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Sammanfattning 
Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som 2,2% av Sveriges befolkning diagnostiserats 
med år 2013, hälften män och hälften kvinnor. Sjukdomen påverkar hälsan - hur personer ser 
på sig själva i sin situation. Vanliga bakomliggande sjukdomar är hypertoni och hjärtinfarkt. 
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med hjärtsvikt. 
Metod: En litteraturstudie med integrerad analys. En systematisk sökning genomfördes i 
databaserna Cinahl, MedLine och PsycINFO. Elva artiklar granskades och analyserades innan 
de integrerades till ett resultat. 
Resultat: Studiens resultat visade på att det fanns skillnader i hur personer upplevde 
sjukdomen. Att få en diagnos var tumultartat i känslolivet liksom att leva med sjukdomen. 
Personers upplevelse påverkades av samhälleligt stöd samt fysiska och känslomässiga 
förändringar exempelvis arbetsgivare, vården, personers känslor och förväntningar. 
Slutsats: Många personer med hjärtsvikt beskrev att deras hälsa var lågt skattad och att de 
inte alltid visste hur de skulle hantera sjukdomen och framtiden. Sjuksköterskan liksom annan 
vårdpersonal och samhället har ett ansvar i att främja hälsa och ge individanpassad vård, för 
att tillgodose personernas behov för att uppnå högre livskvalitet.  
 
Nyckelord: Hjärtsvikt, hälsa, litteraturstudie, livskvalitet, upplevelse.  
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1. Bakgrund 

1.1 Hjärtsvikt 

Ungefär 1-2% av befolkningen har hjärtsvikt i industriländer (Ponikowski et al., 2016). 
Ungefär 2,2% av Sveriges befolkning har diagnosen hjärtsvikt. Det uppskattas att 51% av 
dem är kvinnor (Zarrinkoub et al., 2013). Ofta beror hjärtsvikten på bakomliggande 
sjukdomar som exempelvis högt blodtryck och hjärtinfarkt, vilka bör förebyggas på 
folkhälsovetenskaplig nivå (Vasko, 2013). Andra icke-kardiella orsaker till hjärtsvikt kan vara 
exempelvis lungsjukdomar och diabetes (Eikland, Haugland & Stubberud, 2011). Det är 
vanligare för kvinnor att diabetes och hypertoni ligger till grund för sjukdomen och 
hjärtinfarkt är oftare den utlösande faktorn för män. Sjukdomen uppträder i både kronisk och 
akut form, att ha en kronisk variant utesluter inte akuta episoder (ibid.).  
 
Hjärtsvikt innebär att hjärtats funktion är försämrad på grund av till exempel syrebrist i 
hjärtmuskeln (Vasko, 2013). I början är hjärtsvikten asymtomatisk på grund av att kroppens 
kompensationsmekanismer klarar av att upprätthålla pumpfunktionen, som är nedsatt vid 
hjärtsvikt, men över tid blir sjukdomen mer krävande och olika symtom blir mer påtagliga 
(Eikland et al., 2011). 
 
Vid kronisk hjärtsvikt är de symtom som uppkommer kroniska och hjärtat kommer inte kunna 
läka skadan som ligger till grund för funktionsnedsättningen i hjärtmuskeln (Ponikowski et 
al., 2016). Den kroniska varianten utvecklas under en längre period och är livslång (Eikland et 
al., 2011).  
 
Akut hjärtsvikt kräver sjukhusvård och symtomen kommer antingen plötsligt utan förvarning 
eller kan det vara en försämring av en kronisk hjärtsvikt. Symtom på akut hjärtsvikt grundar 
sig ofta i vätskeöverskott (Ponikowski et al., 2016). I värsta fall kan det leda till kardiogen 
chock (Eikland et al., 2011). Orsaker till episoden kan vara exempelvis hjärtinfarkt, 
hjärttamponad, infektion eller ett icke välreglerat blodtryck (Ponikowski et al., 2016). 
 
För att lättare kunna veta allvarlighetsgraden på en persons hjärtsvikt, har New York Heart 
Association (NYHA) delat in sjukdomens svårighetsgrad i fyra olika grupper från I-IV 
(Edward & Weining, 2017; Läkemedelsverket, 2017). Grad I är den mildaste versionen utan 
några symtom vid normal ansträngning. Grad IV karaktäriseras av trötthet även i vila (ibid.).  
 
Tabell 1 - NYHA klassifikation. 

 
Källa: Fritt formulerad ur Eikland et al., 2011. Sid. 222�
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Högersidig hjärtsvikt ger stas i stora kretsloppet som ger problem med ödem på olika delar av 
kroppen beroende på kroppsposition, till exempelvis vid underbenen eller buken (Eikland et 
al., 2011). Illamående är ett vanligt symtom likaså urinträngningar nattetid och för lågt 
blodtryck som kan ge yrsel och svimning. Vänstersidig hjärtsvikt påverkar lilla kretsloppet 
och ger symtom som andningssvårigheter, lungödem samt förvirring (ibid.).  
 
1.2 Utredning, diagnostisering och behandling 

För att säkerställa hjärtsviktsdiagnos utförs först anamnes och status för att sedan komplettera 
med ekokardiografi och särskilda blodprover för att bedöma hur belastat hjärtat är. När hjärtat 
är ansträngt utsöndras peptider som sedan kan mätas i blodprov. Ekokardiografi ger inte bara 
svar på diagnos utan också orsak och utsträckning av funktionsnedsättning i hjärtmuskeln 
(Vasko, 2013).  
 
Läkemedel som används i samband med kronisk hjärtsvikt är diuretika, ACE-hämmare 
(angiotensin converting enzyme-hämmare) samt betablockerare vilka behandlar de 
patologiska förändringarna (Vasko, 2013). När akut hjärtsvikt uppstår kan lungödem bildas 
och kärlvidgande läkemedel bör ges för att underlätta symtomen. Smärtstillande läkemedel 
som exempelvis morfin ges med fördel till patienter med akut hjärtsvikt då det verkar 
kärlvidgande och lugnande. Syrgas kan också ges som behandling i den akuta fasen för att 
underlätta andningen och lindra symtomen för patienten (Eikland et al., 2011).  
 
Vid en akut fas är vila viktigt för att hjärtat ska kunna återhämta sig. Minskad belastning på 
hjärtat gör att symtomen kan bli reducerade. Det kan göras genom att sitta upp i sängen 
istället för att ligga ned (Eikland et al., 2011). När patienten är sängliggande på grund av en 
akut hjärtsvikt är det viktigt att observera risken för trycksår. När patienten är i sämre skick än 
vad den är van vid och är inlagd på en vårdavdelning kan personal hjälpa till att avlasta med 
exempelvis personlig hygien för att ge utrymme att använda energin till andra aktiviteter. För 
att minska risken för ödembildning vid kronisk hjärtsvikt är kost och vätska en stor del av 
behandlingen. Att minska salt- och vätskeintaget är en åtgärd mot vätskeöverskott. Vid 
fatigue men också illamående och aptitlöshet rekommenderas det att äta små portioner ofta. 
Vad gäller egenvård bör patienten utöva fysisk aktivitet i den mån det är möjligt samt att ha 
god sjukdomsinsikt för att kunna anpassa vardagen efter sjukdomen. Övriga icke-
farmakologiska åtgärder mot kronisk hjärtsvikt är daglig vikt för kontroll på ödembildning, 
kontrollerad alkoholkonsumtion och rökstopp (ibid.). 
 
1.3 Sjuksköterskan i ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv  

1.3.1 Hälsa 

Begreppet hälsa är mångdimensionellt och innehåller olika perspektiv, både subjektiva och 
objektiva (Johansson, Weinehall & Emmelin, 2009). Det kan exempelvis vara hur en person 
upplever sin situation utifrån hur dennes liv ser ut men även faktisk fysisk hälsa. Hälsa 
innebär friskt leverne samt en känsla av välbefinnande (Wärnå-Furu, 2017). Det innebär att 
individen själv bestämmer vad som ingår i begreppet hälsa och alla personer har ett eget 
ansvar över sin egna hälsa (Azevedo, 2015; Johansson et al., 2009). För att kunna påverka 
dagliga val för ökad hälsa samt ökat välbefinnande är det betydelsefullt att bli medveten om 
hälsoresurserna hos varje enskild individ (Wärnå-Furu, 2017). Hälsan är föränderlig och 
påverkas av olika faktorer som till exempel jobbet, kulturella skillnader men även psykiska 
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och fysiska faktorer (Johansson et al., 2009). Enligt Willman (2014) är hälsa ett omdiskuterat 
begrepp som kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I omvårdnadsvetenskap ses hela 
individen vilket innebär att hälsa kan finnas trots sjukdom, liksom ohälsa utan sjukdom 
(Azevedo, 2015; Willman, 2014). 
 
