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_________________________________________________________________________ 

I takt med att förekomsten av kraftig övervikt ökar bland unga, ökar även risken för att fler 

personer drabbas av hjärtsvikt redan i medelåldern. Syftet är att utifrån befintlig forskning 

beskriva medelålders personers upplevelser av hur det är att leva med kronisk hjärtsvikt. 

Litteraturstudien baseras på 12 publicerade, kvalitativa och vetenskapliga artiklar efter 

sökning i MedLine och Cinahl med specifika sökord som representerade ämnet. Manuella 

sökningar utfördes i ScienceDirect och LIBRIS. Artiklarna har analyserats utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Ur artiklarnas resultat identifierades fyra teman och sex subteman. 

Huvudteman är ”Det sociala livet”, ”Livskvalitet”, ”Kroppen sviker” och ”Ekonomiska 

aspekter”. Huvudteman skildrar patienternas upplevdelser av att leva med kronisk 

hjärtsvikt. I diskussionen framkommer att det är viktigt för en patient med kronisk 

hjärtsvikt att få bekräftat att upplevda känslor är vanligt förekommande. Vidare bör 

sjuksköterskan fungera som en vägledare för egenvård med kontinuerliga uppföljningar. 

Förhoppningen är att resultatet från denna studie ska öka förståelsen för hjärtsjuka 

patienter inom ramen för hälso- och sjukvård.  
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As the occurrence of obesity increases amongst young people, so increases the risk of more 

people suffering from heart failure as early as during middle age. The aim is to describe the 

life experiences of middle aged persons living with chronic heart failure. The literature 

study is based on twelve published, qualitative, and scientifically proved articles derived 

from MedLine and Cinahl using queries representing the subject, as well as from manual 

searching in ScienceDirect and LIBRIS. These articles have been analyzed from a life 

world perspective. Four main themes and four sub themes were identified from the articles' 

results. The main themes are "The social life", "Quality of life", "Body failing", and "the 

Economical impact of chronic heart failure". These represent the main areas where the 

patients feel the greatest loss due to their condition. The discussion reveals the importance 

of informing the patients of the common prevalence of the feelings described in this study. 

Also, the nurse should function as a coach for self-care with continuous follow-ups. The 

result of this study will hopefully increase the understanding of the heart diseased patients' 

life situations.  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

2. Bakgrund ............................................................................................................................ 1 
2.1 Begrepp ............................................................................................................................ 1 
2.2 Omvårdnad ....................................................................................................................... 1 
2.3 Hjärtsvikt ......................................................................................................................... 1 
2.4 Kranskärlssjukdom .......................................................................................................... 2 

2.5 Levnadsvanor och levnadsförhållanden ........................................................................... 2 
2.6 Omvårdnad vid kronisk hjärtsvikt ................................................................................... 3 
2.7 Patientupplevelser ............................................................................................................ 3 
2.8 Teoretisk referensram ...................................................................................................... 4 
3. Problemformulering ........................................................................................................... 4 

4. Syfte ................................................................................................................................... 5 
5. Metod ................................................................................................................................. 5 

5.1 Litteratursökning .............................................................................................................. 5 
5.2 Urval ................................................................................................................................ 6 
5.3 Kvalitetsgranskning ......................................................................................................... 7 
5.4 Analys av sökresultat/studier ........................................................................................... 7 

6. Etiska överväganden .......................................................................................................... 8 
7. Resultat .............................................................................................................................. 9 

7.1 Det sociala livet ............................................................................................................... 9 
7.1.1 Sociala aktiviteter ......................................................................................................... 9 

7.1.2 Sociala nätverkets betydelse ....................................................................................... 10 

7.1.3 Sociala roller ............................................................................................................... 10 

7.1.4 Beroende av andra ...................................................................................................... 11 

7.2 Livskvalitet .................................................................................................................... 11 
7.3 Kroppen sviker ............................................................................................................... 12 

7.4 Hjärtsviktens ekonomiska påverkan .............................................................................. 13 
7.5 Resultatsammanfattning ................................................................................................. 13 

8. Diskussion ........................................................................................................................ 14 

8.1 Metoddiskussion ............................................................................................................ 14 
8.2 Resultatdiskussion ......................................................................................................... 15 

8.2.1 Det sociala livet .......................................................................................................... 15 

8.2.2 Livskvalitet ................................................................................................................. 16 

8.2.3 Kroppen sviker ............................................................................................................ 17 

8.2.4 Hjärtsviktens ekonomiska påverkan ........................................................................... 17 

8.3 Implikation ..................................................................................................................... 18 

9. Referenslista ..................................................................................................................... 19 
Bilaga I Figur 2. ................................................................................................................... 24 

 



 

 
 

1 
 

1. Inledning 
Under vår sjuksköterskeutbildning har vi kommit att inse komplexiteten och svårigheten i 

att vårda en patient med hjärtsvikt. Detta har väckt vårt intresse för patienters upplevelser 

av hur det är att leva med en kronisk hjärtsvikt. Valet att inrikta oss på patienters 

upplevelser av hjärtsvikt, kommer sig av att vi båda genom arbete kommit i kontakt med 

denna patientgrupp – antingen under verksamhetsförlagda studier eller under 

sommarvikariat. En patients egen upplevelse av att leva med ett kroniskt sjukdomstillstånd, 

anser vi i sig vara en viktig aspekt och något som sjuksköterskan måste ta hänsyn till i sin 

omvårdnad.   

