj och vänner 
(Riegel et al., 2010). 

 
Förändrade känslor 
Glädje och motivation 
Nordgren et al. (2007) beskriver i sin studie att patienterna upplevde en känsla av glädje och 
tillfredsställelse när de klarade av att balansera till exempel andnöd och trötthet med aktiviteter i 
det dagliga livet. Glädje och tillfredsställelse upplevdes när det var möjligt att utföra aktiviteter 
som var meningsfulla (Nordgren et al., 2007). Tierney et al. (2011) skildrar patienters vilja att 
fortsätta med vardagliga aktiviteter trots upplevelsen av symtom. Deltagare som var motiverade 
till att tillämpa en mer aktiv livsstil hade tänkt på fördelar med att vara mer aktiva. Fördelarna 
var relativt abstrakta så som ”återvända till det normala” och ”sinnesro”. Det framkom även att 
en aktiv livsstil stärker autonomin då deltagare kan fortsätta med vardagliga sysslor och 
aktiviteter. De deltagare som var mer fysiskt aktiva beskrev en positiv syn, en viss tendens att 
tala optimistiskt om framtiden så som ”att komma vidare med livet” och ”att ta emot den bästa 
möjliga vård” (Tierney et al., 2011).  
 
Upplevelsen av rädsla och ilska 
I studien utförd av Ryan och Farrelly (2009) uttrycks upplevelsen av att leva med rädsla och 
fruktan. En ofrånkomlig rädsla för livet. Rädsla för att gå till sängs på kvällen beskrevs av 
deltagare i studien. Andnöd var den dominerande faktorn för rädslan. En deltagare beskriver 
skrämmande tankar om nattlig andnöd präglat av ensamhet och panik. Deltagare beskrev en 
känsla av osäkerhet kring nästa andnödsattack då de inte visste var och när det kunde ske (Ryan 
& Farrelly, 2009). Riegel et al. (2010) visar i resultatet att män upplever rädsla snarare än 
depression. En man skildrar sin rädsla för att dö som leder till att upplevelsen av andfåddhet blir 
värre. Yngre män upplevde ilska över symtom och begränsningar i egenvård på grund av 
tillståndet (Riegel et al., 2010). Resultatet från Dekker et al. (2009) visar att hälften av deltagarna 
upplever frustration, irritabilitet och ilska. Rädsla och oro var även en bidragande faktor till 
trötthet (Dekker et al., 2009). 

 
Skiftande känslor 
Nordgren et al. (2007) skildrar hur patienter upplever snabba känslomässiga svängningar som 
vänder mellan hopp och hopplöshet, tro och förtvivlan, att må bra och känna sig sjuk, 
tillfredsställelse och missnöje (Nordgren et al., 2007). 

 
Hopplöshet 
Ryan och Farrelly (2009) skildrar även en djup förtvivlan. Patienter relaterade deras tillstånd till 
hopplöshet, ingen energi till att orka med livet. Förtvivlan och agitation beskrevs som 
vardagskänslor (Ryan & Farrelly, 2009). 
 
Nedstämdhet och depression 
Resultat från (Riegel et al., 2010) visar att kvinnor upplever perioder av sorg, nedstämdhet och 
depression. Män upplevde ångest och rädsla snarare än depression (Riegel et al., 2010). I 
resultatet från fem studier (Allen et al., 2009; Dekker et al., 2009; Nordgren et al., 2007; Riegel 
et al., 2010; Ryan & Farrelly, 2009) framgår det att känslor så som rädsla (Allen et al., 2009; 
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Dekker et al., 2009; Riegel et al.,; 2010 Ryan & Farrelly, 2009;), förtvivlan (Ryan & Farrelly, 
2009; Nordgren et al., 2007) frustration (Dekker et al., 2009; Nordgren et al., 2007), sorg (Allen 
et al., 2009; Dekker et al., 2009), ångest (Allen et al., 2009) och fysiska begränsningar (Ryan & 
Farrelly, 2009) var faktorer som orsakade nedstämdhet och depression. Kvinnor upplevde främst 
ångest och rädsla över framtiden (Allen et al., 2009). Andra faktorer som påverkade depression 
beskrevs som brist på energi, förändringar i aptit, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter 
(Dekker et al., 2009).  
 
Resultatet från Dekker et al. (2009) tyder på att 50% av patienterna upplevde att nedstämdhet 
och depression orsakades av hjärtsvikt och 30% uppgav att depressiva symtom fanns närvarande 
innan utvecklingen av hjärtsvikt. Även 10% uppgav att depression inte berodde på hjärtsvikt och 
resterande 10% förklarade att det var andra sjukdomar som bidrog till depression. Det framgår 
även att deltagare i studien vände sig till dagliga aktiviteter för att undvika depressiva tankar, 
som bestod av fågelskådning, korsord, att titta på tv och virkning (Dekker et al., 2009). 
 
Förlorad meningsfullhet 
Deltagare från studien Nordgren et al. (2007) beskriver att den förändrade livssituationen är 
uppenbar, förklaringen var att aktiviteter som tidigare gjort livet meningsfullt inte gick att 
upprätthålla. Känslan av besvikelse och personligt misslyckande uppstod (Nordgren et al., 2007). 
Upplevelsen av att förlora sig själv, tomhet och stort lidande beskrevs (Ryan & Farrelly, 2009). 
Att inte kunna upprätthålla den personliga livsstil som de haft tidigare gjorde att livet uppfattades 
som meningslöst (Nordgren et al., 2007). En känsla av att det inte fanns en chans att återfå sitt 
tidigare liv bidrog till upplevelsen av tomhet (Ryan & Farrelly, 2009). Känslor som beskrevs i 
samband med upplevelsen var frustration (Nordgren et al., 2007), förtvivlan (Nordgren et al., 
2007; Ryan & Farrelly, 2009), negativa tankar, irritation och fientlighet (Ryan & Farrelly, 2009). 
 