1.3.2 Sjuksköterskans omvårdnad  
I sjuksköterskans arbete finns det många olika åtgärder för en god omvårdnad, bland annat att 
ge information, vägleda personer samt stödja dem i deras val till anpassning i den nya 
livssituationen (Gilmour, Strong, Hawkins, Broadbent & Huntington, 2013). Enligt 
Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 5) ska patienten vara delaktig i sin egen vård och vården 
ska utgå från patientens önskemål. 
 
I samband med hjärtsvikt är det betydelsefullt att sjuksköterskan ger anpassad information om 
vad hjärtsvikt är, vilka symtom som kan uppstå, behandlingsalternativ och hur det kan 
påverka det vardagliga livet (Gilmour et al., 2013). I en studie beskrev Swenne och Skytt 
(2013) att personer som vårdades på sjukhus upplevde att de ville få information om 
exempelvis behandling och provsvar från sjuksköterskor för att lättare förstå innebörden. 
While och Kiek (2009) anser att ett verktyg som sjuksköterskan kan använda för att ge stöd 
och möjlighet till ökad livskvalitet är att ha patientundervisning där sjuksköterskan 
tillsammans med patienten går igenom hur vården ska utformas samt vad som känns svårt 
gällande till exempel medicin, kost och det vardagliga livet. 
 
1.4 Problemformulering 

Kronisk variant av hjärtsvikt är en livslång sjukdom med en komplex bakgrund av 
bakomliggande sjukdomar. Den går inte att bota men det finns en hel del sjukvården kan göra 
för att underlätta för personerna med hjärtsvikt, både farmakologiskt och icke farmakologiskt. 
För att som sjuksköterska kunna hjälpa personerna med hjärtsvikt på bästa sätt, utifrån deras 
perspektiv, kan det vara till hjälp att veta vad personerna vill, vad som är lätt respektive svårt 
för dem samt vad de tycker är betydelsefullt i vardagen och i vården. Därför sammanställer 
litteraturstudien personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt och hur det påverkar hälsan. 
 
2. Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med hjärtsvikt. 
 

3. Metod 
3.1 Design 

Den här studien var en deskriptiv litteraturstudie med induktiv ansats och systematisk 
litteratursökning (Kristensson, 2014). Det gjordes ett urval av relevanta databaser där 
systematiska sökningar utfördes. 
 
 



  

 
 
   

4 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Sökstrategi 
I syftet togs de meningsbärande orden ut och översattes i Svensk Medical Subject Heading 
[MeSH] för att översättningen skulle bli korrekt. De meningsbärande orden var “patient”, 
“upplevelse” och “hjärtsvikt”, översättningarna till orden i Svensk MeSH blev “patients” och 
“heart failure” medan upplevelse inte fanns med. “Upplevelse” översattes fritt till 
“experience”. Alternativa sökord förutom nyckelorden plockades fram. Alternativt sökord till 
“patients” var “human”. Sökorden som representerade upplevelse var “attitude” och 
“emotions”. Utifrån de valda sökorden valdes i första hand ämnesord i databaserna och i 
andra hand gjordes fritextsökning för att få artiklar som specifikt handlade om det valda 
ämnet (Bilaga 1) (Kristensson, 2014). Databaser som användes till litteratursökningen var 
Cinahl Plus, MedLine och PsycINFO. För att söka användes booleska sökoperatorer.  
 
I Cinahl kombinerades “human” och “patients” med OR. Även mellan “life experiences+”, 
“emotions+” och “attitude to illness+” användes booleska sökoperatorn OR. “Life 
experiences+”, “emotions+” och “attitude to illness+” var alla ämnesord som Cinahl föreslog 
utefter de valda sökorden. Efter att ha kombinerat de tre olika kategorierna av ord med AND 
och sedan lagt till begränsningar blev det 72 träffar, varav fem användes i studiens resultat. 
 
I MedLine användes “heart failure” som major concept och “human” och “patients” 
kombinerades med OR. Databasen föreslog “life change events” istället för “experience”, 
alltså kombinerades “life change events”, “attitude+” och “emotions+” med OR. Efter att 
kombinerat med AND och lagt till begränsningar blev det 247 träffar. Av de användes 
slutligen åtta artiklar i studien. 
 
I PsycINFO söktes “heart failure” som fritext då det inte fanns något ämnesord att välja på. 
Istället för enbart “human” delade PsycINFO upp begreppet i två delar “human males” och 
“human females”. De två begreppen kombinerades tillsammans med “patients” med booleska 
sökoperatorn OR. Istället för “attitude” förslog databasen ämnesordet “physical illness 
(attitudes toward)”. Här kombinerades ämnesorden “life experiences”, “physical illness 
(attitudes toward)” och “emotions” med fritextsökningen “experienc*” med OR mellan. När 
alla ord kombinerats med AND och begränsningar använts gav det tolv träffar där slutligen 
ingen användes i studien. 
 
I Cinahl och MedLine fanns två dubbletter, därav inkluderades till granskningen totalt elva 
artiklar i studien istället för 13. 
 
3.2.2 Begränsningar, inklusions- och exklusionskriterier 

Begränsningar av litteratursökningen lades till i sista steget, när alla ord var kombinerade på 
rätt sätt. De begränsningar som fanns var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, de 
skulle vara publicerade mellan 2013-2017 och vara Peer Reviewed, dock ej i MedLine, då det 
inte finns som tillval.  
 
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 år, ha diagnostiserad hjärtsvikt och 
artiklarna skulle vara originalartiklar från Europa eller Nordamerika. Det var först i urval 3 
(Bilaga 1) som inklusionskriterierna användes. 
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Exklusionskriterier var att perspektivet inte var patientens, systematiska reviews och 
teknologiska behandlingar som till exempel left ventricular assist device (LVAD). När 
artiklarna hade otydligt sjukdomsperspektiv exkluderades de från studien. 
 
3.3 Urval 

För att hitta lämpliga artiklar till studien genomgick artiklarna tre urval (sökmatris, bilaga 1). I 
urval 1 lästes alla titlar (331) från sökningarna och de som uppenbart innehöll 
exklusionskriterier eller inte svarade på syftet valdes bort. I urval 1 fanns 113 relevanta titlar. 
I urval 2 lästes alla abstract. Totalt fanns 41 relevanta abstract som gick vidare till urval 3. I 
urval 3 fanns elva relevanta artiklar som svarade på syftet och gick till urval 4 där de 
granskades utifrån modifierade versioner av “Checklista för kvalitativa artiklar” och 
“Checklista för kvantitativa artiklar - kvasiexperimentella studier” (Forsberg & Wengström, 
2016). Alla artiklar togs med efter granskningen eftersom ingen hade enbart låg kvalitet (se 
tabell 2). Författarna gjorde hela urvalet och granskade alla artiklarna tillsammans för att 
eventuella oklarheter på grund av språk skulle kunna diskuteras.  
 
Tabell 2 -  De valda artiklarnas bedömda kvalitet 

 
 

3.4 Bearbetning och dataanalys 

När artiklarna granskats och styrkor och svagheter bedömts, lästes de igenom en gång till och 
det som svarade på litteraturstudiens syfte från artiklarnas resultat markerades för att kunna 
analyseras (se artikelmatris, bilaga 2).  
 
Analysmetod som användes var integrerad analys. Kristensson (2014) beskriver metoden i tre 
olika steg. I första steget identifierades likheter och skillnader i artiklarna. Då lästes alla 
artiklar igenom i sin helhet. De delar i artiklarnas resultat som svarade på den här studiens 
syfte togs fram och markerades med ett meningsbärande ord för att lättare kunna få en 
överblick om det slutgiltiga innehållet. I steg två fördes de meningsbärande orden samman 
utifrån vad de handlade om och bildade åtta olika meningsbärande enheter, likaså kategorier. 
Kategorierna som skapades var ”Att känna sig ensam i samhället”, ”Vårdpersonalens 
betydelse”, ”När vardagen plötsligt förändras”, ”Att bli försämrad i sin sjukdom”, ”Att 
hantera en förändrad vardag”, ”Att få påverkad livskvalitet”, ”Rädslor och tankar på 
döden”, ”En känslosam framtid och tacksamhet över vardagen”. I det tredje steget 
sammanfattades alla artiklarnas resultat under de lämpliga rubrikerna från steg två (schema 
över integrerad analys, bilaga 3) (ibid.). Analysen genomfördes i samråd för att kunna 
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diskutera tankar under processens gång. När resultatet var sammansatt bildades det två 
huvudrubriker där två kategorier samlades under ”Att behöva stöd från omgivningen” och sex 
kategorier samlades under ”Fysiska och känslomässiga förändringar”. �
 
3.5 Forskningsetiska övervägande 

All forskning ska ske på ett etiskt försvarbart sätt oavsett om det är forskning direkt på 
människor eller litteraturstudie (Kristensson, 2014). För att enklare granska den egna studien 
med ett etiskt perspektiv finns det fyra etiska principer att använda sig av: autonomiprincipen, 
nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen (ibid.). De artiklar som 
inkluderades i studien hade alla fått etiskt godkännande för att genomföras. När artiklarna till 
litteraturstudien bearbetades användes all fakta ur resultaten som ansågs relevant för syftet. 
Det gjordes med strävan efter att vara objektiva samt med hänsyn till den individuella 
förförståelsen.  
 
