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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtsvikt är en global sjukdom som över 26 miljoner människor lever med. 

Hjärtsvikt orsakas alltid till följd av andra sjukdomar och innebär en otillräcklig förmåga för 
hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen. Symtom av hjärtsvikt kan vara trötthet, andfåddhet 
och ödem. Följderna av symtomen kan bli att personen upplever lidande där sjuksköterskan 

bör vara en central roll för att lindra. Ett mångsidigt behov av omvårdnad hos personer med 
hjärtsvikt leder till ett behov av kunskap och förståelse hos sjuksköterskan. 

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

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och en deskriptiv design användes. Den 
systematiska sökningen utfördes i databaserna Cinahl och Medline. Sökningen resulterade i 

10 artiklar som svarade mot syftet och inkluderades till litteraturstudien.   
 
Resultat: Sjukdomen påverkade individen socialt, fysiskt och emotionellt. För att hantera 

sjukdomen användes olika copingstrategier där ett behov av kunskap fanns. Vid dataanalysen 
framställdes fem kategorier: sociala relationer, följder av fysiska förändringar, emotionella 

förändringar, copingstrategier och kunskapsbehov.  
 
Slutsats: På grund av hjärtsviktens komplexa karaktär är kunskap om upplevelser av att leva 

med sjukdomen betydelsefull för att sjuksköterskan ska kunna minska individens lidande och 
underlätta för hantering av livssituationen.  

 
Nyckelord: Hjärtsvikt, kunskap, lidande, patientupplevelse, sjuksköterska  
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Introduktion 

Globalt lider över 26 miljoner människor av hjärtsvikt. Beroende på lokalisation i världen är 

prevalensen och incidensen olika för hjärtsvikt. Det grundar sig i den varierande etiologin och 
de kliniska kännetecken som observerats bland patienterna (Savarese & Lund, 2017). Av 
Sveriges befolkning är 2% drabbade av hjärtsvikt, där invånare över 80 år har en 10% risk att 

insjukna (Socialstyrelsen, 2018). Prevalensen i Sverige är jämnt fördelat mellan kvinnor och 
män (Zarrinkoub et al, 2013). De vanligaste symtomen av hjärtsvikt är andnöd och brist på 

energi. Tillstånden belastar den sjuka vilket medför att sjukvården bör handla efter att minska 
frekvensen, svårighetsgrad och symtombördan för att förbättra välbefinnandet hos individen 
(Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler, 2005). 

 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt innebär att hjärtat har en otillräcklig förmåga att pumpa ut blodet i kroppen. Det 

finns olika grader av hjärtsvikt vilka vanligen klassificeras genom New York Heart 
Association (NYHA). I NYHA definieras graden av hjärtsvikt genom en beskrivning av 
symtom. Det finns fyra stadier där NYHA I innebär asymtomatisk hjärtsvikt och NYHA IV 

svåra symtom som uppstår utan ansträngning. Vanliga symtom vid hjärtsvikt är andfåddhet, 
trötthet och ödem. Hjärtsvikt är alltid en följd av annan hjärtsjukdom eller andra sjukdomar 

som diabetes eller infektion (Dahlström, 2011).  

 
Tidigare forskning visar att personer med hjärtsvikt får ett nytt sätt att förhålla sig till livet 
med fysiska och psykiska förändringar som en följd av sjukdomen (Olano, Oroviogoicoechea, 

Errasti & Saracíbar, 2016). Den som insjuknar i hjärtsvikt upplever en livsomställning i flera 
dimensioner då det sociala, spirituella och känslomässiga livet förändras. Följderna av 

hjärtsvikt leder till ett ökat behov av sjukvård. Personer som insjuknar i hjärtsvikt använder 
varierande copingstrategier för att hantera känslan av att tappa kontrollen över livet och 
kroppen (Olano et al., 2016). Forskning visar att personer som lever med hjärtsvikt använder 

copingstrategier som är känslofokuserade eller problemfokuserade (Li & Shun, 2016). De 
känslofokuserade copingstrategierna kan vara att uppleva acceptans över sjukdomen, vilket 

har visat sig leda till minskad fysisk påverkan. Personer som använder problemfokuserade 
copingstrategier söker i större utsträckning information och planerar vardagen. Forskning 
visar att problemfokuserade copingstrategier kan leda till en förbättrad egenvård (a.a). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad vid hjärtsvikt 

Sjukvårdens mål för patienter med hjärtsvikt är att förbättra hälsostatusen och öka patientens 

kontroll över sjukdomen (Edwardson, 2007). Sjuksköterskans omvårdnad för patienter med 
hjärtsvikt handlar till stor del om patientundervisning (Rydberg & Holst, 2016). En 
kunskapsförmedling från sjuksköterskan till patienten förutsätter en generell kunskap om 

hjärtsvikt hos personalen och färdigheter i omvårdnadsåtgärder (Edwardson, 2007). 
Utbildningen handlar om att lära patienter att känna igen tidiga tecken på symtom, egenvård  

samt livsstilsförändringar som kost och motion (Rydberg & Holst, 2016). Undervisningen 
utgår ifrån en förmåga hos sjuksköterskan att anpassa kunskapen till den enskilda individen 
för att få bästa resultat (Edwardson, 2007). Omvårdnadsåtgärderna har visat sig ha en positiv 

effekt på livskvaliteten, överlevnad och återinläggningar på sjukhuset (Rydberg & Holst, 
2016). Behoven av behandling och omvårdnad i samband med hjärtsvikt medför stora 

kostnader för hälso- och sjukvården i världen (Lesyuk & Kolominsky-Rabas, 2018). 
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Teoretiskt perspektiv  

En del av att vara människa innebär att genomgå lidande. Lidande kan beskrivas som 
människans erfarenheter av att uppleva svårigheter som påverkar livet i flera dimensioner. Det 
kan ta sig i uttryck känslomässigt och fysiskt genom sorg, brist på kontroll, smärta eller 

ångest. Lidande i sig kan ses som meningslöst för människan, men kan å andra sidan resultera 
i en livserfarenhet som får betydelse hos individen som genomgått lidandet. Det kan antas att 

människor som upplever lidande besitter en kraft att själva uppnå lindring. Ett sätt att hantera 
lidande på kan vara att stänga av sina känslor för att hantera situationen, orsaken till att 
hantera lidande på det sättet kan vara en avsaknad av insikt och förståelse för livssituationen. 

Det människan som lider är i behov av är bekräftelse och att bli lyssnad på av en 
medmänniska. Tillsammans med medmänniskor och genom omsorg kan människan som lider 

fortsätta kämpa i livet och uppnå meningsfullhet (Arman, 2012). Människan kan genom tro få 
energi i livssituationer då de behövs. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv definieras begreppet 
tro som något som upplevs då en människa befinner sig i en gemenskap med någon som inger 

trygghet och tillit. Genom tro kan människan lära sig att våga acceptera den rådande 
situationen (Rosengren, 2012). 

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är ett globalt förekommande sjukdomstillstånd som påverkar personen såväl 
fysiologiskt som psykologiskt. Hjärtsvikt innebär en försämrad pumpförmåga som leder till 

fysisk påverkan. Att leva med sjukdomen förändrar livet för individen emotionellt och socialt. 
Följderna av att leva med hjärtsvikt kan orsaka lidande då upplevelser av en brist på kontroll i 
livssituationen finns. Förändringarna i de olika dimensionerna bidrar till ett ökat behov av 

omvårdnad för de som lever med hjärtsvikt. För att sjuksköterskan genom 
omvårdnadsåtgärder ska öka livskvaliteten och lindra lidandet hos patienter krävs kunskap om 

sjukdomen och hur den påverkar de olika dimensionerna i livet. Den kunskapen om 
upplevelser av att leva med hjärtsvikt kan vara vägen för sjuksköterskan att skapa möjligheter 
för patienten att hantera sin sjukdom och få ett meningsfullt liv.  
 