Upplevelsen av en förändrad identitet 
Patienter i en studie (Nordgren et al., 2007) förklarar att deras erfarenhet av sjuklighet inte 
motsvarande uppfattningen om vad det skulle innebära att vara sjuk. Då diagnos gav ett namn 
och mening bakom tillståndet så var erfarenheten av att leva med hjärtsvikt inte motsvarande 
mot diagnosen. Tillståndet uppfattade som ett straff, en konsekvens av det levda livet. 
Upplevelsen av att inte längre kunna vara den person som de tidigare identifierat sig själva som 
uppstod, patienterna kunde inte längre uppskatta eller förstå sina erfarenheter. Patienterna 
beskrev att de testade kroppens gränser för att lära sig lyssna och tolka sin egen kropp, för att 
lära sig leva med det förändrade tillståndet. Det skildrades även hur patienterna lärde sig relatera 
till och leva med den nya livssituationen. Patienterna beskrev även en känsla av att kroppen 
svikit dem samt att kroppens signaler var svåra att förstå, det gav upphov till en känsla av 
oklarhet i kroppen. En vilja att återfå kroppen till hur den brukade vara innan hjärtsvikten samt 
att kroppen efter hjärtsvikten är oönskad skildrades. Flertal deltagare beskrev kroppen som 
obekant och som ett objekt (Nordgren et al., 2007). 
 
5. DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 
Innan den systematiska litteratursökningen identifierades lämpliga sökord med avsikt att finna 
vetenskapliga studier som besvarar syftet patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt, det 
gjordes genom användnings av Svensk MeSH (2016) där relevanta sökord översattes till 
engelska sökord. Sökorden lades även till i Thesaurus (2016) för kontroll av engelska 
synonymer, det gjordes som en åtgärd för att undvika att relevanta artiklar sållas bort. I Bilaga 1 
urval fyra presenteras 23 artiklar på grund av dubbletter, vid sökningar i databasen Scopus 
framkom dubbletter av artiklar som redan valts ut vid sökningar i t.ex. databasen Cinahl.  
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Ämnessökordet kvalitativa studier lades till då tidigare sökningar genererat flertal kvantitativa 
artiklar, det ansågs bidra med viktig information om patientens upplevelse att lägga till ett 
ämnessökord som kan presentera fler fenomenologiska studier. 
 
Identifiering av tillgängliga resurser beskrivs av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) som 
rekommenderar att alla författare av en litteraturstudie bör identifiera en språk begränsning, vald 
begränsning för den här litteraturstudien var engelska. Reflektion om att språk som är utöver ens 
egna modersmål kan öka risken för misstolkningar av data övervägdes, det ansågs som en 
svaghet att litteraturstudien skrivits på svenska, då studierna som inkluderats presenteras på 
engelska. För att minska risken för misstolkningar användes ordlexikon samt att båda författarna 
översatte varje artikel var för sig och diskuterade data från alla artiklarna tillsammans. 
 
För att få en god tillgång till flertal studier men erhålla aktuell forskning bestämdes en 
begräsning för sökningar till tio år, delvis 2006-2016. Genom att inte inkludera studier som är 
äldre än 10 år kan resultatet ha gått miste om betydelsefull kunskap för ämnet som identifierats i 
äldre studier, dock beskrivs det enligt Kristensson (2014) att litteraturstudier bör baseras på den 
senaste forskningen. Begräsningen ”Peer review” valdes då det ansågs öka resultatets kvalité och 
trovärdighet (Olsson & Sörensen, 2011). Begränsningen ”All adults (19+) ” valdes även för att få 
relevanta artiklar oavsett ålder, NYHA grad och kön, begränsningen utesluter studier som 
fokuserar på barn och ungdomar då det ansågs göra området för brett för den tidsram som fanns 
för arbetet.  
 
Enligt Willman et al. (2011) bör även en avgränsning inom forskningsproblemet fastställas, det 
innebär att bestämma sökningens övergripande fokus och vilka avgränsningar som bör göras 
(Willman et al., 2011), det har gjorts genom fastställandet av inklusion- och exklusionskriterier, 
vänligen se Tabell 1. Strävan efter hög sensitivitet och hög specificitet har även genererats i 
litteratursökningen. Hög sensitivitet innebär att granska alla relevanta artiklar och hög 
specificitet innebär uteslutandet av icke relevanta artiklar (Willman et al., 2011).   
Vid de första sökningarna valdes begränsningen ”Europé” för att få en förståelse för 
kunskapsläget inom Europa samt för att se om litteraturstudiens syfte kunde specificeras till 
Europa. Dock genererade sökningen fåtal träffar och begränsningen valdes därmed bort. 
Exkluderade artiklar från urvalsprocessen (Willman et al., 2011) gjordes om studien ej ansågs 
besvara litteraturstudiens syfte och/eller inklusionskriterierna. Vid sökning av artiklar framkom 
det referenser så som kapitel i böcker och andra litteraturstudier inom området hjärtsvikt, de 
exkluderades även (Willman et al., 2011). 
 
Något som skulle kunna ha gjorts för att generera flera sökträffar och kanske få ett annat resultat 
kan ha vart att även använda sökorden som kan hittas i de valda artiklarna. Då de sökningar som 
utfördes med ämnessökord ansågs generera tillräckligt många träffar och gav tillfredsställande 
mängd och variation vad gällande material så ansågs det inte vara nödvändigt att göra ytterligare 
sökningar. Resultatet kan ha sett annorlunda ut om sökningar i fler databaser med fritext 
sökningar och sökord från artiklar utförts, dock ansågs det vara ett för omfattande arbete för den 
tid som fanns tillgänglig för litteraturstudien. 
 
Då den här litteraturstudien har använt en artikel som specifikt fokuserar på kvinnor, kan det ha 
påverkat resultatet. Vid sökning  av relevanta artiklar gjordes därför ett försök att hitta artiklar 
som fokuserade på mäns upplevelse av hjärtsvikt, sökningen genererade dock inga träffar. 
Inkluderandet av en pilotstudie gjordes då den ansågs tillföra värdefull data om kvinnors 
upplevelse av hjärtsvikt. En sökning utfördes även för att kontrollera om en uppföljning av 
pilotstudien gjorts, dock hittades inga resultat.  
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Kvalitetsgranskning av studierna utfördes tillsammans, det kan anses vara en svaghet för 
litteraturstudien, det gjordes för att effektivare kunna fortsätta med arbetsprocessen av 
litteraturstudien. Dock utfördes en individuell värdering kring studiernas styrkor och svagheter 
som sedan diskuterades tillsammans, enligt Kristensson (2014) stärker det pålitligheten att 
individuellt värdera studier. Alla studier som inkluderats har granskats av en etisk kommitté 
vilket ger ett klartecken på att studien har goda etiska grunder gentemot studiedeltagarna, det 
ansågs även som en styrka att det nämns av tio studier att deltagarna informerats om att de får 
avsluta sitt deltagande i studien när som helst. Vid granskning av de valda artiklarna för 
litteraturstudien har granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) använts, för att öka tillförlitligheten av de valda artiklarna. Endast en artikel 
från sökningen granskades som låg och exkluderades då urvalet, kontexten samt 
datainsamlingsmetoden var oklar i studien.  
 