4. Resultat 

Elva vetenskapliga artiklar som handlade om hjärtsvikt analyserades med integrerad analys 
och bildade litteraturstudiens resultat med åtta kategorier. Kategorierna delades in under två 
huvudrubriker: ”Att behöva stöd från omgivningen” och ”Fysiska och känslomässiga 
förändringar” (se tabell 3).  
 
Tabell 3 – Kategoriöversikt. 

 
4.1 Att behöva stöd från omgivningen 

Att behöva stöd från omgivningen handlar om att känna sig övergiven i ett samhällsperspektiv 
samt hur betydelsefullt det är för personer med hjärtsvikt att bli sedda av både vårdpersonal 
och arbetsgivare. 
 
4.1.1 Att känna sig ensam i samhället  

Personer som var sjukskrivna upplevde att sjukskrivningsprocessen var komplicerad och att 
lagstiftningen var svår att förstå samt tillämpa (Lindbäck & Nordgren, 2014), vilket bidrog till 
ilska och upprörda känslor (Mahoney-Davies, Davis, Glen, Clifton & Salkovskis, 2017) samt 
ångest och osäkerhet (Lindbäck & Nordgren, 2014). De upplevde att de var tvungna att ta 
eget ansvar i sjukskrivningsprocessen vilket var mödosamt, trots det kunde de inte delta i 
processen eller påverka resultatet (Lindbäck & Nordgren, 2014). Sjukintygen gällde endast 
för en kort period och det var svårt att få kontakt med läkarna. Personerna med hjärtsvikt 
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ansåg att läkarna flydde från sitt ansvar gentemot dem. Likaså beskrevs arbetsgivaren och 
kollegorna ansvarslösa och personerna med hjärtsvikt kände sig övergivna. De upplevde att 
arbetsgivaren såg hjärtsvikt som en svaghet och det blev svårt för dem att upprätthålla 
självbilden. När arbetsgivaren väl tog sitt ansvar och hörde av sig gav det hopp, tillit och lugn 
(ibid.).  
 
En person upplevde att arbetsförmedlingen var dålig på att stötta och hjälpa till med att söka 
jobb när personen själv inte var kapabel till att göra det (Lindbäck & Nordgren, 2014).  
 
4.1.2 Vårdpersonalens betydelse 

Personalen som personerna med hjärtsvikt kom i kontakt med beskrevs som fantastisk 
(Mahoney-Davies et al., 2017) och den personal som visade engagemang och genuin empati 
upplevdes som stöttande (Lindbäck & Nordgren, 2014). Det som framförallt spelade in var 
vårdpersonalens små handlingar som till exempel att ge information vid lämplig tidpunkt, 
samtala om annat än hjärtsvikten samt att spendera tid med personerna (Mahoney-Davies et 
al., 2017).  
 
4.2 Fysiska och känslomässiga förändringar 

Avsnittet behandlar upplevelsen och känslorna av att få en hjärtsviktsdiagnos, att leva med 
hjärtsvikten med dess symtom och akuta episoder, konsekvenserna av sjukdomen samt 
livskvalitet, hälsa och framtidstro. 
 
4.2.1. När vardagen plötsligt förändras 

När en hjärtsviktsdiagnos ställs kunde personer uppleva chock, att det tog tid att bearbeta 
diagnosen och få en sjukdomsinsikt. Andra känslor personer kunde uppleva var: ilska, 
ledsamhet, oro eller rädsla. En del upplevde misstro och andra bemötte det med styrka på 
grund av omedvetenhet om vad diagnosen innebar (Mahoney-Davies et al., 2017). Ett 
problem med hjärtsvikt är att diagnosen kan ha olika benämningar vilket kunde ge upphov till 
förvirring för personerna (MacInnes, 2013). Efter diagnosen upplevde personerna att det 
kunde vara svårt att acceptera och förstå sjukdomens innebörd och att anpassa sig till det nya 
livet (Sacco, Park, Suresh & Bliss, 2014). En del beskrev att de inte uppfattade att problemet 
var hjärtat utan symtomen som hjärtsvikten orsakar (MacInnes, 2013). De upplevde att det var 
bäst att acceptera förändringarna (Mahoney-Davies et al., 2017; Moser et al., 2013; Sacco et 
al., 2014) och göra det bästa av situationen, engagera sig i lämpliga fysiska aktiviteter och bli 
medveten om sina egna fysiska gränser (Mahoney-Davies et al., 2017). 
 
Andnöd (Carlson et al., 2013; MacInnes, 2013) påverkade vardagssysslorna som till exempel 
att gå i trappor, städa eller bädda sängen (MacInnes, 2013), likaså tröttheten (Abshire et al., 
2015; Carlson et al., 2013; Mahoney-Davies et al., 2017)  påverkade hastigheten i vardagen 
(Abshire et al., 2015) och gav en känsla av förändrad identitet (Mahoney-Davies et al., 2017). 
Andnöd och vätskeöverskott gjorde att personerna med hjärtsvikt oftast var tvungna att sova i 
sittande position (Abshire et al., 2015; Mahoney-Davies et al., 2017) vilket gav upphov till 
obehagskänslor och sömnsvårigheter (Abshire et al., 2015). 
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4.2.2 Att bli försämrad i sin sjukdom 

Symtom som var vanliga innan sjukhusvård relaterat till akut hjärtsvikt var andnöd (Reeder, 
Ercole, Peek & Smith, 2015), fatigue och ödem (Abshire et al., 2015). Mer än hälften kände 
på sig att något var fel innan symtomen började, de flesta förstod inte att det skulle leda till en 
kraftig försämring (Reeder et al., 2015). Under sjukhusvistelsen upplevde personerna känslor 
av att vara olycklig och en brännande känsla i bröstet (Abshire et al., 2015). Många personer 
med hjärtsvikt ansåg att deras symtom var relaterade till förändringar i egenvården (Reeder et 
al., 2015). Symtomen som uppträdde innan sjukhusvården försökte personerna åtgärda på 
egen hand genom förändrad diet, vid behovs-mediciner, vila, träning, sömn, höjd huvudända 
och viktförändringar. Egenvård med mediciner kunde exempelvis vara laxantia, nitroglycerin, 
paracetamol, annan starkare smärtlindring, syrgas och inhalationsmediciner (Reeder et al., 
2015). Personerna med hjärtsvikt upplevde att medicinering var nödvändigt då det förbättrade 
symtomen (MacInnes, 2013; Sacco et al., 2014) samt att vårdgivare och tekniska hjälpmedel i 
vården spelade roll för sjukdomen (Sacco et al., 2014). Någon person upplevde panikattacker 
och yrsel och hade svårt att veta om det orsakades av hjärtsvikten eller medicineringen 
(MacInnes, 2013). De symtom som var svårast för personerna att tolka var de som gradvis 
försämrades över tid, speciellt om det inte var förknippade med andningen (Abshire et al., 
2015). 
 
4.2.3 Att hantera en förändrad vardag 

Personerna beskrev olika sätt att hantera konsekvenserna av att leva med hjärtsvikt. En del 
antog sig en sämre livsstil med rökning och alkohol samt drog sig tillbaka. Andra såg det som 
en chans att förändra sitt liv till det bättre, leva livet lugnare och göra aktiviteter som de själva 
uppskattade (Mahoney-Davies et al., 2017). En konsekvens av att leva med hjärtsvikt 
beskrevs med förlust av fysisk förmåga (MacInnes, 2013, Sacco et al., 2014). Några personer 
beskrev att den sociala kontakten minskade på grund av genans för att de inte ville somna 
eller svimma framför sina kompisar (MacInnes, 2013). Det gjorde att de missade potentiellt 
roliga saker som skulle öka glädje samt deras självkänsla. En annan konsekvens av diagnosen 
beskrevs med att personerna tänkte på hur det påverkade familjen. Hjärtsvikten gjorde att de 
hade mer öppna konversationer med familj och vänner. Det kunde också leda till att de 
justerade sitt arbetsschema för att kunna träna (Mahoney-Davies et al., 2017). Många 
personer kände sig tvingade till att väga sig och träna. Personer med hög förmåga till 
egenvård hade bättre följsamhet till fysisk aktivitet men upplevde inte det själva. De som levt 
länge med svår hjärtsvikt upplevde inte att deras önskade livsstil gick att kombinera med de 
kostrekommendationer som fanns (Zhang, Dindoff, Arnold, Lane & Swartzman, 2015).  
 