Syfte 

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

Metod 

Design 

Vetenskaplig litteratur söktes fram, granskades kritiskt och sammanställdes (Kristensson, 

2014). För att söka vetenskaplig litteratur om det valda problemområdet genomfördes en 
litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design (Kristensson, 2014). 

Datainsamling  

Systematisk sökning genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. En sökning gjordes även 
i Pubmed men resulterade inte i några ytterligare artiklar. Meningsbärande ord togs fram från 

syftet vilket var hjärtsvikt, upplevelser och patient. Därefter översattes orden till engelska 
genom ordlexikon. För att få fram artiklar med ämnesord söktes de meningsbärande orden 
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heart failure och experience tillsammans med sökordet qualitative i Cinahl Headings och i 

Medline svenska MeSH. I kombination med ämnes- och fritextord användes de booleska 
operatorerna AND och OR för att bredda sökningen. I Cinahl användes (MH “heart failure”) 

AND (MH “life experience”) OR experience* AND (MH “qualitative studies”) OR 
qualitative AND patient*. I Medline användes orden (MH “heart failure”) AND (MH “life 
change events”) OR experience* AND (MH “Qualitative Research”) OR qualitative AND 

patient*. Experience* och patient* söktes som fritextord och trunkerades för att få ett bredare 
urval av artiklar.  Begränsningar i sökningen var engelskt språk, publiceringsår 2003-2018 

och även peer reviewed i Cinahls databas.Se Sökmatris, Bilaga 1. 
 

Urval 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var patienter med hjärtsvikt där det enbart handlade om 
patienters upplevelse. Exklusionskriterier var artiklar som använde kvantitativa metoder och 

undersökte andra sjukdomar i samband med hjärtsvikt, specifika symtom av hjärtsvikt eller 
hjärtoperationer. Urvalsprocessen finns presenterad i bilaga 1. Urvalet genomfördes i tre olika 

steg. Varje steg i urvalet genomfördes först enskilt och jämfördes sedan gemensamt. 
Urvalsprocessen genomfördes enligt nedan: 
 

Steg 1 

Inledningsvis vid sökningarna lästes titlar på artiklar med relevans till litteraturstudiens syfte. 
I det första urvalet lästes 372 titlar varav 37 valdes till att gå vidare till urvalssteg två. 

 
Steg 2  
De 37 artiklarnas abstract lästes. Av dessa 37 artiklar valdes 16 artiklar som svarade till syftet. 

Av de 16 artiklarna förekom det 6 artiklar i både Medline och Cinahl. Därmed gick 10 artiklar 
vidare till urvalssteg 3, varav 6 var dubbletter.   

 
Steg 3 
Samtliga 10 artiklar lästes i fulltext. Slutligen återstod 10 artiklar som granskades på sin 

kvalitet med stöd av granskningsmall.  

 

Granskning 

Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU, 2014) granskningsmall för 
kvalitativ forskningsmetodik användes för trovärdighetsgranskning av de tio artiklarna. 
Granskningen utfördes individuellt av respektive författare och sedan tillsammans. Därefter 

diskuterades jämförelser av varandras granskning för att säkerställa kvaliteten (Kristensson, 
2014). Artiklarna som inkluderades höll medel till hög trovärdighet där styrkor och svagheter 

lade grund för värderingen. Med stöd av SBU:s granskningsmall och gemensamma beslut 
inkluderades samtliga tio artiklar till litteraturstudien. Se artikelmatris, Bilaga 2. 

Dataanalys  

För att bearbeta och analysera resultatet i de inkluderade artiklarna användes en integrerad 
analys beskriven av Kristensson (2014).  Genom att jämföra, organisera och sortera likheter 

och skillnader i de inkluderade artiklarnas resultat skapades kategorier som svarade på 
litteraturstudiens syfte. Det första steget i analysen var att läsa varje vald artikels resultat. 

Sedan påbörjades en övergripande sammanställning genom att identifiera och markera det 
som svarade mot litteraturstudiens syfte. Sammanställningarna gjordes i ett separat dokument 
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och de artiklar vars resultat som innehöll likheter placerades tillsammans. Ett första förslag 
med fyra kategorier skapades utifrån sammanställningarna. Resultat som svarade mot syftet 
placerades under kategorierna. Ytterligare en kategori skapades då det var mer lämpligt än de 

kategorier som fanns som första förslag. De slutgiltiga kategorierna var sociala relationer, 
följder av fysiska förändringar, emotionella förändringar, copingstrategier och 
kunskapsbehov. En artikelmatris skapades som visar alla studier som ingår i 

litteratursammanställningen, Se bilaga 2. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument som ska följas under en 
etikprövning vid forskning inom områden som medicin, vård och hälsa. Forskningen ska 
utföras med respekt för människovärdet och individens integritet. Mänskliga rättigheter där 

rätten till information och självbestämmande ska bevaras. Forskningens nytta ska överväga 
risken för skada (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar som använts i studien har genomgått en 

etisk prövning. En varsamhet har använts vid översättningen av engelskan för att undvika 
förvanskning av texten.  Det resultat som sammanställts och använts har varit relevant för 
syftet till litteraturstudien. Den data som valts att utelämnas har noggrant övervägts mot 

relevans i litteraturstudien. Genom diskussion och gemensamma beslut mellan författarna har 
resultatet sammanställts med hänsyn till författarnas förförståelse för att så objektivt som 

möjligt svara mot syftet och undvika egna tolkningar. 

 

Resultat 

 
Resultatet baseras på tio kvalitativa artiklar och skildrar patienters upplevelser av att leva med 
hjärtsvikt. Fem kategorier identifierades vid dataanalysen: Sociala relationer, följder av 
fysiska förändringar, emotionella förändringar, copingstrategier och kunskapsbehov. 

 

Sociala relationer 

I samtliga artiklar framkom det att patienter upplevde förändrade sociala relationer som en 
följd av att leva med hjärtsvikt (Chiaranai, 2014; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Gowani, Gul, 

Dhakam & Kurji, 2017; Hopp, Thornton, Martin, & Zalenski, 2012; Kimami, Murray & 
Grant, 2018; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011; Ryan & 
Farrely, 2009; Seah, Tan, Huang Gan & Wang, 2016; Walsh, Kitko & Hupcey, 2018). Som 

ytterligare en följd av att leva med hjärtsvikt förekom upplevelser av att relationer blev en 
utmaning på olika sätt (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Kimami et al., 2018; Nordgren et al., 

2007). Symtom av hjärtsvikten och medicineringen bidrog till att patienter inte kunde ta hand 
om sin familj som tidigare (Gowani et al., 2017; Hopp et al., 2012; Walsh et al., 2018). 
Utmaningen bestod även i att sjukdomstillståndet påverkade familjens ekonomi (Gowani et 

al., 2017) och förmågan att ta hand om sina barn (Walsh et al., 2018). Utmaningarna 
påverkade familjesituationen och upplevdes som en frustration och sorg 

(Ryan & Farrely, 2009).   
 