Under resultatet framkommer fyra huvudkategorier: Upplevelsen av förändringar i det dagliga 
livet, omgivningens påverkan på upplevelsen av hjärtsvikt, förändrade känslor och upplevelsen 
av en förändrad identitet. Huvudkategorin ”Upplevelsen av en förändrad identitet” var först en 
subkategori men ansågs vara så pass viktig att den ändrades till en huvudkategori, det gav 
upphov till att ingen subkategori genererades i den här kategorin.   
 
Resultat analyserades utifrån litteraturstudiens syfte och för att öka tillförlitligheten och i den här 
litteraturstudien har metodavsnittet redovisats med tydlighet och precision, vilket möjliggör 
reproducerbarheten. Willman et al. (2011) beskriver att ett trovärdigt systematiskt 
tillvägagångssätt underlättar tolkningar och sammanställningar av data på ett opartiskt sätt 
(Willman et al., 2011). 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visar varierande upplevelser hos personer som lever med hjärtsvikt. 
Utmärkande var den förändrade identiteten som skildrade en individuell upplevelse av diagnosen 
hjärtsvikt, att leva med tillståndet motsvarade inte patientens uppfattning kring diagnosen. 
Känslan som beskrevs var en förlust av individens tidigare identitet. Det anses vara ett 
anmärkvärt fynd i resultatet, funderingar kring hur sjuksköterskan kan hjälpa den här 
patientgruppen uppstod. Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip (2008) beskriver i sin studie att 
patienter upplever en liknande känsla, personer beskriver en förlust av att vara utåtriktad som 
individ, förlust av självförtroendet samt en förändrad identitet i samband med hjärtsvikt. Det 
beskrivs dock också av vissa patienter i studien (Thornhill et al., 2008) att patienternas identitet 
inte har förändrats i samband med hjärtsvikt, förklaringen var att hjärtsvikt och den personliga 
identiteten hos patienterna ansågs vara två helt olika saker (Thornhill et al., 2008). Genom en 
personcentrerad vård kan identifiering kring personlig uppfattning av diagnosen hjärtsvikt ha en 
chans att framkomma, sjuksköterskan kan genom sitt personcentrerade möte med patienten få 
tillfället att identifiera om det behövs behov av andra vård professioner för att patienten ska 
kunna komma till underfund med diagnosen hjärtsvikt. 

 
Det framkommer i resultatet att en förändrad känsla av sammanhang (KASAM) är befintlig hos 
patienterna, en förändrad social roll, identitet och minskat självbestämmande bidrog ytterligare 
till en förlorad känsla av sammanhang (Ryan & Farrelly, 2009; Nordgren et al., 2007). Resultatet 
kan stödjas av studien utförd av Thornhill et al. (2008) som skildrar att flertal patienter upplever 
en känsla av förlorat sammanhang då de nu är beroende av andra människor i omgivningen, och 
inte längre klarar av att utföra aktiviteter samt vardagssysslor självständigt (Thornhill et al., 
2008). Att inte kunna upprätthålla den tidigare sociala rollen i samhället och familjen bidrog till 



 

13 
 

en känsla av förlorad självständighet och meningsfullhet (Thornhill et al., 2008; Pattenden et al., 
2007). Skuldkänslor i samband med att vara beroende av andra framkom även (Pattenden et al., 
2007). Pattenden et al. (2007) stödjer resultatet i den här litteraturstudien ytterligare genom att 
beskriva i sin undersökning om hur patienters autonomi och aktivitetsnivå minskade om partner 
eller familj var överbeskyddande (Pattenden et al., 2007). 
 
Flertal nedstämmande känslor framkommer under resultatet i litteraturstudien och liknande 
resultat skildras även i studien av Thornhill et al. (2008) där patienter beskriver känslor som 
rädsla, ilska och värdelöshet (Thornhill et al., 2008). Det framgår från resultatet att män upplever 
ångest och rädsla i samband med hjärtsvikt och att kvinnor upplever depression (Riegel et al., 
2010). En skillnad skildras enligt Pattenden et al. (2007) som beskriver att män upplever 
depression mer än kvinnor och att kvinnor beskriver rädsla och ångest allt oftare än män 
(Pattenden et al., 2007). Dock beskriver Strömberg (2009) att både män och kvinnor upplever 
negativa känslor och nedstämdhet men att uppkomsten har olika ursprung. Män visar negativa 
känslor i samband med nedsatt social förmåga i det dagliga livet och kvinnor anser att 
begränsningar i förmågan att stödja och hjälpa andra i omgivningen bidrar till nedstämdhet 
(Strömberg, 2009). Genom personcentrerad vård och kontinuerliga samtal kan sjuksköterskan 
identifiera den unika individens behov.  
 
Hopp är en känsla som inte framkommer lika mycket i resultatet av litteraturstudien, det som 
framkommer kan dock stödjas av studien från Thornhill et al. (2008) som beskriver att 
deltagarna uppfattar att livet kan förbättras oavsett diagnos av hjärtsvikt. I två studier skildras 
känslor av lycka, optimism, säkerhet samt positiva känslor och tankar kring framtiden (Thornhill 
et al., 2008; Pattenden et al., 2007) som även framkommer under subkategorin Glädje och 
Motivation i resultatet av litteraturstudien.  
 