4.2.4 Att få påverkad livskvalitet 

För både yngre och äldre personer med hjärtsvikt var det viktigt med förmågan att kunna 
utföra aktiviteter för en god livskvalitet (Moser et al., 2013). Andlighet, socialt stöd (Moser et 
al., 2013; Sacco et al., 2014 ), psykologiska faktorer, ekonomisk status, hälsostatus och en 
hälsosam livsstil är olika faktorer för livskvalitet (Moser et al., 2013). Vårdgivare, familj, 
vänner och att kunna uppskatta livet var faktorer för välmående i sjukdomen (Sacco et al., 
2014). Upplevd kontroll över sjukdomen var också något som hade ett samband med hög 
livskvalitet. Det som påverkade till högre upplevd kontroll var positiva attityder, kunskap, 
ålder och socialt stöd (Heo et al., 2015). För att kunna ha hög livskvalitet uppgav en person att 
det var viktigt att hålla sig aktiv, ta sig iväg och se andra människor ha det sämre än sig själv 
(Moser et al., 2013). Något som inte spelade särskilt stor roll för livskvaliteten var medicinska 
resurser, fysiska funktionen och vad personerna hade för taktik för att hantera sin situation 
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(Sacco et al., 2014). Svår samsjuklighet och depression var något som påverkade hälsan enligt 
Carlson et al. (2013). Äldre personer upplevde att livskvaliteten var över förväntan (Moser et 
al., 2013). 
 
Yngre personer med hjärtsvikt upplevde att de hade sämre livskvalitet jämfört med de äldre 
personerna oavsett NYHA-grad. De yngre personerna blev ofta besvikna över förändringarna 
sjukdomen medförde (Moser et al., 2013). Mer än hälften skattade sin egna hälsa som låg 
(Carlson et al., 2013). Låg livskvalitet associerades med depressiva symtom och ångest 
(Aggelopoulou et al., 2017; Moser et al., 2013). Det kunde bero på ledsamhet över 
livsstilsförändringar som att gå från ett aktivt liv till att bli stillasittande på grund av 
diagnosen (Moser et al., 2013), alltså livsomständigheter eller begränsningar (Mahoney-
Davies et al., 2017). Förlust av identitet, att inte kunna leva som tidigare och att inte duga 
längre var något en person med hjärtsvikt beskrev som en förändring (Moser et al., 2013). En 
person beskrev att livssituationen nu mer innefattar ångest, otrygghet och osäkerhet (Lindbäck 
& Nordgren, 2014). 
 
Personerna beskrev vad de upplevde som mål i livet. Målen var att bibehålla fysisk 
självständighet, få behålla energin, spendera tid med familj och vänner, ha kontroll över sitt 
liv, kunna andas på egen hand och kunna ta hand om andra (Zhang et al., 2015). Familj och 
anhöriga upplevdes som ett stöd om de tog ansvar och kämpade för den sjuke (Lindbäck & 
Nordgren, 2014). En person beskrev att karriären var över och familjen inte längre kunde hitta 
på saker samt att livet med partnern blev helt förändrat, vilket gav sämre livskvalitet (Moser 
et al., 2013). 
 
4.2.5 Rädslor och tankar på döden 

Flertalet av de personer som levde med hjärtsvikt upplevde någon form av rädsla. Äldre 
upplevde sig vara mindre rädda än de yngre och några beskrev rädsla i samband med andnöd 
och försämring (Abshire et al., 2015). Några kände ledsamhet och rädsla över att vara en 
börda (Abshire et al., 2015; Mahoney-Davies et al., 2017) och en del talade om döden när 
rädsla togs upp (Abshire et al., 2015). En person vågade inte somna för hen var rädd för att 
inte vakna igen (Mahoney-Davies et al., 2017). Somliga förklarade att de beslutat sig för att 
tro på Gud istället för att vara rädda medan andra förklarade frånvaron av rädsla med 
acceptans (Abshire et al., 2015). När några personer tänkte på att de skulle dö beskrev de att 
ta en dag i taget och inte ta livet för givet. Rädslan var oftast situationsspecifik för ett 
händelseförlopp eller ett övergående hälsoproblem (Mahoney-Davies et al., 2017). Med 
tankar på döden kom oroskänslor om hur döden kommer påverka familjen. Medvetenhet om 
döden var ständigt överhängande i vardagen och att få lugnande besked ifrån anhöriga om att 
allt skulle ordna sig var något personer med hjärtsvikt ofta fick höra på grund av deras rädsla 
(ibid.).  
 
4.2.6 En känslosam framtid och tacksamhet över vardagen 

Personer hade olika tankar angående deras framtid, framförallt de yngre förväntade sig 
tidigare i sjukdomsprocessen att fortsätta vara aktiva i sociala relationer samt bibehålla sin 
yrkesroll vilket ej gick på grund av sjukdomen (Moser et al., 2013). En del kände ledsamhet 
inför framtiden (Abshire et al., 2015; Mahoney-Davies et al., 2017). Några såg framtiden på 
ett realistiskt, hoppfullt sätt med tankar om att det finns andra människor med hjärtsjukdom 
som inte vet om det. De hoppades att eventuell behandling med pacemaker kunde göra livet 
bättre. Några såg på sjukdomen på ett hopplöst sätt och att eventuella åtgärder inte skulle 
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räcka. En del såg på framtiden med osäkerhet och tvivlade på att sjukvården skulle kunna 
göra någonting åt sjukdomen (Mahoney-Davies et al., 2017). Andra beskrev att sjukdomen 
förblir densamma eller sämre över tid (MacInnes, 2013). Någon beskrev att sjukdomen skulle 
botas och livet skulle fortgå länge till (Abshire et al., 2015). 
 
Trots svår sjukdom beskrev personer med hjärtsvikt att de var tacksamma för både bra och 
dåliga saker som hänt i livet för det gav kunskap om hur de kunde vara en bättre person. 
Hjärtsvikten gav tid att uppskatta livet. Saker att vara tacksam över kunde vara att kunna gå, 
vakna upp till en ny dag, utöva fritidsaktiviteter och religion samt att hälsan inte försämrades 
för tillfället. En person beskrev att den var lycklig för varje dag av närvaro i livet (Sacco et 
al., 2014). 
 
4.3 Resultatsammanfattning 

Personerna upplevde sig ensamma i sin sjukskrivning och att arbetsgivaren och sjukvården 
inte var delaktiga i processen. All vårdpersonal beskrevs på ett positivt sätt och det är 
betydelsefullt att vårdpersonalen ser hela personen och de individuella behov som finns.  
 
Att få en hjärtsviktsdiagnos var ofta känslosamt, det blev en stor förändring för personerna 
och det kunde vara svårt att anpassa sig till den nya situationen. Hjärtsvikt kunde både ha 
positiv och negativ inverkan på livsstilen. För att kunna upprätthålla en god livskvalitet ville 
personerna klara av att utföra olika aktiviteter och ha hög upplevd kontroll av sjukdomen. De 
yngre personerna med hjärtsvikt uppfattade ofta diagnosen som något svårt jämfört med de 
äldre personerna. Många såg på framtiden med sorg och rädsla och när det kom till döden 
fanns det skilda tankar. Många upplevde ändå tacksamhet till livet, att få vara här och nu. 
 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes att utföras eftersom det är en sammanställning av vetenskapliga 
studier som gjorts tidigare (Kristensson, 2014). Det kan vara lämpligt att göra för att samla 
information om ett specifikt ämne (Forsberg & Wengström, 2016), i det här fallet upplevelsen 
av att leva med hjärtsvikt. Att utföra en empirisk studie, i form av kvalitativa intervjuer hade 
också varit en lämplig metod för studiens syfte men då det kräver interaktion med patienter 
valdes det bort. 
 
5.1.1 Systematisk sökning, begränsningar, inklusions- och exklusionskriterier 

Databasen Cinahl valdes då den är inriktad på omvårdnadsvetenskap och innehåller de flesta 
engelskspråkiga tidskrifterna inom området (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). MedLine är en databas som innefattar omvårdnadstidskrifter. Den valdes istället för 
PubMed som är samma databas som dessutom innehåller publikationer som inte blivit märkta 
med MeSH-termer och då kan endast fritextsökning användas för att få med allt. Anledningen 
till att MedLine valdes var att sökningen skulle få högsta möjliga sensitivitet och specificitet. 
Hade sökningen skett i PubMed hade sökningen endast fått hög sensitivitet (ibid.). PsycINFO 
valdes eftersom den behandlar psykologi och beteendevetenskap som är närliggande ämnen 
till upplevelse (Kristensson, 2014).  
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De meningsbärande orden testades i olika kombinationer och med olika synonymer i 
databaserna för att få fram en bra sökning. Vid en fritextsökning som gjordes i andra hand 
kommer en del irrelevanta artiklar med i sökningen (Kristensson, 2014). Att utöka ämnesordet 
i databaserna med “explode” innebär att inkludera närliggande termer vilket kan vara en 
fördel vid sökning på begrepp som handlar om upplevelse. 
 
Att använda boolesk sökteknik innebär att kombinera orden “AND”, “OR” och “NOT” med 
de valda sökorden i olika kombinationer (Kristensson, 2014). I den här systematiska 
sökningen undveks termen “NOT” eftersom potentiella artiklar inte skulle filtreras bort av 
misstag. 
 