Den som drabbats av hjärtsvikt upplevde förändrade relationer till familjemedlemmar. 
Familjen var till hjälp med dagliga aktiviteter som de inte längre klarade av (Kimami et al., 

2018; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016). Relationer till familjen påverkades av rädslan av att 
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vara en börda där känslor av skuld uppstod (Chiaranai, 2014; Pihl et al., 2011; Ryan & 

Farrely, 2009; Seah et al., 2016). Andra fann det naturligt att familj och vänner hjälpte (Pihl et 
al., 2011) och kände fullt stöd av familjen (Seah et al., 2016). Det framkom att patienter fick 

en bättre relation till sin familj efter satt diagnos (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

Att leva med hjärtsvikt upplevdes leda till att ha en ny roll i samhället, hos vänner och i 
familjen, vilket upplevdes negativt (Pihl et al., 2011) och bidrog till en känsla av att vara 

exkluderad (Nordgren et al., 2007). Upplevelser av att de sociala kontakterna inte var 
tillräckliga förekom (Chiaranai, 2014). Det minskade sociala- och kulturella utbytet ledde till 

en känsla av mental förlust (Pihl et al., 2011). Vid sociala möten fick patienter möjligheter att 
berätta om sin situation och känna uppmuntran, vilket lindrade lidandet. Stödet upplevdes 
dock minska i samband med att sjukdomen försämrades (Kimami et al., 2018).  

 
Det upplevdes att vänskapsrelationer förlorades till följd av att leva med hjärtsvikt. Patienter 

ansågs inte längre pålitliga på grund av att det var problematiskt att upprätthålla tidigare krav i 
relationer (Europe & Tyni-Lenné, 2004). Trötthet, att inte kunna äta och dricka vad som helst, 
(Chiaranai, 2014) ett ökat behov av att använda toaletten vid diuretikabehandling och 

allmänna platser utan rullstolsanpassning (Gowani et al., 2017) begränsade patienter att gå ut 
och träffa vänner. 

 
En förändrad relation till sin partner upplevdes på grund av låg självkänsla och osäkerhet. 
Självkänslan och osäkerheten bidrog till känslan av att inte vara åtråvärd för sin partner 

(Walsh et al., 2018). De som levde utan partner ifrågasatte varför någon skulle vilja vara 
tillsammans med dem (Walsh et al., 2018) och upplevde ett stigma runt sin sjukdom som 

hindrade att nya relationer skapades (Kimami et al., 2018). Hjärtsvikt upplevdes som ett 
hinder för att skaffa barn, trots att det varit en önskan före sjukdomen (Walsh et al., 2018) Det 
fanns en rädsla att bli barnlös på grund av sjukdomen (Kimami et al., 2018). Patienter som 

haft barn sedan tidigare upplevde detta som en lycka och stolthet i livet (Walsh et al., 2018). 

Relationer påverkades då en förändrad sexuell förmåga infann sig hos män (Chiaranai, 2014; 

Europe & Tyni-Lenné, 2004; Seah et al., 2016). Att inte kunna tillfredsställa sin partner 

sexuellt medförde känslor som skuld (Chiaranai, 2014; Europe & Tyni-Lenné, 2004). Både 

män och kvinnor upplevde att medicineringen vid hjärtsvikt påverkade sexualiteten och deras 

relationer (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Walsh et al., 2018), där besvikelse fanns över brist på 

information om läkemedelspåverkan från sjukvårdspersonalen (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

 
Följder av fysiska förändringar 
 
Följderna som uppstod vid fysiska förändringar hindrade patienter att leva som tidigare 

(Chiaranai, 2014; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Gowani et al., 2017; Kimami et al., 2018; Pihl 
et al., 2011; Ryan & Farrely, 2009; Seah et al., 2016). På grund av de fysiska förändringar 

som hjärtsvikt resulterade i blev förändrade livsvanor nödvändigt. Det upplevdes ge 
långsiktiga förluster (Hopp et al., 2012). De fysiska förändringarna orsakade avsaknad av 
viktiga delar i livet. Det inkluderade förlorad fysisk förmåga vilket ledde till färre fysiska 

aktiviteter i vardagen. Tröttheten som uppstod på grund av hjärtsvikten gjorde det svårt att 
utföra aktiviteter som tidigare funnits i livet (Pihl et al., 2011). När orken fanns för att utföra 

aktiviteter som ansågs viktiga i livet infann sig en känsla av tillfredsställelse (Nordgren et al., 
2007).  
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Planering i vardagen upplevdes försvårande på grund av att det fanns en variation i hur de 
fysiska förändringarna yttrade sig (Europe & Tyni-Lenné, 2004). Den fysiska försvagningen 
upplevdes som en gradvis försämring där perioder med symtom blev längre och kom oftare, 

vilket orsakade känslor som tomhet (Ryan & Farrely, 2009). Vid perioder med försämrade 
symtom begränsades livet och upplevelser som tristess, motvilja och ensamhet uppstod (Ryan 
& Farrely, 2009). En svårighet att njuta av livet på grund av symtomen och dess 

begränsningar framkom (Chiaranai, 2014). Det framkom att patienter mådde bra trots 
hjärtsviktdiagnosen, bortsett från perioder med försämrade symtom (Seah et al., 2016). 

 

De fysiska förändringarna som uppstod till följd av hjärtsvikt medförde begränsningar i det 
dagliga livet (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Gowani et al., 2017; Nordgren et al., 2007; Pihl et 

al., 2011). Begränsningarna upplevdes som en känsla av att inte kunna lita på sin fysiska 
förmåga och orka med fysiska aktiviteter (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Hopp et al., 2012; 
Pihl et al., 2011). De fysiska förändringarna resulterade i att patienten jämförde förmågan 

med vänners (Hopp et al., 2012). En följd av den fysiska påverkan var känslan av att ha en 
konstant brist på energi (Ryan & Farrely, 2009). Vila och sömn blev därmed en stor del av det 

dagliga livet (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Pihl et al., 2011) Känslan av att ha blivit besegrad 
infann sig när orken svek och ens planer fått avstyras (Ryan & Farrely, 2009). Tröttheten 
orsakade svårighet att koncentrera sig och att upprätthålla ett intellektuellt utbyte med andra 

människor (Europe & Tyni-Lenné, 2004). Att konstant vara trött kunde leda till depression 
hos patienter (Hopp et al., 2012). Följderna av symtom som andfåddhet ledde till att behöva 

söka sjukhusvård (Kimami et al., 2018; Ryan & Farrely, 2009). När andningen lät väsande 
upplevdes känslor av skam (Nordgren et al., 2007). Att leva med en kronisk sjukdom som 
hjärtsvikt där de fysiska symtomen var progredierande och kunde leda till inläggning på 

sjukhus upplevdes frustrerande (Kimami et al., 2018). 
 