En förbättrad livskvalitet är av god betydelse för patienter med hjärtsvikt samt ger patienterna 
möjligheten att leva mer aktivt och självständigt (Socialstyrelsen, 2016). Då det även framgår i 
resultatet att patienterna upplever en förändrad KASAM så är det av betydelse att identifiera de 
tre viktiga komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet 
bedöms enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) vara den mest betydande dimensionen som 
beskriver i vilken utsträckning personen upplever engagemang och motivation i olika situationer 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete i beaktande av 
KASAM kan därför bestå av att finnas nära, lyssna aktivt och inleda stödjande samtal, det kan ge 
känslomässig styrka till patienten och öka förmågan att hantera svåra situationer (Baggens & 
Sanden, 2009). 
 
5.2.1 Kliniska implikationer 
Den här litteraturstudien kan användas som ett kunskapsunderlag för den yrkesverksamma 
sjuksköterskan med syfte att öka kännedom om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. 
Litteraturstudien ger en stärkt insikt över vad patienter kan uppleva i samband med tillståndet 
samt hur betydelsefullt det är att tillämpa en personcentrerad vård.  
 
5.2.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vid sökning i syfte att hitta studier som fokuserar endast på mäns upplevelse av hjärtsvikt gav 
sökresultatet inga träffar. Därmed önskas mer forskning inom området. Fler studier som jämför 
män och kvinnors upplevelse av hjärtsvikt, upplevelsen av förändrad sexualitet och identitet i 
samband med hjärtsvikt och vad som ökar upplevelsen av hopp, glädje och motivation hos 
patienter med hjärtsvikt vore även av intresse. En undersökning som fokuserar på 
sjukvårdspersonalens kunskap om patientens upplevelse av att leva med hjärtsvikt är även ett 
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förslag på fortsatt forskning, för att ytterligare kunna förstå vilken kunskap det är som saknas 
inom vården.  
 
6. Slutsats 
Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt är ett område som kan innebära stora förändringar för 
individer som drabbas av hjärtsvikt. Fysiska och psykosociala förändringar kan bidra till 
försämrad livskvalitet och en negativ påverkan på individens känsla av sammanhang (KASAM). 
I sjuksköterskans kliniska arbete är det betydelsefullt att finna en förståelse för den unika 
upplevelsen av hjärtsvikt och möta varje enskild individ utifrån hens livssituation och berättelse. 
Nedstämdhet, förändrad upplevelse av KASAM, förändrad livskvalitet samt etiska 
inskränkningar är vanligt förekommande och bör beaktas vid omvårdnad av patienter med 
hjärtsvikt. Respekt för individens personliga upplevelse av tillståndet samt genom tillämpning av 
personcentrerad vård, kan leda till goda möjligheter att skapa förutsättningar för att patienter 
med hjärtsvikt kan hantera en förändrad vardag. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete bör fokusera 
på att stödja individer, genom personcentrerad vård, i den dagliga utmaningen att leva med 
hjärtsvikt. Det innebär att stödja ett liv där patienten kan uppleva en känsla av sammanhang, 
förbättrad egenvård och god livskvalitet, trots sin kroniska sjukdom.   
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quality of life among 
patients with heart 
failure. Journal of The 
American Academy of 
Nurse Practitioners, 
22(9), 480-487. 
doi:10.1111/j.1745-
7599.2010.00538.x 
 
USA. 

Studiens syfte var 
att avgöra om det 
finns specifika 
skillnader inom 
egenvård hos 
hjärtsviktspatienter 
som kan leda till 
försämrad 
livskvalitet. 

Metod: Kvantitativ. 
 
Design: Tvärsnitts-studie. 
 
Inklusionskriterier: En bekräftad diagnos 
av hjärtsvikt, minst 18 år, förmåga att läsa, 
skriva och förstå engelska. 
 
Exklusionskriterier: Nydebuterad 
och/eller akut hjärtsvikt, hjärtsvikt från ett 
kirurgiskt ingrepp som skett nyligen eller 
från en nyligen debuterad infarkt, 
förvirring, eller om individen tillgodoses 
av vårdpersonal. 
 
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 
Deltagarna rekryterades från ett sjukhus i 
mellanvästra delen av U.S.A. 
 
Bortfall: 0. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 30 
patienter.  
Männen: 19  
Kvinnor: 11.  
Medelålder var 71 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Mätning av 
egenvård vid hjärtsvikt gjordes med 
användning av mätinstrument. 
 
Analysmetod: Beskrivande analys. 

Styrkor: Inget 
bortfall, valida och 
reliabla 
mätinstrument, 
deskriptiv statistik. 
 
Svagheter: Litet 
urval, otydlig om 
studien är blindad.  
 
Medel. 

Resultatet från den här studien 
presenterar att andnöd var en 
bidragande faktor till trötthet.  
 
Patienterna upplevde en känsla av 
lättnad då familjemedlemmar gav stöd 
och antog en del av ansvaret för 
patientens hjärtsvikt. Patienters 
begränsningar i vardagliga aktiviteter 
upplevdes bero på trötthet. 



 

 

 
Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Dekker, R., Peden, A., 
Lennie, T., Schooler, M., 
& Moser, D. (2009). 
Living with depressive 
symptoms: patients with 
heart failure. American 
Journal of Critical Care, 
18(4), 310-318. 
doi:10.4037/ajcc2009672 
 
USA. 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen av 
att lever med 
depressiva 
symtom i 
samband med 
hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Design: Deskriptiv.  
 
Inklusionskriterier: Diagnos av 
kronisk hjärtsvikt, var i stabilt 
tillstånd, ingen annan kronisk 
sjukdom, och hade inte haft en 
stroke eller hjärtinfarkt inom 3 
månader. 
 
Exklusionskriterier: Stroke eller 
hjärtinfarkt inom de senaste 3 
månaderna. Lever med flertal 
kroniska sjukdomar.  
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighets urval.  
 
Bortfall: Framgår ej. 
 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 
10 deltagare. 
5 kvinnor och 5 män.  
Medelåldern var 63 år. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 

Styrkor: Forskarna 
har beskrivit 
tillförlitlighets- och  
reliabilitetshänsyn. 
Klart beskriven 
kontext 
(sammanhang). 
Motiverat urval. 
Välbeskriven urvals-
process och 
datainsamlingsmetod. 
 
Svagheter: Bortfall 
framgår ej. 
 
 
 
Hög. 
 
 

Resultatet från studien skildrar att patienterna 
upplevde att förändrad aptit och kost bidrog till 
nedstämdhet och depression. Patienterna 
berättar att trötthet relaterades till rädsla och 
oro.  
 