Enligt Kristensson (2014) är det av relevans att litteraturstudier inte baserar sig på äldre 
vetenskap därför valdes en snäv begränsning gällande årtal i studien (2013-2017). En snäv 
begränsning av årtal kan vara en fördel eftersom endast aktuell forskning inkluderas men det 
kan också vara en nackdel då artiklar med hög kvalitet sållas bort trots att de är relativt 
aktuella. Artiklarna som valdes ut i studien var “Peer Reviewed” för att öka den här studiens 
kvalitet. Det innebär att ämnesexperter med vetenskaplig kompetens har granskat artikeln 
innan publicering (Willman et al., 2016). I MedLine tittades det på artiklarnas struktur för att 
säkerställa att det var vetenskapliga artiklar. 
 
Artiklarna som resultatet baseras på i litteraturstudien kommer från olika länder vilket kan 
påverka överförbarheten eftersom sjukvården och samhället ser olika ut i olika länder. En 
svaghet kan vara begränsningen till Europa och Nordamerika eftersom det kan ha exkluderat 
relevanta artiklar för litteraturstudiens syfte. Det personerna i de inkluderade studierna har 
gemensamt är att de lever med en kronisk sjukdom som inte går att bota och upplevelsen av 
den går att överföra till liknande sammanhang. Överförbarhet innebär om resultatet kan vara 
relevant i andra sammanhang eller inte (Kristensson, 2014).  
 
Exklusionskriterier för studien formulerades eftersom hjärtsvikt ofta kommer som en 
följdsjukdom. Det är inte ovanligt att personer med hjärtsvikt är multisjuka, därför skulle de 
vetenskapliga artiklarna ha ett tydligt fokus på sjukdomen hjärtsvikt och inte på eventuella 
behandlingar eller andra sjukdomar som exempelvis cancer.  
 
5.1.2 Urval, bearbetning och dataanalys 

Att hela urvalet gjordes i samråd mellan författarna är en styrka eftersom förförståelsen och 
individuella tolkningar kan diskuteras för att få fram det egentliga innehållet av artiklarna. I 
urval 1 lästes enbart alla titlar, vilket kan vara en svaghet. Det hade kunnat vara en fördel om 
alla abstracts lästes eftersom titeln inte alltid är lämpligt formulerad utifrån studiens syfte. De 
artiklar som var komplicerade lästes flera gånger både i urval 1, 2 och 3 (Bilaga 1) vilket kan 
göra att lämpliga artiklar inte väljs bort av misstag och vice versa. 
 
Granskningsmallar från Forsberg och Wengström (2016) användes som stöd för granskning 
av artiklarna. En svaghet med litteraturstudien kan vara att granskningsmallarna modifierades 
då det inte fanns mallar för alla typer av studier. Tio av elva artiklar ansågs ha medelhög eller 
hög kvalitet, vilket visar på tillförlitlighet och inkluderades därför i studien. Tillförlitlighet 
handlar om att exempelvis studierna har haft lämplig analysmetod, lämpligt urval och gärna 
analyserats med triangulering (Kristensson, 2014). En artikel benämndes som låg/medelhög 
kvalitet på grund av att det fanns brister i metodbeskrivningen men artikeln ansågs ändå 
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relevant för den här studiens syfte och inkluderades i litteraturstudien, eftersom den innehöll 
många citat med betydande information, vilket stärker verifierbarheten. Verifierbarheten 
stärks av citat eller om läsaren kan se att resultatet är representativt för den insamlade datan 
(Kristensson, 2014). Det som framförallt observerades var att mätinstrumenten var 
reliabilitets- och validitetstestade samt att intervjuer var pilottestade. Artiklarna skulle ha en 
tydlig struktur med välbeskriven metod. Att välja både kvalitativa och kvantitativa studier för 
att svara på “upplevelse” ses som en styrka då det kan förklara om en upplevelse är vanlig 
bland flera personer eller inte. Forsberg och Wengström (2016) skriver att forskare ibland 
använder sig av mixade metoder för att den kvalitativa datan ska förklara den kvantitativa, 
samt för att få olika perspektiv på ett problem.  
 
Att ta fram relevant fakta från varje artikel enligt litteraturstudiens syfte gjordes individuellt, 
hälften av artiklarna vardera. Det kan ses som en svaghet i metoden då olika förförståelse och 
förkunskap kan spegla tolkningen av artiklarna. Det påverkar även tillförlitligheten. Om 
dataanalysen hade gjorts med triangulering hade tillförlitligheten stärkts. Något som hade 
stärkt studien hade kunnat vara en tabell för att visa analysprocessen (Kristensson, 2014). Det 
var svårt att definiera vad ordet “upplevelse” innefattar, vilket också kan påverka den 
individuella tolkningen. Den integrerade analysen som användes, beskriven av Kristensson 
(2014) är en analys som är enkel att tillämpa. Det kan ses som en styrka då risken för 
metodfel i analysen minskas. Resultatet bearbetades av båda författarna tillsammans och 
sattes därefter ihop till ett fullständigt resultat. Att sätta tydliga gränser mellan kategorierna 
var komplicerat då känslor och livskvalitet genomsyrar resultatet. En reflektion är att det kan 
ses som en svaghet då tydliga kategoriavgränsningar strävades efter i analysens tredje steg.  
 
5.2 Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens huvudresultat framkom det att det var en omställning att få diagnosen och 
att symtom kunde vara svåra att tolka. Det framkom även att yttre stöd påverkade hälsan. 
Personerna med hjärtsvikt upplevde ofta rädsla, låg livskvalitet och låg hälsa under 
sjukdomen.  
 
När personer fick en hjärtsviktsdiagnos var det känsloomvälvande och rädsla var enligt 
litteraturstudien den dominerande känslan. Att få sjukdomsinsikt och acceptans kunde vara 
svårt och att diagnosen har olika benämningar kunde ge upphov till förvirring. En reflektion 
är att hjärtsvikt, som en kronisk sjukdom är svår att acceptera. Acceptans tar tid och kan vara 
betydelsefullt för att kunna hitta tillbaka till en god hälsa. Att stötta personen i att finna sina 
hälsoresurser (Wärnå-Furu, 2017) är en av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder (Gilmour et 
al., 2013). Litteraturstudiens resultat bekräftas av Gerlich et al. (2012) som beskrev att en 
orsak till varför acceptans kunde bli svårt var att en del personer inte förstod deras 
hjärtsviktsdiagnos eftersom den är relativt ospecifik. Thornhill, Lyons, Nouwen och Lip 
(2008) beskrev att det var särskilt svårt för de som tidigare hade definierat sig som friska och 
hälsosamma. Litteraturstudiens resultat visade på att personerna med hjärtsvikt tyckte det var 
svårt att livet förändrades och att de inte kunde göra samma saker som tidigare. Ekman, 
Ehnfors och Norberg (2000) bekräftar resultatet genom att de i sin studie beskrev att 
personerna med hjärtsvikt kände sig hindrade av sina fysiska begränsningar. 
 
Inte bara att få en diagnos var svårt utan också att leva med sjukdomen och mer än hälften 
upplevde sin egna hälsa som låg. Det visade sig att hur personer valde att hantera sin diagnos 
var individuellt. Flertalet ville ha högt skattad livskvalitet men litteraturstudien visade på att 
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många skattade både hälsa och livskvalitet lågt och rädsla och ledsamhet var vanligt 
förekommande känslor. Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel och Arnold (2008) bekräftar 
litteraturstudiens resultat då de beskrev att personer med hjärtsvikt hade försämrad livskvalitet 
på grund av försämrad förmåga att leva livet på samma sätt som innan diagnosen. Andra 
studier bekräftar att rädsla var en känsla som ständigt infann sig hos merparten av personerna 
med hjärtsvikt (Bosworth, Steinhauser, Orr, Lindquist, Grambow & Oddone, 2004; Ryan & 
Farrelly, 2008). För att öka välbefinnandet och hälsan beskriver Wärnå-Furu (2017) att 
personen bör ta hjälp av dennes resurser. En reflektion är att personens informationsnivå 
spelar in när det kommer till att se vad denne själv kan påverka i sin vardag med sjukdomen. 
Då kan sjuksköterskan använda sig av patientundervisning, ett kommunikationssätt som 
While & Kiek (2009) anser vara en del av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder när personer 
behöver lära sig om sin nya livssituation. För att kunna acceptera sin hälsa och därmed få en 
chans till ökad livskvalitet kommer två aspekter in - livskraft och livshållning. Ordet livskraft 
beskrivs av Fagerström (2017) som något som är svårt att förklara, som stärks av socialt stöd 
från nära och kära och som saknas om lusten att leva försvinner. Livshållning går tätt ihop 
med livskraft men innefattar istället hur människan ser på sin egen situation samt hanterar den 
(ibid). En reflektion är att det är betydelsefullt att hantera sjukdomen på ett sätt som bibehåller 
den psykiska hälsan, ger styrka för att klara av eventuella behandlingar och det vardagliga 
livet. Enligt litteraturstudiens resultat hade inte alla personer lågt uppfattad hälsa eller låg 
livskvalitet. Somliga behöll framtidstron och kände tacksamhet. 
 