Den fysiska förändringen begränsade förutsättningarna att arbeta som vanligt (Chiaranai, 

2014; Europe & Tyni-Lenné, 2004). Patienter upplevde den förändrade arbetssituationen som 
en frustration och en känsla av förlust men likaså positivt för deras liv. Något som förstärkte 

känslan av begränsningar i vardagen var ordinerade vätskerestriktioner och att inte få lyfta 
tungt till följd av fysiska förändringar samt vetskapen om att sjukdomen innebar en livslång 
medicinering (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

 

Emotionella förändringar  

Känslor som sorgsenhet, frustration och känslan av att vara värdelös uppstod genom en 

upplevd minskad autonomi (Ryan & Farrely, 2009; Walsh et al., 2018). En skillnad i hur 
känslorna kring självständighet upplevdes kunde identifieras mellan patienter som nyligen 
blivit diagnostiserade och de som levt med sjukdomen en längre tid. De som nyligen blivit 

diagnostiserade upplevde en känsla av att vilja ta tillbaka den förlorade kontrollen. Patienter 
som levt med sjukdomen en längre tid upplevde en sorg över hur autonomin påverkats (Walsh 

et al., 2018). En begränsad känsla av frihet och egen vilja uppstod då anhöriga begränsade 
patienter genom att vara överbeskyddande (Nordgren et al., 2007; Ryan & Farrely, 2009). 
Begränsad självständighet kunde även upplevas då anhöriga drabbades av ångest och oro över 

sin närståendes hälsotillstånd (Nordgren et al., 2007). Den minskade känslan av 
självständighet ledde till att känna skuld och frustration gentemot sina anhöriga (Ryan & 

Farrely, 2009). Vid sjukhusvistelser upplevdes en känsla av begränsad autonomi då det 
liknades vid att vara inspärrad på ett fängelse (Ryan & Farrely, 2009). 
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Hjärtsvikt kunde ha psykisk påverkan och ge upphov till ångest, oro och depression (Europe 

& Tyni-Lenné, 2004; Hopp et al., 2012; Kimami et al., 2018; Walsh et al., 2018). Ångest 
uppstod på grund av att sjukdomen är ett livslångt tillstånd (Gowani et al., 2017). Depression 

upplevdes som det som påverkade den psykiska hälsan mest negativt (Walsh et al., 2018). 
Depression kunde kopplas till den minskade fysiska förmågan sjukdomen orsakat (Europe & 
Tyni-Lenné, 2004). Den fysiska begränsningen hjärtsvikt innebar hade även en psykisk 

påverkan som bidrog till känslor avskuld då det hindrade patienter att vara förebilder för sina 
barn (Walsh et al., 2018). Skuld över varför man blivit drabbad av hjärtsvikt relaterat till 

tidigare livsstilsval var närvarande (Walsh et al., 2018). Att leva med hjärtsvikt orsakade 
vånda, besvikelse och irritation. Irritationen vändes mot människor i deras närhet vilket kunde 
bero på den minskade fysiska förmågan eller hur andra reagerade på sjukdomen (Europe & 

Tyni-Lenné, 2004). 
 

Att leva med hjärtsvikt kunde innebära rädsla (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Hopp et al., 
2012). Det uttrycktes rädsla över symtomen vid hjärtsvikt och en osäkerhet över när de kunde 
uppstå (Gowani et al., 2017; Ryan & Farrely, 2009; Seah et al., 2016). Beroende på hur länge 

diagnosen varit fastställd varierade rädslan och oron. Acceptans och ett lugn infann sig oftast 
längre in i sjukdomen (Gowani et al., 2017). Patienter levde dag för dag med en inställning att 

vad som helst kan ske i livet (Seah et al., 2016). En ständig osäkerhet var närvarande över att 
inte veta när nästa skov med symtom skulle uppstå. Att lägga sig och sova var ett orosmoment 
där rädsla ofta framkallades (Ryan & Farrely, 2009). Rädsla fanns för att få symtom som 

andnöd (Ryan & Farrely, 2009) och ovissheten över vad som skulle hända i framtiden (Seah 
et al., 2016). En känsla av en oförutsägbar framtid fanns där rädsla för att bli sämre i 

sjukdomen, bli inlagd på sjukhus eller att dö upplevdes (Gowani et al., 2017). Rädsla kunde i 
samband med sjukhusvistelse relateras till känslor som desorientering och förvirring (Hopp et 
al., 2012).  

 
Rädsla uppstod när patienter fick insikt i att hjärtsvikt var en dödlig sjukdom (Europe & Tyni-

Lenné, 2004; Seah et al., 2016) och om aktiviteter i vardagen skulle vara för påfrestande för 
kroppen och resultera i exempelvis andnöd (Pihl et al., 2011). Patienter upplevde en rädsla för 
döden och hur smärtsam den eventuella försämringen skulle bli (Seah et al., 2016). Rädslan 

för att aldrig bli bättre i sjukdomen och därmed inte ha förmågan att fortsätta arbeta och 
försörja sin familj orsakade oro (Kimami et al., 2018). 

 
Patienter upplevde frustration över bristen på kontinuitet av vårdpersonal på 
akutmottagningen (Ryan & Farrely, 2009). Att behöva berätta om sitt mående för okänd 

personal upplevdes som tröttsamt och påverkade självkänslan samt självförtroendet. Patienter 
upplevde sig inte bli tagna på allvar av personal på grund av deras ålder, då de var yngre än 

genomsnittet med diagnosen hjärtsvikt. Att behöva kämpa mot sjukvårdssystemet upplevdes 
svårt (a.a). Patienter som upplevdes bli lyssnade till kände sig sedda och litade på att 
sjukvårdspersonalen kunde lösa deras hälsoproblem (Seah et al., 2016). 

 

Copingstrategier 

De fysiska begränsningar och förändringar hjärtsvikt medförde kunde hanteras genom 

livsstilsförändringar (Gowani et al., 2017; Hopp et al., 2012; Pihl et al., 2011). Förändringar 
gällande fysisk aktivitet, viktnedgång, kost och alkohol- och tobaksvanor framkom (Europe & 
Tyni-Lenné, 2004; Hopp et al., 2012; Seah et al., 2016). Att anpassa och bibehålla en 

hälsosam livsstil upplevdes utmanade (Gowani et al., 2017) För att upprätthålla aktiviteter 
som i det vardagliga livet upplevts som viktigt beskrevs det hur små justeringar vidtagits. Det 
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kunde vara förändringar som planering och framförhållning i vardagen (Pihl et al., 2011). 

Patienter accepterade att en lugnare livsstil blev nödvändig (Seah et al., 2016). En strategi för 
att uppnå en lugnare livsstil var att byta ut aktiviteter som inte längre var möjliga att utföra till 

att exempelvis läsa eller meditera (Chiaranai, 2014). Genom att vara medvetna om de fysiska 
begränsningarna som hjärtsvikt orsakade samt förändrade strategier för att minska fysisk 
påfrestning lyckades ändå fysiskt aktivitet upprätthållas (Europe & Tyni-Lenné, 2004).  

 
Att följa en diet med lågt saltinnehåll var vanligt förekommande. Familjemedlemmar 

underlättade hanteringen för patienten genom att själva minska sitt saltintag i kosten. Hjälp 
från familjen upplevdes vara betydelsefullt, där hjälp kunde inkludera bokning av 
sjukhusbesök, uthämtning av medicin och emotionellt stöd såväl som förändring av kosten 

(Gowani et al., 2017). Motivationen till livsstilsförändringar genom egenvård  kom från viljan 
att undvika symtom som att andas utan ansträngning, vara utan ödem samt en rädsla för att 

behöva vård på sjukhus (Gowani et al., 2017). Med hjälp av positivt tänkande kunde 
tacksamhet över att vara vid liv varje dag ge ett lugn i att hantera livet (Europe & Tyni-Lenné, 
2004). 

 
Det framkom att en religiös övertygelse kunde leda till att hitta en meningsfullhet i att hantera 

livet (Hopp et al., 2012; Seah et al., 2016), bli lugna och inte oroa sig för döden (Europe & 
Tyni-Lenné, 2004; Seah et al., 2016). Det fanns en tro på att en högre makt bestämt ödet 
(Kimami et al., 2018; Seah et al., 2016). Patienter som hade en buddhistisk tro ansåg att de 

själva var ansvariga över sitt öde på grund av karma (Chiaranai, 2014). Det framkom att 
patienter uppfattade ärftlighet som den primära orsaken till sjukdomen (Seah et al., 2016). En 

känsla av hopp infann sig där hoppet innebar en positiv framtid och ett liv med mening 
(Nordgren et al., 2007). Patienter upplevde att diagnosen hjärtsvikt gav upphov till en känsla 
av att inte vilja ta livet för givet där en ny mening i livet erhålls (Hopp et al., 2012). Ökad 

acceptans av sin situation uppstod när egna begränsningar i olika aktiviteter blev tydligt 
(Chiaranai, 2014) och när begränsningarna blev till en förväntad del i sitt åldrande (Pihl et al., 

2011).  