Studien skildrar hur patienterna upplevde 
irritation och ledsamhet på grund av att 
patienten fått en förändrad familjesituation i 
samband med hjärtsvikten, till exempel 
familjemedlemmar som vänt sig till 
alkoholism, ekonomiska svårigheter, förlust av 
partner. Oro var även en känsla som deltagare 
från två studier upplevde vid tankar kring 
familjen. Besvärade familjesituationer i 
samband med hjärtsvikten var vanligt. 
 
Patienterna i studien berättar att känslor så som 
rädsla, frustration och sorg var faktorer som 
orsakade nedstämdhet och depression. Andra 
faktorer som påverkade depression beskrevs 
som brist på energi, förändringar i aptit, 
sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. 
Resultatet från studien tyder på att 50% av 
patienterna upplevde att nedstämdhet och 
depression orsakades av hjärtsvikt och 30% 
uppgav att depressiva symtom fanns 
närvarande innan utvecklingen av hjärtsvikt. 
Även 10% uppgav att depression inte berodde 



 

 

 
Analysmetod: Induktiv analys. 

på hjärtsvikt och resterande 10% förklarade att 
det var andra sjukdomar som bidrog till 
depression. Det framgår även att deltagare i 
studien vände sig till dagliga aktiviteter för att 
undvika depressiva tankar, som bestod av 
fågelskådning, korsord, att titta på tv och 
virkning.  
 
Patienterna skildrar en upplevelse av 
frustration, irritabilitet och ilska hos patienter 
med hjärtsvikt. 

 
  



 

 

 
Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Driel, A. v., de Hosson, M. J., & 
Gamel, C. (2014). Sexuality of 
patients with chronic heart 
failure and their spouses and the 
need for information regarding 
sexuality. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 13(3), 
227-234. 
doi:10.1177/1474515113485521 
 
Belgien och Nederländerna. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sexualitet och 
informations- 
behov i 
samband med 
kronisk 
hjärtsvikt, hos 
patienter och 
patientens 
partner.  
 

Metod: Kvantitativ.    
 
Design: Prospektiv tvärsnittsstudie. 
  
Inklusionskriterier: Hjärtsvikt 
NYHA grad I-IV under minst sex 
månader. Patienten måste vara minst 
18 år gammal och kunna skriva och 
förstå Holländska. 
 
Exklusionskriterier: Framkom ej.  
 
Urvalsförfarande: Bekvämlighets 
urval. Deltagarna rekryterades från 
totalt tre sjukhus, två sjukhus var 
lokaliserade i Nederländerna och ett 
från Belgien.  
 
Bortfall: 39. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp:  
52 patienter.  
Antal män 41.  
Antal kvinnor 11.  
Patienters medelålder 65,1.  
 
Datainsamlingsmetod: Patienterna 
fick fylla i en strukturerad enkät med 
frågor angående intimitet.  

Styrkor: studien 
är blindad, 
statistiska tabeller, 
valida och reliabla 
mätinstrument, 
beskrivande 
statistik. 
 
 
Svagheter: stort 
bortfall, oklar 
redovisning av 
bortfall, framgår 
inga 
exklusionskriterier. 
 
 
 
Medel. 

Patienterna i studien beskriver en upplevd 
minskad sexuell aktivitet till följd av 
hjärtsvikt. Ungefär hälften rapporterade 
förlust av sexuellt intresse och aktivitet. Av 
de 52 patienterna i studien uppgav 21% att 
de inte längre var sexuellt aktiva efter 
diagnos med hjärtsvikt. Ungefär 45% av 
patienterna rapporterade en störning i 
sexuell njutning. En tydlig eller allvarlig 
störning i sexuellt intresse och sexuell 
aktivitet sågs i cirka 40% av patienterna. Få 
eller inga problem med intimitet i samband 
med hjärtsvikt beskrevs av vissa patienter. 
Ungefär 96% rapporterade inga argument 
med partner kring sexuellaktivitet. Inga 
allvarliga problem vad gällande sexuellt 
intresse upplevdes av få patienter.  
 
Vid förfrågning kring sexuell aktivitet 
svarade 31 patienter (61%) att hjärtsvikt 
inte påverkade deras förmåga att ha sex, 16 
patienter (31%) rapporterade framträdande 
problem med sexuell aktivitet och fyra 
patienter (8%) kunde inte genomföra 
samlag. Deltagande patienter i studien 
uppgav att det fanns en distans i 
förhållandet med partnern, men att 
distansen inte lett till allvarliga problem 
inom äktenskapet. 



 

 

 
Analysmetod: Beskrivande statistik. 

 
Det beskrivs av patienterna att det finns ett 
behov av att bli informerade om sexuell 
aktivitet i samband med diagnos av 
hjärtsvikt. Särskild information kring 
symtom av hjärtsvikt under samlag 
efterfrågades av patienterna. Sjutton 
patienter föredrog att bli informerade 
genom konversation och tolv föredrog 
skriftlig information. Tolv patienter 
föredrog att bli informerade genom 
elektronik så som DVD eller datorer. 

 
  



 

 

 
Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Falk, K., Patel, H., Swedberg, K., 
& Ekman, I. (2009). Fatigue in 
patients with chronic heart failure -
- a burden associated with 
emotional and symptom distress. 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 8(2), 91-
96. 
doi:10.1016/j.ejcnurse.2008.07.002 
 
Sverige. 

Syftet var att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
individuella 
symtom och 
dimensioner 
av trötthet hos 
patienter med 
kronisk 
hjärtsvikt.  

Metod: Kvantitativ  
 
Design: En tvärsnitts-studie  
 
Inklusionskriterier: Symptom av hjärtsvikt (t.ex. 
andfåddhet och trötthet) och patientens förmåga 
och vilja att ge sitt informerade samtycke.  
 
Exklusionskriterier: Kognitiv desorientering och 
kommunikativa begränsningar (T.ex. förlust av 
hörsel och tal)    
 
Urvalsförfarande: Bekvämlighet urval. Studien 
utfördes vid ett sjukhus i Sverige, deltagarna 
rekryterades från akutmottagningen eller från 
avdelningar på sjukhuset. Deltagarna rekryterades 
inom 72 timmar efter inskrivning. 
 