Resultatet visade att personer inte alltid kunde förutsäga en akut episod fastän de kände att 
något var fel. Långsamt progredierande symtom var svåra att identifiera och hjärtsvikt är en 
sjukdom som var svår att förstå sig på. Litteraturstudiens resultat bekräftas av Artinian, 
Magnan, Sloan och Lange (2002) då de beskriver att patienter sällan kontaktade läkaren vid 
försämring som snabb viktuppgång, ökad andnöd och trötthet. En reflektion är att det kan 
bero på bristen på information. Yu, Chair, Chan och Choi (2016) beskriver att vårdpersonal 
ansåg att det var väsentligt att ge information kring sjukdomsprogression, hur sjukdomen kan 
te sig i akuta episoder och hur de skulle behandla den. Det fanns flertalet barriärer för att få 
informationen att nå fram till patienten som exempelvis kognitiv dysfunktion, ålder och 
utbildningsnivå hos patienten. Från vårdpersonalens sida var tid en faktor, att de inte hade tid 
att sitta ner och diskutera diagnosen med patienten (ibid.). Gilmour et al. (2013) menar på att 
sjuksköterskan bör ge anpassad information om sjukdomen. För att patienten ska kunna ta till 
sig den information som ges, krävs det att den är individanpassad och att personen kan koppla 
informationen eller råden till sin livssituation (Kneck, 2013). Det är också betydelsefullt att 
sjuksköterskan är medveten och respekterar om patientens autonomi i vården (Patientlag, SFS 
2014:821, kap. 4, 1 §) och att hälsa är något som individen själv har makt över och själv 
väljer innebörden i (Azevedo, 2015; Johansson et al., 2009). En reflektion kring genus är att 
individanpassning handlar om att inte basera personernas upplevelse på exempelvis ålder eller 
kön, varken socialt eller biologiskt, utan utgå från individen och dennes upplevda symtom, 
behov och situation vid vårdkontakten. 
 
Enligt resultatet var det inte enbart vården och sjukdomen som påverkade hälsan utan också 
yttre stöd. Litteraturstudiens resultat bekräftas av Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi och Ahmadi 
(2016) som beskriver relevansen av stöd från samhället för en god hälsa. En reflektion är att 
det inte bara är sjukvårdens och individens ansvar att främja hälsa utan också samhällets, som 
till exempel arbetsgivaren och försäkringskassan men även en politisk angelägenhet.  
 
Med en sjuksköterskelegitimation kommer vissa skyldigheter som sjuksköterskor ska följa för 
att exempelvis tillgodose patientens individuella behov. I patientlagen (SFS 2014:821, kap. 4, 
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1 §) står det att sjukvården ska tillgodose patientens behov och respektera autonomi och 
integritet. I litteraturstudiens resultat framkommer det att det är betydande att ge information 
vid rätt tidpunkt. En reflektion är att när det tillgodoses respekteras personens 
självbestämmande. När det kommer till personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt är det 
betydande att sjuksköterskan, samt annan vårdpersonal ska respektera personens upplevelser, 
ge information och stötta personen. Enligt pliktetiken ska sjuksköterskan bland annat 
respektera autonomin och främja hälsa (Sandman & Kjellström, 2013). Just att främja hälsa 
kan ibland krocka med att respektera autonomin i det pliktetiska perspektivet och då kan 
sjuksköterskan tänka konsekvensetiskt, vad blir konsekvenserna av att utföra handlingarna 
(Sandman & Kjellström, 2013) - att försöka främja hälsa just nu för personen kan leda till att 
hälsan blir sämre på sikt på grund av respektlöshet mot autonomin. Azevedo (2015) och 
Johansson et al. (2009) menar att alla har ansvar för sin individuella hälsa. Azevedo (2015) 
och Willman (2014) menar dessutom att hälsa kan finnas trots sjukdom. En reflektion är att 
sjuksköterskan och annan vårdpersonal inte kan bestämma vad som kan påverka och ge en 
god hälsa för en specifik person utan måste individanpassa vården.  
 
5.3 Slutsats 

Att få relevant information utefter sin livssituation kunde vara till hjälp för att få högre skattad 
hälsa. När individen hade makt över sin egen situation bidrog det till högre livskvalitet och 
samhälleligt stöd var en annan del i känslan av välbefinnande. Resultatet visade på 
individuella likheter men samtidigt skillnader. Att vardagen påverkades på ett negativt sätt vid 
hjärtsvikt framkom tydligt och det medförde försämrad livskvalitet. Flertalet personer 
upplevde rädsla, oro, lågt skattad hälsa och livskvalitet medan det finns de som uppskattar 
livet och bemöter det med tacksamhet.  
 
5.4 Kliniska implikationer och förslag på framtida forskning 
Hur personer upplever sin situation är behjälpligt att veta som sjuksköterska för att kunna 
förbereda sig på olika frågor som personer med hjärtsvikt har. Det är viktigt att vara medveten 
om att varje symtom och situation upplevs olika av alla och att sjuksköterskan inte kan dra 
slutsatser utan att ha fått information om personens individuella situation och deras önskemål 
kring vardagen.  
 
För framtida forskning vore det intressant med kvalitativa intervjustudier för att veta mer om 
hur personer med hjärtsvikt upplever vården vid både kronisk och akut sjukdom och vad de 
anser att vårdpersonalen kan göra för att förbättra deras livssituation och hälsostatus.   
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depression, ångest och 
livskvalitet hos patienter med 
hjärtsvikt i Grekland. 
 

Metod/Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Population 
Patienter med hjärtsvikt NYHA II-
IV. 
Inklusionskriterier 
!40 år, ejaktionsfraktion "35%, har 
typiska hjärtsviktssymtom och 
tecken, grekisktalande, kan verbalt 
kommunicera, skriftligt informerat 
samtycke och ska inte ha 
genomgått diagnostisk 
undersökningen två timmar innan 
deltagandet i studien. 
Exklusionskriterier 
Depression innan 
hjärtsviktsdiagnos, schizofreni, 
kronisk luftvägssjukdom, muskel-
skelettsjukdom, terminalt skede av 
njursvikt och cancerdiagnos fem år 
tillbaka. 
Urvalsförfarande 
Inneliggande patienter från sjukhus 
i Aten, Grekland tillfrågades om 
deltagande i studien. 231 deltog. 
Datainsamlingsmetod 
3 frågeformulär fylldes i under en 
semi-strukturerad intervju. 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor 
Tydligt beskrivna inklusions- 
och exklusionskriterier. 
Stort urval 
Reliabilitets- och 
validitetstestade 
frågeformulär. 
Tydliga resultattabeller. 
 
Svagheter 
Bekvämlighetsurval. 
Brister i  beskrivningen av  
urvalsförfarandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög kvalitet 

Högre nivåer av ångest och 
depression var associerat 
med sämre livskvalitet.  
Patienter med ångest 
upplevde mer symtom av 
depression och sämre 
emotionell hälsa vilket var 
associerat med sämre 
livskvalitet.  
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Författare, titel artikel, år, 
tidskrift, land, hämtad från 
databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Carlson, B., Pozehl, B., Hertzog, 
M., Zimmerman, L., & Riegel, 
B. (2013). Predictors of overall 
perceived health in patients with 
heart failure. Journal of 
Cardiovascular Nursing, 28(3), 
206-215. doi: 
10.1097/JCN.0b013e31824987a8  
 
USA 
 
Medline 

Syftet med den här studie var 
att undersöka de variabler 
som signifikant påverkar 
övergripande uppfattad hälsa 
hos kroniska 
hjärtsviktspatienter och 
undersöker möjliga 
relationer. 
 

Metod/Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Population 
Personer med hjärtsvikt.  
Inklusionskriterier 
Diagnostiserad hjärtsvikt nivå 
C, förmåga att läsa och tala 
engelska, allmänt kunnande, 
adekvat hörsel, självständig 
egenvård. 
Exklusionskriterier 
Djup depression, svår 
demens, kognitiv svikt, 
njursvikt som kräver dialys, 
nattarbetare, terminal 
sjukdom, planerad 
omplacering, drog- eller 
alkoholmissbruk det senaste 
året.  
Urvalsförfarande 
Data insamlat från en tidigare 
studie.  
265 informanter. 
Datainsamlingsmetod 
Journalgranskande och 
frågeformulär. 
Analysmetod 
Statistisk analys. 

Styrkor 
Tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Stort urval. 
Validitets- och 
reliabilitetstestade 
frågeformulär. 
 