 

Kunskapsbehov 

Det framkom att det fanns en upplevd brist på kunskap hos patienter om sitt sjukdomstillstånd 

(Hopp et al., 2012; Kimami et al., 2018). Information om framtiden, om vad hjärtsvikt 
egentligen är samt hur man som drabbad kunde ta hand om sig på bästa sätt var något som 

efterfrågades (Kimami et al., 2018; Seah et al., 2016). Det fanns patienter som ansåg att de 
hade tillräckligt kunskap och information om hur man tog hand om sig men det existerade en 
bristande motivation att använda kunskapen för att hantera sitt tillstånd (Seah et al., 2016). 

Trots patienters medvetenhet om att exempelvis hålla kontroll på sitt saltinnehåll i kosten var 
viktigt upplevdes en avsaknad av kunskap om hur saltet påverkar kroppen och hjärtsvikten 

(Gowani et al., 2017). Patienter upplevde bristande kunskap vilket ledde till en sämre 
hantering av behandlingen där sjukvårdens otydliga information upplevdes vara en del av 
problemet (Gowani et al., 2017). Det framkom av patienter att sjukvårdspersonal faktiskt gav 

information men att det var lätt att informationen tolkades på olika sätt (Kimami et al., 2018). 
Patienter upplevde sjukdomen som något övergående och förväntade sig ett botemedel. En 

förvirring upplevdes kring om de var botade från sjukdomen när medicinering minskat 
symtomen (Kimami et al., 2018). 
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Resultatsammanfattning 

Att leva med hjärtsvikt innebar upplevelser av flera dimensioner av livet och som påverkade 

såväl socialt och fysiskt som emotionellt. I kategorin sociala relationer beskrevs det av 
patienter hur förändringar i det sociala livet blev märkbart på grund av hjärtsvikten. Den 
sociala förändringen innefattade bland annat minskad tid spenderad med vänner, det ledde till 

en upplevelse av mental förlust. Familjen beskrevs som en stor roll i patienters liv, de fanns 
som stöd vilket kunde förändra relationen med familjen. Samlivet med partners påverkades av 

hjärtsvikten genom minskad sexuell förmåga. Under kategorin följder av fysiska förändringar 
beskrevs hur symtom resulterade i begränsningar i vardagen. Emotionella förändringar 
skildrades genom rädsla, depression, skuld och minskad autonomi. Förändringarna hanterades 

genom olika strategier vilket framkommer i kategorin copingstrategier. Livsstilsförändringar 
som förändrad kost, motion och planering i vardagen genomfördes av patienter. Det fanns 

patienter som använde sin religiösa övertygelse till att hantera livet med sjukdomen. I 
kategorin kunskapsbehov beskrevs ett behov av ökad kunskap hos patienter för att förstå och 
hantera sin situation bättre. Upplevelsen av kunskapsnivå varierade mellan patienter och mer 

information om sitt tillstånd önskades. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med systematisk sökning valdes som metod för att få en överblick över 
tidigare forskning (Kristensson, 2014) gällande patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt. Att göra en empirisk studie valdes bort då det inte var realistiskt för den utsatta 
tidsperioden för examensarbetet. De ämnesord och sökord som valdes var baserade på 

meningsbärande ord från litteraturstudiens syfte. För att få sökningen mer specifik användes 
ämnesord med hjälp av databasernas ordlistor. Det meningsbärande ordet patient valdes att 
användas som ett fritextord då passande ämnesord saknades. En metodologisk svaghet skulle 

kunna vara att ämnesorden valdes för att få sökningen specifik, trots det kombinerades 
ämnesorden med fritextorden experience* och qualitative. Det resulterade i att sökningen blev 

bredare och inte lika specifik. Valet grundades i att minska risken för bortfall av relevanta 
artiklar som inte hade med de specifika ämnesorden. Efter diskussion beslutades att använda 
ämnes- och sökordet qualitative för att minska antalet artiklar som inte var relevanta för 

studien. Kvalitativa studier valdes då intresset låg i att undersöka patienters beskrivningar om 
upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Databaserna Cinahl och Medline användes då de 

innehåller omvårdnadsforskning. En sökning genomfördes i Pubmed men genererade inga 
artiklar utöver de artiklar som framkom i Medline. Att endast en sökning i Pubmed utfördes 
kan ses som en svaghet då Pubmed publicerar nyare artiklar än resterande databaser, vilket 

kan ha medfört att eventuella artiklar med nyare resultat uteslutits från resultatet. Det kan ses 
som en metodologisk svaghet att inte en sökning på databasen Psycinfo genomförts då risken 

att relevanta artiklar uteslutits finns. Efter sökningar i Cinahl, Medline och Pubmed framkom 
tillräckligt antal artiklar för att svara på syftet, därmed ansågs det inte nödvändigt att söka 
vidare i ytterligare databaser. Författarna hade en diskussion om begränsning av årtal i 

urvalet. För att säkerställa att den äldsta artikeln som var från 2004 var fortsatt relevant 
jämfördes artikelns resultat med de senaste gjorda studierna. Det framgick att det inte fanns 

betydande skillnader i äldre och nyare resultat, vilket därför låg till grund för beslut om att 
använda äldre studier.  
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Engelskt språk valdes som begränsning då det är det vedertagna publiceringsspråket för 

vetenskapliga artiklar och det språk utöver svenska som författarna behärskar. Det finns en 
risk att denna begränsning kan ha orsakat att artiklar skrivna på annat språk har förbisetts. För 

att minska risken för feltolkning eller förvanskning av artiklarnas text reflekterade författarna 
tillsammans översättningen samt använde ordlexikon. I Cinahl valdes artiklar som var peer 
reviewed då ämnesexperter granskat och godkänt publiceringen, vilket styrker trovärdigheten 

av artiklarna (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Då intresset låg i att 
undersöka patienters upplevelser generellt togs ingen hänsyn till kön, ålder eller grader av 

hjärtsvikt. Sökningproceduren hade kunnat effektiviseras och förenklats genom att exkludera 
Medline i sökningen som gjordes i Cinahl för att undvika att få träffar på samma artiklar och 
därmed dubbletter. Det kan ses som en svaghet då författarna saknade metodkunskaper som 

krävdes för den funktionen.  
 

I en av studierna som använts hade patienter som var för svårt sjuka för att medverka i 
intervjuer möjligheten att välja en personal som kunde svara för patienten. Trots att personal 
medverkade i studien valdes den att tas med i resultatet, då det var få personal jämfört med 

hur många patienter som deltog. För att svara mot syftet i litteraturstudien och endast 
undersöka patienters upplevelser användes inte det resultat där personal deltagit och svarat i 

intervjuer. Vid granskningen av artiklarna reflekterades det över en artikels etiska perspektiv, 
om det var etiskt försvarbart att betala deltagarna för att medverka i studien. Författarna anser 
dock att det vore oetiskt att inte använda den studien på grund av att betalningen inte påverkar 

upplevelsen av att leva hjärtsvikt. En svaghet i litteraturstudien kan vara att det fanns en 
överrepresentation bland män i studierna som använts i resultatet. Det kan ha påverkat 

resultatet om det finns betydande skillnader i upplevelser av att leva med hjärtsvikt mellan 
kvinnor och män, vilket författarna inte har kunskap om utifrån den gjorda studien. Det hade 
varit till fördel om det funnits ett mer jämnt antal män och kvinnor i studierna. 