Bortfall: Framgår ej 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp 112 deltagare, 
67 män och 45 kvinnor. Deltagarnas ålder 
varierade från yngre än 65 år samt patienter som 
var äldre än 65. 
 
Datainsamlingsmetod: Strukturerad intervju 
 
Analysmetod: Statistik analys  

Styrkor: 
Statistiska tabeller, 
valida och reliabla 
mätinstrument,   
stort urval.  
 
 
Svagheter: 
Bortfall har ej 
beskrivits.  
 
 
 
Medel  

Resultatet från 
studien visar att 
patienterna upplever 
att upphovet av 
trötthet relaterades 
till reducerad 
motivation och 
mental trötthet. 
Dålig aptit, smärta 
och illamående var 
en bidragande faktor 
till trötthet. 

 



 

 

 
 

Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Heo, S., Lennie, T., Moser, D., & 
Okoli, C. (2009). Heart failure 
patients' perceptions on nutrition 
and dietary adherence.  
European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 8(5), 
323-328. 
doi:10.1016/j.ejcnurse.2009.05.005 
 
USA. 

Att undersöka 
hjärtsvikt 
patienters 
uppfattning om 
kost och 
patienternas 
följsamhet av kost-
rekommendationer. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Design: Beskrivande  
 
Inklusionskriterier: Bekräftad diagnos av 
hjärtsvikt som är baserad på 
dokumentation av symtom, tecken på HF 
och radiologiska bevis i journalen. New 
York Heart Association klass II-IV; och 
förmåga att prata engelska.  
 
Exklusionskriterier: Förekomst av 
allvarliga psykiska problem eller kognitiv 
nedsättning. 
 
Urvalsförfarande: Bekvämlighets urval. 
Deltagarna rekryterades från två sjukhus i 
södra delen av USA. 
 
Bortfall: 0 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 20 
patienter, 14 män och 6 kvinnor. 
Medelåldern för studien var 58 ± 10 år. 
 
Datainsamlingsmetod Semi-strukturerade 
intervjuer 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 
relevant  urval, 
datainsamling 
relevant och 
framkommer 
tydligt, 
kontexten är 
tydligt 
beskriven 
 
Svagheter: 
litet urval. 
 
 
 
Hög 

Patienterna i studien beskriver 
att kost ansågs ha en positiv eller 
negativ påverkan på 
hjärtsviktssymtom och den 
allmänna hälsan. Patienterna 
upplevde en känsla av 
välbefinnande vid försök att 
upprätthålla sunda matvanor. 
Socialt tryckt och uppmuntran 
upplevdes öka följsamheten till 
kostrekommendationer. Sociala 
situationer som till exempel att 
äta på restaurang, firande av en 
högtid eller födelsedags ansågs 
som svåra att hantera i relation 
till kosten. En del deltagare 
beskrev att det var svårt att ändra 
matvanor då de kände glädje av 
specifika maträtter och 
konsumerade hellre ohälsosam 
kost för att känna glädje. 
 
Det beskrivs av patienterna att 
uppmuntran och stöd från 
vårdare, barn samt nära och kära 
saknas. 



 

 

 
Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Kessing, D., Denollet, J.,  
Widdershoven, J., &Kupper, N. 
(2016). Fatigue and self-care in 
patients with chronic heart 
failure. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 15(5), 
337-344. 
doi:10.1177/1474515115575834 
 
Nederländerna. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om allmän och 
ansträngd trötthet 
är tydligt 
associerad med 
egenvård hos 
patienter med 
kronisk hjärtsvikt. 
 
 

Metod: Kvantitativ.  
 
Design: Prospektiv tvärsnittsstudie. 
 
Inklusionskriterier: HF diagnos med en 
reducerad vänster kammarenfunktion. Ålder 
⩽80 år, och är stabil hjärtsvikt med 
medicinering. 
 
Exklusionskriterier: Patienten har vart inlagd 
på sjukhuset för en månad sen, andra 
livshotande  förhållanden, psykiatrisk 
sjuklighet, svår kognitiv nedsättning, eller 
otillräckliga nederländska språkkunskaper. 
  
Urvalsförfarande: Bekvämlighets urval. 
Deltagarna rekryterades från fyra nederländska 
sjukhus. Deltagarna rekryterades under en 
tidsperiod av 5 år. 
 
Bortfall: 166 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: Antal 
deltagare 545. 74,9% av deltagarna är män.  
Medelålder: 66,2 år 
 
Datainsamlingsmetod: Enkät. 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: power 
beräkning, 
statistiska 
tabeller, valida 
och reliabla 
mätinstrument 
och tydligt 
beskrivet 
bortfall.  
 
Svagheter: Stort 
bort fall. 
 
 
Medel  
 
 

Studien visar att 
ansträngd trötthet 
relateras till hög 
ålder, högt blodtryck, 
diabetes, BMI (body 
mass index), dålig 
egenvård och 
otillräcklig 
rådgivning. Generell 
trötthet ansågs vara 
relaterad till om 
patienten tidigare 
drabbats av en stroke 
eller TIA 
(Transitorisk 
Ischemisk Attack). På 
grund av trötthet 
upplevdes 
begränsningar av 
vardagliga aktiviteter 
och egenvård. 



 

 

 
 
 
Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Nordgren, L., Asp, M., & 
Fagerberg, I. (2007). Living 
with moderate-severe chronic 
heart failure as a middle-aged 
person. Qualitative Health 
Research, 17(1), 4-13. 
 
Sverige. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
det är att leva 
med kronisk 
hjärtsvikt i 
medelåldern.  

Metod: Kvalitativ. 
 
Design: Fenomenologisk. 
 
Inklusionskriterier: Patienten  
diagnos av måttlig till svår 
hjärtsvikt (NYHA III-IV 1); 
och minst en sjukhusvistelse 
p.g.a.under föregående år till 
CHF. 
 
Exklusionskriterier: Anges ej.  
 
Urvalsförfarande: Strategiskt 
urval. Deltagarna rekryterades 
från ett sjukhus i Sverige. 
 
Bortfall: 0. 
 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 7 medelålders 
personer (4 män, 3 kvinnor, i 
åldern 38 till 65 år)  
 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 

Styrkor Väl 
beskrivning av 
problemformulering 
och syfte, 
datamättnad råder. 
Klart beskriven 
kontext 
(sammanhang).  
 