Svaghet 
Sekundärdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medelhög kvalitet 

De flesta patienterna uppgav 
att de hade en låg upplevd 
hälsa. De vanligaste 
symtomen var fatigue och 
andningssvårigheter minst en 
gång i veckan.  
De flesta uppgav att livet och 
vardagsaktiviteter påverkades 
negativt. Depression var inte 
en påverkande faktor. 
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Författare, titel artikel, år, 
tidskrift, land, hämtad från 
databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Heo, S., Lennie, T. A., 
Pressler, S. J., Dunbar, S. B., 
Chung, M. L., & Moser, D. K. 
(2015). Factors associated 
with perceived control and the 
relationship to quality of life 
in patients with heart failure. 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 
14(2), 137-144. doi: 
10.1177/1474515113519931 
 
USA  
 
Medline 

Den här studien undersökte 
faktorer relaterade till 
uppfattad kontroll och 
relationerna mellan 
uppfattad kontroll och 
hälsorelaterad livskvalitet 
vid hjärtsvikt. 
 

Metod/Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Population Personer med 
hjärtsvikt 
Inklusionskriterier 
Hjärtsviktsdiagnos, stabil på 
nuvarande medicin, kunna läsa 
och skriva engelska. 
Exklusionskriterier 
Valvulär hjärtsjukdom, 
graviditet, myokardinfarkt eller 
stroke de senaste tre månaderna. 
Svåra kognitiva eller psykiska 
problem. 
Urvalsförfarande 
Patienter rekryterades från 
sjukhus i södra och mitten-
västra USA. Totalt blev 236 fall 
inkluderade och fyra av dem 
exkluderades i den slutgiltiga 
analysen. 
Datainsamlingsmetod 
Data från första omgången i tre 
olika longditudinella studier 
användes (frågeformulär).�
Analysmetod 
Statistisk analys. 
 

Styrkor 
Stort urval. 
Litet bortfall. 
Validitets- och 
reliabilitetstestade 
mätinstrument. 
 
Svagheter 
Sekundärdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög kvalitet 

Det fanns flertalet faktorer 
som var kopplade till upplevd 
kontroll. Upplevd kontroll 
hade samband med 
livskvalitet. Några av 
faktorerna var kunskap, ålder 
och socialt stöd. 
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Författare, titel artikel, år, 
tidskrift, land, hämtad ur 
databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Lindbäck, C., & Nordgren, L. 
(2014). To be on sick-leave due 
to heart failure: a qualitative 
perspective. Disability and 
rehabilitation, 37(19), 1732-
1738. doi: 
10.3109/09638288.2014.974835 
 
Sverige 
 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka och 
beskriva 
betydelsen av 
den levda 
erfarenheten av 
att vara 
sjukskriven på 
grund av 
hjärtsvikt. 
 

Metod/Design 
Kvalitativ explorativ och 
deskriptiv 
fenomenologisk studie. 
Population 
Sjukskrivna patienter 
med hjärtsvikt. 
Inklusionskriterier 
Primärdiagnos 
hjärtsvikt,  " 65, 
sjukskrivna på grund av 
hjärtsvikt. 
Exklusionskriterier 
Ej angivna. 
Urvalsförfarande 
Rekryterade av 
hjärtsviktssjuksköterskor 
från vårdcentraler och 
hjärtsviktsmottagningar 
6 personer deltog i 
studien. 5 män och 1 
kvinna. 
Datainsamling 
Öppna, ostrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod 
Innehållsanalys. 

Styrkor 
Välbeskriven 
metod. 
Intervjuguide. 
Relevanta citat. 
Triangulering 
användes vid 
dataanalys. 
 
Svagheter 
Patienterna har 
inte fått 
återkoppling på 
resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög kvalitet 

Artikeln tog upp samhällets påverkan på personer med 
hjärtsvikt. Sjukskrivningen ansågs vara svår på många sätt, 
exempelvis när det kom till kontakt med läkare och 
arbetsgivaren. Personerna upplevde inte att 
arbetsförmedlingen tog sitt ansvar. Patienterna behövde stöd 
och hjälp i den här processen. 
De upplevde att vårdpersonal hade ett bra bemötande. 
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Författare, titel 
artikel, år, tidskrift, 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

MacInnes, J. (2013). 
An exploration of 
illness 
representations and 
treatment beliefs in 
heart failure. Journal 
of Clinical Nursing, 
23(9-10), 1249-
1256. doi: 
10.1111/jocn.12307  
 
Storbritannien 
 
Medline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiens syfte var 
att undersöka 
människors 
upplevelse av att 
leva med 
hjärtsvikt, 
specifikt deras tro 
på sjukdomen och 
behandlingen. 

Metod/Design 
Kvalitativ explorativ studie. 
Population 
Patienter med kronisk hjärtsvikt i 
sydvästra England. 
Inklusionskriterier 
Diagnostiserad hjärtsvikt med 
ejaktionsfraktion <35% –trots 
eventuell samsjuklighet. 
Exklusionskriterier 
De som inte kunde tala eller läsa 
engelska. 
Urvalsförfarande 
Sjuksköterskor i primärvården 
bjöd in lämpliga patienter under 
kliniska besök eller hembesök. 
Om de var intresserade skulle en 
blankett med informerat 
samtycke lämnas in. Om det 
gjordes, kontaktade forskaren 
informanterna och planerade för 
intervju. 30 informanter erbjöd 
sig som villiga och slutligen 
deltog 12. 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer 
enligt intervjuguide i 
informantens hem. 
Analysmetod 
Tematisk analys enligt Miles och 
Huberman, 1994. 

Styrkor 
Lämpligt urval. 
Intervjuar i 
patientens 
hemmiljö. 
Mycket citat 
Intervjuguide. 
 
Svagheter 
Bekvämlighetsurval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög kvalitet 

Diagnosen har många namn vilket gav upphov till 
förvirring. Det kunde också göra att patienter hade svårt 
att hitta sin identitet. Patienter ansåg att åldern hade en 
påverkan på sjukdomen. Vardagsaktiviteter var något som 
påverkades markant. De upplevde att medicinering var 
något positivt som gav effekt på sjukdomen. 
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Författare, titel artikel, år, 
tidskrift, land, hämtad från 
databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat, sammanfattat 

Mahoney-Davies, G., Davis, 
C., Glen, C., Clifton, C., & 
Salkovskis, P. M. (2017). 
Examining the emotional and 
psychological experiences of 
people with heart failure. 
British Journal of Cardiac 
Nursing, 12(4), 192-198. doi: 
10.12968/bjca.2017.12.4.192 
 
Storbritannien  
 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den här 
studien syftar 
till att bättre 
förstå hur 
människor 
med hjärtsvikt 
upplever att ta 
emot vård från 
ett akutsjukhus 
med hög 
belastning i 
sydvästra 
England och 
att använda 
den 
informationen 
för att göra 
förslag på hur 
liknande 
tjänster kan 
förbättra den 
psykologiska 
och 
emotionella 
vården de 
tillhandahåller. 
 

Metod/Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
Kvalitativ deskriptiv 
intervjustudie. 
Population 
Patienter med hjärtsvikt. 
Inklusionskriterier 
Hjärtsvikt. 
Exklusionskriterier 
Saknas. 
Urvalsförfarande  
Sjuksköterskor frågade 
lämpliga patienter om 
deltagande i studien och de 
kontaktades sedan av 
forskningsteamet och 
bokade tid. 
10 patienter deltog. 
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod 
Ej angivet vilken typ av 
statistisk analys som 
använts till den kvantitativa 
delen. 
Den kvalitativa delen 
analyserades med tematisk 
analys enligt Braun och 
Clarke, 2006. 

Vi valde att inte 
värdera den 
kvantitativa delen då 
den endast var till 
underlag för den 
kvalitativa. 
 
Styrkor 
Mycket citat – 
verifierbarhet. 
 
Svagheter 
Generellt dålig 
trovärdighet pga. att 
metoden inte är 
tydligt beskriven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Låg-medelhög 
kvalitet 

Kvantitativa 
Nivån av ångest och depression i urvalsgruppen var 
jämförbar med den generella populationen. 
 
Kvalitativa 
Diagnosen gav upphov till flertalet känslor. De flesta såg 
sjukdomen som något negativt i livet och talade mycket 
om acceptans. Patienterna upplevde att de förändras 
mycket under sjukdomen. Rädsla var den dominerande 
känslan och döden fanns ofta i tankarna. Patienterna hade 
olika förväntningar på framtiden, både realistiska och 
surrealistiska. Vårdpersonalen upplevdes som bra men 
sjukvårdssystemet som dåligt. 
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Författare, titel 
artikel, år, tidskrift, 
land, hämtad från 
databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Moser, D. K., Heo, S., 
Lee, K. S., Hammash, 
M., Riegel, B., Lennie, 
T. A., … Watkins, J. 
(2013). “It could be 
worse… lot’s worse!” 
Why health-related 
quality of life is better 
in older compared with 
younger individuals 
with heart failure. Age 
and Ageing, 42(5), 626-
632. doi: 
10.1093/ageing/aft078 
 
USA 
 
Cinahl/Medline 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
fastställa 
orsakerna till 
skillnader i 
hälsorelaterad 
livskvalitet 
hos äldre 
jämfört med 
yngre 
patienter med 
hjärtsvikt. 
 