Överrepresentationen av män påverkade litteraturstudien genom att resultatet blir mindre 
överförbart för kvinnor som lever med hjärtsvikt. Det kan ses som en svaghet att ett flertal 

studier saknade exklusionskriterier, men det ansågs inte påverka resultatet i litteraturstudien.    
 
En integrerad analys användes för att presentera en överblick av studiernas resultat 

(Kristensson, 2014). I analysen har kategorier skapats med eftertanke för att i största möjliga 
mån undvika personliga tolkningar av resultatet. Risken för att resultatet innehåller personliga 

tolkningar finns, men genom medvetenhet och eftertanke lästes resultatet flera gånger av båda 
författarna samt diskuterades. 

 

Resultatdiskussion 

Kategorin sociala relationer visar att patienters relationer påverkas av diagnosen hjärtsvikt. 
Resultatet visade en variation i hur relationer påverkades, en del upplevde en bättre relation 

till anhöriga samtidigt som andra upplevde en negativ påverkan. Skillnaden i upplevelserna 
kan ha berott på hur stort behovet av hjälp var hos patienterna. Familjemedlemmars stöd 
beskrevs som något betydelsefullt som underlättade i det dagliga livet och gynnade 

nödvändiga livsstilsförändringar. Enligt Fivecoat, Sayers & Riegel (2018) påverkar det 
sociala stödet från familjen patienters förmåga att hantera egenvården vilket kan ha en 

inverkan på följderna av hjärtsvikten. Studien visar på att familjemedlemmar gynnar 
hanteringen och därmed bör medverka i patienters egenvård i större utsträckning (a.a). Den 
beskrivna kunskapen om familjemedlemmars stöd motiverar till att anhöriga bör inkluderas i 

omvårdnadsarbetet.  
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I kategorin följder av fysiska förändringar framkommer det att personer med hjärtsvikt 

upplever betydande begränsningar i livet. Orsaken till begränsningar kunde i flera fall 
relateras till de fysiska symtom som uppkom av hjärtsvikten. Symtom som ledde till minskade 

aktiviteter i vardagen påverkade patienter socialt och psykiskt. Enligt Friedmann et al. (2006) 
är depression, ångest och social isolation vanligt bland patienter med hjärtsvikt. Enligt Arman 
(2012) kan personer som lider uppleva fysisk påverkan, ångest och brist på kontroll där 

lidandet påverkar livet fysiskt, mentalt och känslomässigt. I litteraturstudiens resultat beskrivs 
patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt som något som orsakar ångest, fysiska 

begränsningar och förlust av kontroll. De symtom som leder till känslomässig och fysisk 
påverkan hos patienter med hjärtsvikt kan liknas vid lidande och enligt Berremo, Bruce, 
Salander och Sundin (2008) kan lidande yttra sig på olika sätt hos den som har drabbats av 

hjärtsvikt då tryggheten i tillvaron blivit störd. Att ensam hantera sin nya situation kan vara 
svårt och bidra till oro och ångest. Det kan leda till ett behov av ett yttre stöd för att lindra 

lidandet (a.a). Sjuksköterskor bör vara en del av det yttre stödet men att det även kan 
inkludera familjen eller vänner. Sjuksköterskans roll (International Council of Nurses [ICN], 
2017) styrks i sammanhanget av de grundläggande ansvarsområdena främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.   
 

I kategorin emotionell förändring framkommer det att patienter med hjärtsvikt upplever en 
känsla av ångest och förlorad kontroll. Beroende på hur länge patienten haft diagnosen infann 
sig en variation i hur starkt känslorna upplevdes. I ett tidigt stadium infann sig starkare 

känslor av ångest och förlorad kontroll än senare i sjukdomsförloppet. Patientens situation kan 
kanske under tid ha hanterats genom olika copingstrategier och därmed gett en större känsla 

av kontroll. Dracup et al. (2003) menar att patienter med en högre känsla av kontroll har 
mindre ångest och fungerar bättre i vardagen (a.a). Därmed kan det vara betydande att 
sjuksköterskan bidrar med kunskap om sjukdomen och olika copingstrategier för att minska 

patientens känsla av brist på kontroll. Som Li & Shun (2016) beskriver framkommer det även 
i resultatet i litteraturstudien att patienter använder acceptans som copingstrategi.   

 
Hjelmfors et al. (2018) visar i sin studie hur patienter upplever förmedlandet av information 
och kunskap som varierande av sjukvården. Det fanns patienter som upplevde sig få för lite 

information och kunskap, samtidigt som andra var nöjda med vad sjukvården gav information 
om (a.a), vilket även framkom i litteraturstudien under kategorin kunskapsbehov. Det 

framkommer även att patienter hade kunskap om hur sjukdomen kunde hanteras, men saknade 
motivation till att använda den. Det kan bero på att patienterna inte ville ta till sig 
informationen och göra livsstilsförändringar, då det kunde upplevas lättare att ignorera den 

och fortsätta livet som vanligt. Det styrks av Hjelmfors et al. (2018) där resultatet påvisar att 
patienter föredrog att undvika att tänka på prognosen för att inte förlora hoppet om framtiden. 

Enligt socialstyrelsen (2017) har patienter som är i behov av att utföra egenvård rätt till att få 
anpassad information om sitt sjukdomstillstånd och vad som kan göras för att hantera 
situationen. I litteraturstudiens resultat framkommer det att patienter upplever en brist på 

information om sitt tillstånd vilket kunde leda till upplevelser av att vara omotiverad till att 
utföra egenvård. Rydberg & Holst menar att utbildning har en positiv effekt på livskvaliteten 

hos patienter, vilket kan leda till minskade antal sjukhusbesök. Problemen med 
informationsutbytet som framkommer i resultatet skulle kunna relateras till att bemötandet 
inte anpassats till individens förutsättningar och kulturella sammanhang. Ur ett etiskt 

perspektiv är det av vikt att sjuksköterskan förmedlar information på ett individanpassat sätt 
med hänsyn till kulturella skillnader (ICN, 2017).  

 



 

12 

 

Patienters rädsla inför den ovissa framtiden framkom i kategorin emotionella förändringar. En 

oro, ångest och rädsla upplevdes inför de fysiska symtom som kunde leda till döden. Vid 
andfåddhet tog patienter ofta kontakt med sjukvården och åkte till akuten. Ett antagande kan 

vara att en ökad kunskap om sjukdomens symtom skulle kunna ge patienter trygghet och 
minskad rädsla, vilket skulle kunna leda till minskade sjukvårdsbesök. Rydberg och Holst 
(2016) styrker att kunskap bidrar till positiva effekter hos patienten som kan leda till 

minskade återinläggningar på sjukhuset (a.a). Ur ett samhälleligt perspektiv är därmed 
kunskapsförmedling från sjukvården viktigt, då det leder till minskad vårdbelastning och 

kostnader.  
 