Svagheter : 
Exklusionskriterier 
framgår ej. 
 
Hög.  
 
 

Patienterna i studien beskriver att 
trötthet ansågs vara relaterat till 
frustration. Patienterna upplevde en 
känsla av besvikelse eller frustration 
när planer sällan eller aldrig slutfördes, 
det uppstod även en känsla av skuld om 
familjen hade sett fram emot planerna. 
Vänner och familjemedlemmar som 
upplevde oro på grund av patientens 
hälsotillstånd begränsade patientens 
rörelsefrihet. Familjemedlemmar som 
var oroliga valde att göra saker åt 
patienten i vardagen och därmed 
hindrade patienten från att göra saker 
på egen hand, det kunde leda till en 
känsla av förlorad rörelsefrihet.  
 
Patienterna i studien skildrar att 
besvärade familjesituationer i samband 
med hjärtsvikten var vanligt. Oro var 
även en känsla som upplevdes vid 
tankar kring familjen. Misstro från 
omgivningen var en känsla som 
upplevdes av patienterna, då tecken på 
sjuklighet inte alltid var synligt. 
Patienterna upplevde att omgivningen 
tvivlade på deras sjukdom. Samtidigt så 



 

 

 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

uppstod en känsla av upprördhet, 
pinsamhet och förlust av värdighet om 
omgivningen insåg tecken på sjuklighet 
hos patienten. 
 
Patienterna beskriver en känsla av 
glädje och tillfredsställelse när de 
klarade av att balansera till exempel 
andnöd och trötthet med aktiviteter i det 
dagliga livet. Glädje och 
tillfredsställelse upplevdes när det var 
möjligt att utföra aktiviteter som var 
meningsfulla 
 
Patienterna upplevde snabba 
känslomässiga svängningar som vänder 
mellan hopp och hopplöshet, tro och 
förtvivlan, att må bra och känna sig 
sjuk, tillfredsställelse och missnöje. 
 
Resultatet skildrar hur patienterna 
upplevde att frustration var en faktor 
som orsakade nedstämdhet och 
depression. 
 
Patienter beskriver att den förändrade 
livssituationen är uppenbar, 
förklaringen var att aktiviteter som 
tidigare gjort livet meningsfullt inte 
gick att upprätthålla. Känslan av 
besvikelse och personligt misslyckande 
uppstod. Att inte kunna upprätthålla 



 

 

den personliga livsstil som de haft 
tidigare gjorde att livet uppfattades som 
meningslöst. Känslor som beskrevs i 
samband med förlorad meningsfullhet 
var frustration och förtvivlan. 
 
I resultatet från studien beskriver 
patienterna att deras erfarenhet av 
sjuklighet inte motsvarande 
uppfattningen om vad det skulle 
innebära att vara sjuk. Hjärtsvikt 
uppfattade som ett straff, en 
konsekvens av det levda livet. 
Upplevelsen av att inte längre kunna 
vara den person som de tidigare 
identifierat sig själva som uppstod. 
Patienterna beskrev att de testade 
kroppens gränser för att lära sig lyssna 
och tolka sin egen kropp, för att lära sig 
leva med det förändrade tillståndet. 
Kroppens signaler beskrevs som svåra 
att förstå, som gav upphov till en känsla 
av oklarhet i kroppen. En vilja att återfå 
kroppen till hur den brukade vara innan 
hjärtsvikten samt att kroppen efter 
hjärtsvikten är oönskad skildrades. 
Flertal deltagare beskrev kroppen som 
obekant och som ett objekt. 

 
  



 

 

Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Riegel, B., Dickson, V., Kuhn, L., 
Page, K., & Worrall-Carter, L. 
(2010). Gender-specific barriers 
and facilitators to heart failure 
self-care: a mixed methods study. 
International Journal of Nursing 
Studies, 47(7), 888-895. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.12.011 
 
 
Australien. 

Syftet med studien 
var att beskriva 
egenvård vid 
hjärtsvikt hos män 
och kvinnor samt 
att identifiera köns-
specifika barriärer 
och faktorer som 
främjar egenvård 
vid hjärtsvikt.  
 

Metod: Blandade metoder. 
Kvalitativ: Beskrivande intervju. 
Kvantitativ: Tvärsnitts studie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter med 
en bekräftad diagnos av kronisk HF 
minst sex månader, och (NYHA) 
funktionsklass II eller III.  
 
Exklusionskriterier: 
Nydiagnostiserade hjärtsvikt, 
otillräckliga språkkunskaper i 
engelska, patienter som var inlagda 
vid en utökad vård anläggning då det 
är svårt att utföra egenvård vid dessa 
anläggningar. 
 
Urvalsförfarande: Konsekutivt 
urval. Deltagarna rekryterades från 
fyra olika öppenvårdsmottagningar i 
Melbourne, Australien. 
 
Bortfall: 13. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp:  
27 vuxna  
8 kvinnor och 19 män 
Kvinnor medelålder var 69.3 
Männen medelålder var 67.4  
 

Styrkor: Statistiska 
tabeller, valida och 
reliabla 
mätinstrument. Tydlig 
bortfalls-redovisning. 
 
Svagheter: Litet urval 
(ur ett kvantitativt 
perspektiv), stort 
bortfall. 
 

 
Medel. 
 

Studiens resultat visar på 
skillnaden mellan män och 
kvinnors stöd från omgivningen. 
Män fick stöd från deras partner, 
barn och föräldrar som 
underlättade vardagliga 
aktiviteter. Kvinnor fick bättre 
känslomässigt stöd från familj 
och vänner. 
 
Det beskrivs att män upplever 
rädsla snarare än depression. En 
man skildrar sin rädsla för att dö 
som leder till att upplevelsen av 
andfåddhet blir värre. Yngre 
män upplevde ilska över 
symtom och begränsningar i 
egenvård på grund av 
hjärtsvikten.  
 
Studien visar att kvinnor 
upplever perioder av sorg, 
nedstämdhet och depression. 
Män upplevde ångest och rädsla 
snarare än depression. I studien 
framgår det att känslor så som 
rädsla var en faktor som 
orsakade nedstämdhet och 
depression. 



 

 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys och 
statistisk analys. 