Metod/Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
Kvalitativ deskriptiv intervjustudie. 
Population 
Patienter med hjärtsvikt 
Inklusionskriterier 
Diagnostiserad hjärtsvikt, bor i 
kommunala bostäder, fri från större 
kognitiv försämring, fri från allvarlig 
samsjuklighet som kan resultera i 
död inom 12 månader. 
Exklusionskriterier 
Saknas. 
Urvalsförfarande 
Den kvantitativa delen använde 
underlag från två andra studier vilket 
gav 603 informanter. 
Den kvalitativa delen använde ett 
bekvämlighetsurval från det 
kvantitativa urvalet med 20 deltagare, 
som var både yngre och äldre än 65 
år för ett representativt underlag. 
Datainsamlingsmetod 
Olika typer av frågeformulär och 
semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor. 
Analysmetod 
Statistisk analys och innehållsanalys. 

Kvantitativa styrkor 
De fem olika 
frågeformulären är 
validitets- och 
reliabilitetstestade. 
Tydliga 
inklusionskriterier. 
Stort urval. 
Kvantitativa 
svagheter 
Urvalsmetoden 
framgår ej tydligt. 
 
 
Kvalitativa styrkor 
Tydliga 
inklusionskriterier. 
Öppna frågor – breda 
svar. 
Stort urval. 
Kvalitativa 
svagheter 
Otydlig kontext. 
 
 
 
 
 
Medelhög kvalitet 

Kvantitativa 
De yngre patienterna hade högre BMI, sämre 
livskvalitet och mer ångest jämfört med de äldre 
patienterna. Depressiva symtom, ångest och låg 
funktionsförmåga var förknippad med låg 
livskvalitet. 
 
Kvalitativa 
Livskvalitet kännetecknades av lycka, 
funktionsförmåga samt relationer med andra. 
Patienterna i studien upplevde att funktionsförmågan 
var den viktigaste faktorn för en hög livskvalitet. De 
upplevde förändringar i livskvaliteten och tyckte det 
var en förlust och stor besvikelse. Exempel på 
förändringar  (negativa) var familjesituationen och 
karriären. 
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Författare, titel artikel, år, 
tidskrift, land, hämtad från 
databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Reeder, K. M., Ercole, P. M., 
Peek, G. M., & Smith, C. E. 
(2015). Symptom perceptions and 
self-care behaviors in patients who 
self-manage heart failure. Journal 
of Cardiovascular Nursing, 30(1), 
E1-E7. doi: 
10.1097/JCN.0000000000000117   
 
 
USA 
 
Medline 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
patienternas 
uppfattningar av 
symptom och 
egenvård för 
symtomlindring, 
vilket ledde till 
en 
sjukhusvistelse 
på grund av 
hjärtsvikt. 
 
 

Metod/Design 
Kvantitativ explorativ tvärsnittsstudie. 
Population 
Patienter med hjärtsvikt. 
Inklusionskriterier 
Inlagd på sjukhus r/t akut hjärtsvikt, !18 år, alert 
och orienterad, ger informerat samtycke, kan 
skriva och läsa engelska, hanterar sjukdomen 
självständigt – utan hjälp från ex. hemtjänst. 
Exklusionskriterier 
Fått hjärttransplantation eller står på väntelista, 
ej svarar på HF-behandling, har terminal 
njursjukdom, har terminal sjukdom, 
akuthjärtinfarkt inom två veckor vid 
inläggningen, har cancer med metastaser eller 
som skrevs ut till särskilt boende, 
rehabavdelning eller hemvård. 
Urvalsförfarande 
Kliniska sjuksköterskor på ett stort 
universitetssjukhus i mitten-västra USA 
introducerade studien för lämpliga informanter 
och informerat samtycke samlades in innan 
studien började.  
60 patienter från ett större urval (198 patienter 
till en RCT-studie) deltog i studien. 
Datainsamlingsmetod 
Kvantitativa semi-strukturerade intervjuer 
utifrån ett frågeformulärmed öppna och slutna 
(enligt ordinalskala) frågor. 
Analysmetod 
Kodning samt statistisk analys. 

Styrkor 
Tydliga tabeller. 
Frågeformuläret 
var testat i en 
pilotstudie. 
 
Svagheter 
Relativt litet 
urval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medelhög 
kvalitet 

Nästan ⅔ kände på sig att något var 
fel innan de akuta symtomen 
framträdde. Nästan ingen förstod 
att dessa symtom skulle leda till en 
dekompensation av hjärtsvikten. 
Nästan hälften ansåg att 
försämringen berodde på 
förändringar i egenvården.  
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Författare, titel artikel, år, 
tidskrift, land, hämtad 
från databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Sacco, S. J., Park, C. L., 
Suresh, D. P., & Bliss, D. 
(2014). Living with heart 
failure: psychosocial 
resources, meaning, 
gratitude and well-being. 
Heart & Lung, 43(3), 213-
218. doi: 
10.1016/j.hrtlng.2014.01.012 
 
USA 
 
Medline 

Den här 
studien syftade 
till att fastställa 
hjärtsvikts-
patienters 
upplevelser av 
psykosociala 
resurser som 
tidigare 
fastställts som 
viktiga för 
välbefinnandet 
hos 
patientgruppen. 
 
 

Metod/Design 
Kvantitativ explorativ 
longditudinell studie. 
Population 
Patienter med 
hjärtsvikt. 
Inklusionskriterier 
NYHA klass III-VI, 
icke-aktuell för 
hjärttransplantation. 
Exklusionskriterier 
Saknas. 
Urvalsförfarande 
111 patienter 
rekryterades från ett 
stort sjukhus i 
Cincinnati, USA. 
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär med 
kvantitativa frågor och 
fyra kvalitativa öppna 
frågor. 
Analysmetod 
Statistisk analys. De 
kvalitativa svaren 
kodades. 

Styrkor 
Litet bortfall. 
Stort urval. 
Reliabilitets- och 
validitetstestat. 
 
Svagheter 
Få inklusions- och 
exklusionskriterier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög kvalitet 

Patienterna med hjärtsvikt upplevde att all vårdpersonal var viktig 
och att den medicinska behandlingen var till hjälp i 
sjukdomshanteringen. Familj och vänner hade en betydande roll 
vid socialt stöd i sjukdomen. Något som kunde hjälpa patienterna 
var religion, acceptans och tacksamhet. En stor del av deltagarna i 
den här studien var tacksamma för allt som de fortfarande kunde 
utföra - exempelvis trädgårdsarbete. Det fanns även negativa 
känslor hos deltagarna gällande sjukdomen och 
sjukdomsförloppet. 
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Författare, titel artikel, år, 
tidskrift, land, hämtad från 
databas 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Zhang, K. M., Dindoff, K., 
Arnold, J. M. O., Lane, J., & 
Swartzman, L. C. (2015). 
What matters to patients with 
heart failure? The influence of 
non-health-related goals on 
patient adherence to self-care 
management. Patient 
Education and Counseling, 
98(8), 927-934. doi: 
10.1016/j.pec.2015.04.011  
 
Canada 
 
Medline 

Att beskriva mål med 
livet hos patienter 
med hjärtsvikt, och 
att fastställa om 
målen influeras av 
omfattningen av 
prioriteringarna 
uppfattas som 
förenliga med 
egenvårds direktiven. 

Metod/Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Population 
Patienter med hjärtsvikt. 
Inklusionskriterier 
Förmåga att läsa och tala engelska, 
adekvat mental status, NYHA klass II 
och III, hjärtsvikt som primärdiagnos. 
Exklusionskriterier 
NYHA klass I och IV. 
Urvalsförfarande 
298 patienter på en hjärtsviktsklinik i 
London, Ontario, Canada blev 
inbjudna att delta. 88 personer var 
lämpande att delta i studien, 66 
personer gav sitt samtycke och totalt 
deltog 40 personer i slutändan. 
Bortfallet var pga. t.ex.. försämrad 
hälsa, för långt avstånd eller ointresse. 
Datainsamlingsmetod 
Olika typer av likertskalor som gjordes 
under ett möte med sin 
hjärtsviktsspecialist. 
Analysmetod 
Statistisk analys. 
 

Styrkor 
Bortfallsorsaker 
beskrivna. 
Tydliga tabeller. 
Begripligt resultat. 
 
Svagheter 
Litet urval. 
Alla mätinstrument var 
inte validitets- och 
reliabilitetstestade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medelhög kvalitet 

I resultatet framkom det olika mål 
patienterna hade i livet. Det 
vanligaste målet var att kunna 
andas utan svårigheter men också 
att kunna tillbringa tid med familj 
och vänner. Egenvård kunde 
ibland vara svårt att fullfölja och 
de patienterna som skötte 
egenvården bra hade inte alltid 
tillit till sin egen förmåga. 
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