I kategorin copingstrategier framkom det att det nya livet med hjärtsvikt genererade ett behov 

av att hitta en ny mening med livet. För att hitta en meningsfullhet i livet kunde religiösa 
övertygelser användas som vägledning. I resultatet framkom det att en spirituell tro kan bidra 

till hopp och acceptans över situationen för patienten. På det sättet kan spirituell tro användas 
som en hantering i livet. Stewart, Adams, Stewart och Nelson (2013) beskriver att en andlig 
tro kan vara till nytta för individen som en positiv copingstrategi. Vidare kan andlig tro leda 

till en ökad förståelse om sin sjukdom, följsamhet i egenvård och ökad livskvalitet (a.a). 
Studien av Sacco, Park, Suresh och Bliss (2014) visar att religion och spiritualitet är kopplat 

till en lägre risk för depression och dödsångest. Med den vetskapen är det av vikt för 
sjuksköterskan att ha kunskap om olika religioner. Forskning visar även att mötet med en 
patient som har en religiös övertygelse kräver kunskap om den individuella patientens tro för 

att förstå och därmed hjälpa patienten (Stewart, Adams, Stewart och Nelson, 2013). Enligt 
ICN:s etiska kod (2017) har sjuksköterskan en skyldighet att främja ett respektfullt bemötande 

där hänsyn till olika individers trosuppfattning och värderingar tas.  

  

Slutsats och kliniska implikationer  

Hjärtsvikt drabbar en stor del av befolkningen och resulterar i behov av sjukvård för de 
personer som lever med sjukdomen. Det skildras en komplex bild i hur hjärtsvikt påverkar 

livet och dess dimensioner där en variation av symtom, känslor och hantering finns mellan 
individer. Hanteringen av livssituationen kan bero på vilket socialt stöd patienten har, om en 

religiös övertygelse finns och vilken nivå av kunskap patienten har. Därmed är det väsentligt 
att sjuksköterskan inkluderar anhöriga i patientens vård. Sjuksköterskan bör även ha kunskap 
om sjukdomen, olika copingstrategier och omvårdnadsåtgärder för hjärtsvikt. 

Patientundervisning är av vikt för att patienten ska få verktyg att hantera sin livssituation och 
uppleva en ökad livskvalite. Patienter som har kunskap upplever en större trygghet, vilket 

minskar behovet av sjukhusvård, därmed gynnas även samhället med minskad vårdbelastning 
och kostnader. Med insikten i komplexiteten av hjärtsviktens följder är det uppenbart att det 
krävs omfattande kunskaper i patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

I litteraturstudien framkommer det att män är en majoritetet i forskningen trots att incidensen 
av hjärtsvikt är liknande mellan män och kvinnor. Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att 

undersöka kvinnors upplevelser av att leva med hjärtsvikt för att bredda kunskapen i 
populationen. För att som sjuksköterska lyckas med skyldigheten att lindra patientens lidande 

och främja hälsa är fortsatt forskning och kunskapssökande i området av intresse. 
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Medelhög.  

 

Deltagare upplevde 

hjärtsvikt som en 

livsförändring. 

Förändringen bidrog till 

ett nytt och djupare 

förhållningssätt till 

spiritualitet och 

relationen till gud. 

Upplevelsen av livet 

efter diagnosen ledde till 

sökandet efter strategier 

för att hantera 

sjukdomen. I temat “life 

disruption” beskrevs det 

hur vardagaen förändrats 

från hur den tidigare var. 

I temat “llife 

continuation” beskrevs 

det hur deltagare 

hanterade livet med 

sjukdomen. 
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Kimani, K. N., Murray, S. A., 

& Grant, L. (2018). 

Multidimensional needs of 

patients living and dying with 

heart failure in Kenya: a serial 

interview study. BMC 

Palliative Care, 17(1), 28. 

Doi:10.1186/s12904-018-0284-

6 

 

Kenya. 

Explore the 

experiences of 

patients living and 

dying with heart 

failure in Kenya. 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Konstruktivistisk epistemologisk 

 

Inklusionskriterier:  Patienter med 

NYHA III eller IV.  

 

Exklusionskriterier: Patienter med 

kognitiv nedsättning, annan livshotande 

sjukdom än hjärtsvikt samt patienter som 

bodde längre än 35 km från sjukhuset där 

studien utfördes. 

 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval 

 

Bortfall: 33. 

 

Slutgiltig studiegrupp: Antalet patienter 

som slutligen deltog var 18 stycken varav 

10 var kvinnor och 8 stycken var män. 

Otydligt åldersspann. 2 vårdare deltog för 

patienter när de var för sjuka för att delta.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer vid tre tillfällen. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

Styrkor: Dataanalys tydligt 

beskriven och datamättnad 

uppnådd. Citat används. Ingen 

intressekonflikt från forskarna.  

 

Svagheter: Ingenting om 

förförståelse. Vårdare svarade 

för patienten i två fall. 

 

Värdering: Medelhög. 

Patienter upplevde påverkan av 

hjärtsvikten i flera delar av 

livet.  Det presenterades i fem 

teman. I “physical symptoms” 

beskrevs symtom som 

andfåddhet, ödem och trötthet. 

Upplevd ångest och depression 

bland deltagare beskrevs i temat 

“psychological issues”. I 

“social issues” beskrevs det 

bland annat hur anhöriga fanns 

som stöd. På grund av bland 

annat sjukvårdskostnader 

framkom det hur deltagare hade 

ekonomiska problem, det visas 

i temat “financial issues”. I 

temat “information needs” 

beskrevs ett behov av 

information om sjukdomen hos 

deltagare. 

 

 

https://doi.org/10.1186/s12904-018-0284-6
https://doi.org/10.1186/s12904-018-0284-6
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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.  

doi:10.1177/10497323062

96387 

 

Sverige 

 

Explore and 

describe what it 

means to live with 

moderate-to-cevere 

CHF as a middle-

aged-person. 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Fenomenologisk 

 

Inklusionskriterier: Patienter med 

måttlig till svår hjärtsvikt med 

NYHA III till IV och minimum en 

sjukhusvistelse under föregående 

år. 

 

Exklusionskriterier: Framkommer 

ej.  

 

Urvalsförfarande: Avsiktligt 

urval. 

 

Bortfall: 0 

 

Slutgiltig studiegrupp: Fyra män 

och tre kvinnor mellan 38-65 år 

valdes.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer  

 

Analysmetod: Fenomenologisk 

analys.  

Styrkor: Förförståelsen är 

beskriven. Etiska aspekter 

diskuteras.  Urvalet är relevant 

och tydligt beskrivet. 

 

Svagheter: Inget resonemang 

kring data- eller analysmättnad. 

Framgår inga 

exklusionskriterier 

 

Värdering: Medelhög. 

Att leva med hjärtsvikt upplevdes som att 

leva med en kropp som var oförutsägbar 

med brister. Självbilden och hälsotillståndet 

förändrades hos deltagare vilket beskrevs i 

temat “Ambiguity of the body”. I temat 

“Losing track of life” beskrevs livet med 

hjärtsvikt som en frustration och något som 

ledde till en förändrad självbild. bidrog till 

en känsla av att leva under konstant hot. 

Förändringarna i livet bidrog till behov att 

hitta sätt att hantera vardagen på, det 

presenteras i temat “Balancing Life” 
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Pihl, E., Fridlund, B., & 

Mårtensson, J. (2011). Patients’ 

experiences of physical 

limitations in daily life 

activities when suffering from 

chronic heart failure; a 

phenomenographic analysis. 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 25(1), 3–11. 

Doi:10.1111/j.1471-

6712.2010.00780.x 

 

Sverige 

Describe how 

patients suffering 

from chronic heart 

failure conceived 

their physical 

limitations in daily 

life activities. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design:  Fenomenologisk 

 

Inklusionskriterier: Diagnos hjärtsvikt, 

diagnos ställd med hjälp av hjärteko och 

ha förmåga att förstå och tala svenska. 

 

Exklusionskriterier: Andra fysiska eller 

mentala sjukdomar. 

 

Urvalsförfarande: Avsiktligt 

urval.  Deltagarna blev tillfrågade av en 

hjärtsvikts sjuksköterskan under en 

uppföljning. 