 
  



 

 

 
Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ryan, M., &Farrelly, M. (2009). 
Living with an unfixable heart: a 
qualitative study exploring the 
experience of living with advanced 
heart failure. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 8(3), 
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Irland. 

Syftet var att 
beskriva 
patienters 
upplevelser av att 
leva med 
avancerad 
hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ.  
 
Design: 
Fenomenologisk.  
 
Inklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighet urval. 
 
Bortfall: 0. 
 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: Antal 
deltagare var 9. 
Medelåldern var 68,9 
år. 
Antal män var 6.  
Antal kvinnor var 3. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Öppna ostrukturerade 
intervjuer. 
 

Styrkor: Urvalet 
är tydligt beskrivet 
och relevant för 
studien. Tydlig 
kontext och 
datamättnad råder. 
 
Svagheter: litet 
urval och ej 
inklusionskriterier 
och  
exklusionskriterier 
anges. 
 
 
Hög. 
 

Patienter beskrev att energi till aktiviteter upplevdes 
som en form av ”livskraft”, som progressivt 
försämrades i takt med förvärrad grad av hjärtsvikt. 
På grund av trötthet upplevdes begränsningar av 
vardagliga aktiviteter, en patient från studien 
beskriver att de enklaste av vardagliga aktiviteter är 
ett stort åtagande.  
 
I studien beskrivs det av patienterna att 
familjemedlemmar som var oroliga valde att göra 
saker åt patienten i vardagen och därmed hindrade 
patienten från att göra saker på egen hand, det kunde 
leda till en känsla av förlorad självständig-het, vilja 
och personlig frihet. Begränsningar i vardagliga 
aktiviteter upplevdes bero på trötthet. Patienter 
uttryckte sorg och frustration över att de var 
beroende av andra i sin omgivning. En känsla av 
värdelöshet och ensamhet beskrevs samt en känsla av 
att vara en börda för omgivningen. 
 
Resultatet skildrar att patienterna upplevde en känsla 
av frustration, nederlag och skygghet kring andra i 
deras omgivning, till exempel när andra människor i 
omgivningen som var mycket äldre klarade att utföra 
aktiviteter som patienterna inte längre kunde göra. 
Sorg och frustration över att nu vara beroende av sin 
omgivning. 
 



 

 

Analysmetod: 
Fenomenologisk 
analys. 

Patienterna beskriver en upplevelse av att leva med 
rädsla och fruktan. En ofrånkomlig rädsla för livet. 
Rädsla för att gå till sängs på kvällen beskrevs av 
deltagare i studien. Andnöd var den dominerande 
faktorn för rädslan. En patient beskriver skrämmande 
tankar om nattlig andnöd präglat av ensamhet och 
panik. Deltagare beskrev en känsla av osäkerhet 
kring nästa andnödsattack då de inte visste var och 
när det kunde ske.  
 
Patienter relaterade deras tillstånd till hopplöshet, 
ingen energi till att orka med livet. Förtvivlan och 
agitation beskrevs som vardagskänslor. 
 
I studien framgår det att känslor så som rädsla, 
förtvivlan och fysiska begränsningar var faktorer som 
orsakade nedstämdhet och depression. 
 
Patienterna beskrev upplevelsen av att förlora sig 
själv, tomhet och stort lidande. En känsla av att det 
inte fanns en chans att återfå sitt tidigare liv bidrog 
till upplevelsen av tomhet. Känslor som beskrevs i 
samband med upplevelsen var förtvivlan, negativa 
tankar, irritation och fientlighet. 
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England. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
varför personer 
med hjärtsvikt 
engagerar sig 
eller inte 
engagerar sig i 
vardaglig fysisk 
aktivitet. 

Metod: Kvalitativ.  
 
Design: Fenomenologisk. 
 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserade med hjärtsvikt,  
New York Heart Association 
(NYHA) klassificering I-III, stabil 
hjärtsvikt och 18 år eller äldre.  
 
Exklusionskriterier: Kognitiv 
nedsättning, diagnos terminal 
hjärtsvikt, otillräckliga 
språkkunskaper i engelska. 
 
Urvalsförfarande: Bekvämlighets 
urval. Deltagarna rekryterades från 
tre olika hjärtsviktsmottagningar i 
nordvästra England.  
 
Bortfall: 0. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp:  
Totalt 22 deltagare.  
15 män och 7 kvinnor. Medelålder 
68,9 år 
 
Datainsamlingsmetod: Semi-
strukturerade telefonintervjuer. 

Styrkor: Urvalet är 
tydligt beskrivet och 
relevant. Tydlig 
kontext, datamättnad 
råder.  
 
Svagheter: Litet 
urval. 
 
 
 
Hög. 
 

Begränsningar i fysisk aktivitet 
upplevdes bero på trötthet.  
 
Studien skildrar att patienter upplever 
osäkerhet kring vilka aktiviteter som är 
säkra att utföra. Osäkerheten har sitt 
ursprung från informationen som 
vårdpersonalen givit vid diagnos av 
hjärtsvikt. Patienter beskriver att de blivit 
informerade om att inte vandra för långt, 
inte bli andfådda, inte gå ut när det är 
kallt och undvika att lyfta eller böja sig 
ner. Patienter som sökt ytterligare svar 
från vårdare fick abstrakta svar så som 
”Gör så pass mycket som du är bekväm 
med att göra” eller ”Så mycket som du 
kan göra”. Patienterna upplevde att 
konkreta svar saknades och att vårdgivare 
var beskyddande.  
 
I studien beskriver patienterna en vilja att 
fortsätta med vardagliga aktiviteter trots 
upplevelsen av symtom. Patienter som 
var motiverade till att tillämpa en mer 
aktiv livsstil hade tänkt på fördelar med 
att vara mer aktiva. Fördelarna var 
relativt abstrakta så som ”återvända till 
det normala” och ”sinnesro”. Det 
framkom även att en aktiv livsstil stärker 



 

 

 
Analysmetod: Tematisk analys. 

autonomin då deltagare kan fortsätta med 
vardagliga sysslor och aktiviteter. De 
deltagare som var mer fysiskt aktiva 
beskrev en positiv syn, en viss tendens att 
tala optimistiskt om framtiden så som ”att 
komma vidare med livet” och ”att ta emot 
den bästa möjliga vård”. 

 