 

Bortfall: 0.  

 

Slutgiltig studiegrupp: 

Totalt 15 deltagare, 10 män och 5 

kvinnor. Medelålder 76 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Fenomenologisk analys. 

Styrkor: Pilotintervju utförd. 

Deltagarna ej beroende av 

forskarna. Tydlig dataanalys med 

figur och analysmättnad uppnådd. 

Det beskrivs möjlighet för 

överförbarhet till liknande 

sammanhang.   

 

Svagheter: Ingen tydlig 

förförståelse beskriven.  

 

Värdering: Hög 

Resultatet skildras i fyra teman. 

I temat “Needs of 

findingpractical solutions in 

daily life” beskrev deltagare hur 

livet behövde förändras och 

hitta nya sätt att utföra 

aktiviteter. “Having realistic 

expectations about the future” 

handlade om tron att framtiden 

skulle innebära förändrad fysisk 

funktion, vilket gav motivation 

för deltagare att röra sig och 

bibehålla sin fysiska 

kapacitet.”Not believing in 

one´s own ability”en tro infann 

sig hos deltagare att inte kunna 

förbättra sin aktiva förmåga. I 

Losing one´s social role in daily 

life” beskrevs det att deltagare 

förlorade deras sociala nätverk 

och i familjen på grund av den 

fysiska begränsningen. 
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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), 223-231. 

 doi:10.1016/ j.ejcnurse.2009.02.005 

 

Irland 

 

Describe patient’s 

experiences of living 

with advanced heart 

failure. 

Metod: Kvalitativ 

 

Design:Fenomenologisk 

hermeneutisk 

 

Inklusionskriterier:  Patienter 

som fick behandling mot grav 

hjärtsvikt med NYHA III och 

IV  

 

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

 

Urvalsförfarande: Avsiktligt 

urval 

 

Bortfall:7. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 10 

deltagare varav 1 pilotintervju. 

Totalt 9 deltagare, 6 män och 3 

kvinnor. Medelåldern 68,9. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk och 

hermeneutisk analys 

 

Styrkor: Pilotstudie 

utförd. Tydligt 

analysförfarande med 

tabell. Har tagit 

hänsyn till 

förförståelse. 

Intervjun blev 

inspelad.  

 

Svagheter: Nämner 

inte analys- eller 

datamättnad. 

Exklusionskriterier 

framkommer ej.  

 

Värdering: 

Medelhög. 

Patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt bidrog till en känsla av 

rädsla, uttömning på energi, 

hopplöshet och begränsning i livet. I 

kategorin “Living in the Shadows of 

Fear” beskrevs det om rädslor 

kopplade till sjukdomen. Det 

innefattade bland annat rädslan för att 

gå och lägga sig på kvällen. I kategorin 

“running on empty” beskrev deltagare 

hur fatigue påverkade vardagen och 

känslan av hopplöshet. Kategorin “A 

restricted life” handlar om deltagares 

känsla av begränsning i vardagen 

relaterat till hjärtsvikten. Under 

“battling the system” beskrev deltagare 

bland annat hur de upplevdes som 

tjatiga inför sjukvården. 
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Seah, A. C. W., Tan, K. K., Huang Gan, J. 

C., & Wang, W. (2016). Experiences of 

Patients Living With Heart Failure. 

Journal of Transcultural Nursing, 27(4), 

392–399. Doi:10.1177/1043659615573840 

 

Singapore 

 

Explore the 

experiences, needs 

and coping strategies 

of patients living 

with heart failure in 

Singapore. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Deskriptiv.  

 

Inklusionskriterier: Patienter över 

21 år, diagnostiserade med 

hjärtsvikt i över ett år, språkliga 

kunskaper i engelska och/eller 

mandarin.  

 

Exklusionskriterier: Psykiatrisk 

sjukdom, dödshotande sjukdom 

eller hörselnedsättning.  

 

Urvalsförfarande: Avsiktligt 

urval. Patienter från två 

kardiologavdelningar blev 

tillfrågade att delta i studien. 

 

Bortfall: 17st. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 

Totalt 15 deltagare, varav 13 män 

och 2 kvinnor.   

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys.och 

deskriptiv statistik. 

Styrkor: 

Datamättnad var 

uppnått efter den 

trettonde intervjun. 

Dataanalys beskrivs 

tydligt. Förförståelse 

innan analys. 

Trovärdighet 

motiveras. Det 

beskrivs att det inte 

finns någon 

intressekonflikt. 

Tydligt beskrivet 

resultat med tabell 

över kategorier.    

 

Svaghet: Ingen tydlig 

förförståelse 

beskriven.  

 

Värdering: Hög. 

Fyra huvudteman skildras. I 

“Perceived causes, manifestations 

and prognosis” beskrevs en upplevd 

medfödd orsak att fått sjukdomen 

och externa hot för välmåendet. 

Symtomens yttringar och en 

ambivalens mellan att vara sjuk och 

frisk beskrevs. Tvetydlighet fanns till 

prognosen.  I “Enduring emotions” 

redogörs upplevelser av negativa 

känslor, känslor att vara en börda för 

familjen och av att vara mellan liv 

och död. I “Managing the condition” 

skildrar deltagarna aspekterna 

acceptans, en bibehållning av 

spiritualitet och egenvård med stöd. I 

“Needs from health care 

professionals” beskrevs ett 

förtroende till sjukvården och ett 

behov av information och stöd. 
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Walsh, A., Kitko, L., & Hupcey, J. (2018). The 

Experiences of Younger Individuals Living 

With Heart Failure. Journal of Cardiovascular 

Nursing, 33(6), E9–E16. 

Doi:10.1097/JCN.0000000000000525 

 

USA. 

 

Investigate the 

experiences of 

younger persons 

living with HF. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Deskriptiv. 

 

Inklusionskriterier: Diagnos 

hjärtsvikt, förmåga att medverka i 

engelsktalande intervjuer och var i 

åldersgruppen 35-55.  

 

Exklusionskriterier: Framkom ej.  

 

Urvalsförfarande: Avsiktligt 

urval. De värvades från två sjukhus 

och deras hjärtsvikts avdelningar.  

 

Bortfall: 0.  

 

Slutgiltig studiegrupp: Totalt 18 

deltagare, 10 kvinnor och 8 män. 

Ålder mellan 38- 53 år, medelålder 

48 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Deskriptiv tematisk 

analys 

Styrkor: Trovärdighet 

beskrivs. Tydlig analys 

med tabell. Analysmättnad 

finns. Tydligt resultat. En 

intervjuguide följdes, 

tabell finns. Intervjun blev 

inspelad och därefter 

transkriberad av en 

professionell transkribent.   

 

Svagheter: Ingenting om 

förförståelse. Framgår inga 

exklusionskriterier.   

 

Värdering: Hög. 

Resultatet skildras i sex 

teman.  

I temat “role fulfillment” 

beskriver deltagarna att 

deras sociala roll 

påverkats negativt av 

hjärtsvikten. Deras 

välbefinnande var kopplat 

till känslan av 

självständighet, 

produktivitet och mening 

som beskrivs i temat 

“autonomy”.  Det 

uttrycktes finansiell 

instabilitet i “financial 

impact”. I “perception of 

self” beskrevs en 

upplevelse att bli dömda 

över sin diagnos och deras 

unga ålder.  i 

“retrospective life 

changes” klandrade 

deltagarna sig själva för 

deras nuvarande hälsa. I 

“symptom burden” 

skildras ökade nivåer av 

psykosociala symtom som 

depression, ångest och 

fatigue. 
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