2. Bakgrund 

2.1 Begrepp  

Hjärtsvikt 

Enligt Persson och Stagmo (2008) kan hjärtsvikt definieras som ett tillstånd där hjärtat inte 

har förmågan att upprätthålla en adekvat minutvolym, med normala fyllnadstryck och med 

bibehållen endokrin jämvikt.  

Medelålder 

Enligt Svenka Akademins Ordbok (2010) är medelåldern definierat som åldern i perioden 

mellan ungdom och ålderdom. Vi har valt att definiera medelålder till åren mellan 30 till 

69.   

2.2 Omvårdnad  

Inom omvårdnaden är omtanke och barmhärtighet grundläggande värden. Vid utförandet 

av omvårdnadsåtgärder är det därför av stor betydelse hur åtgärderna utförs. Patientens 

grundläggande behov, upplevelser och förhållningssätt till sin sjukdomsbild är 

utgångspunkten för praktisk omvårdnad (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). I 

vårdandet av en person ska en humanistisk människosyn ligga till grund för omvårdnaden 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Ternstedt, (1998) kräver en humanistisk omvårdnad ett äkta 

engagemang från sjuksköterskan. I enlighet med ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska” ska alla människor vårdas med utgångspunkten att alla är lika mycket värda 

oavsett religion, etnicitet, samhällsfunktion, ålder, språk och kön (Socialstyrelsen, 2005). 

Syftet med omvårdnad av en annan människa är att hjälpa, stödja, befrämja eller förstärka 

individens förmåga att upprätthålla eller uppnå optimalt välbefinnande eller ge stöd inför 

döden (Ternstedt, 1998).   

2.3 Hjärtsvikt 

En kronisk hjärtsvikt är ett tillstånd som är permanent och associerat med en viss grad av 

icke reversibel patologisk förändring. Nästan alla hjärtsjukdomar kan utveckla hjärtsvikt 

och några av de vanligaste bakomliggande orsakerna är högt blodtryck, ischemisk 

hjärtsjukdom och klaffel (Mårtensson, 1998). Ytterligare faktorer som ökar risken för 
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hjärtsvikt är sjukdomstillstånd som diabetes, svår anemi och alkoholism, samt graviditet 

hos kvinnor med kronisk hjärtsjukdom (Neuwirth, 2009).  

Hjärtsvikt är ett allt mer förekommande hälsoproblem med hög dödlighet (Braunwald, 

Zıpes & Lıbby, 2001). I Sverige är cirka 200 000 personer drabbade av kronisk hjärtsvikt 

och varje år behandlas mellan 20 000 och 25 000 patienter för hjärtsvikt i slutenvård 

(Socialstyrelsen, 2009a). Enligt Socialstyrelsen (2009b), avled 3800 personer av hjärtsvikt 

under år 2007.  

 

Bland patienter med kranskärlssjukdom och/eller kronisk hjärtsvikt drabbas cirka 40 

procent av depressiva symtom eller psykologiska störningar (Koukouvou, Kouidi, 

Iacovides, Konstantinidou, Kaprinis & Deligiannis, 2004). 

2.4 Kranskärlssjukdom 

Kranskärlsjukdom ökar risken att utveckla hjärtsvikt (Persson, 2003). En 

kranskärlssjukdom utvecklas oftast genom plackbildning, vilket leder till delvis eller total 

blockering av syretillförseln till hjärtat (Grefberg et al., 2007). Kranskärlssjukdom 

förekommer oftast hos äldre men även hos yngre patienter. De största riskfaktorerna för 

kranskärlssjukdom är bland annat rökning, högt kolesterolvärde, hypertoni och viktiga 

modifierbara faktorer som fetma och fysisk inaktivitet (Kärner, Tingström, Abrandt-

Dahlgren & Bergdahl, 2005). I ”Hjärtrapporten 2008” i sammarbete med hjärt- och 

lungfonden (Neuwirth & Strand, 2008) kan det läsas om aktuella och sakliga 

forskningsframsteg inom ämnet. Författarna konstaterar att forskningen tidigare ansåg att 

åderförkalkning enbart drabbade äldre. Numera finns det kunskap om att processen, som 

samlar högt kolesterol i kärlväggarna, är väldigt långdragen och börjar tidigt i livet.  

2.5 Levnadsvanor och levnadsförhållanden 

En persons levnadsvanor och levnadsförhållanden kan påverka förekomsten av riskfaktorer 

som ökar risken att utveckla exempelvis kranskärlsjukdom eller hjärtinfarkt, som i sin tur 

kan leda till  en mer uttalad hjärtsvikt (Persson, 2003). Riskfaktorer som högt blodtryck, 

övervikt, blodfettsrubbningar, rökning, stress och diabetes påverkar i stor grad risken för 

att det inlagrade fettet och förträngningarna i blodkärlen orsakar hjärtkomplikationer eller 

stroke. Risken ökar ytterligare om personen även har arvsanlag för högt kolesterol, 

diabetes eller högt blodtryck (Neuwirth & Strand, 2008).  

 

Det kan konstateras att det finns en epidemi av övervikt världen över. Förekomsten av 

överviktiga barn och hur detta påverkar deras vuxenliv har intresserat många forskare. I en 

studie där 276 835 överviktiga barn mellan sju och 13 år jämfördes med prevalensen av 

kranskärlssjukdom i vuxen ålder (över 25 år). Resultatet visade att ett höga BMI poäng 

som barn är sammankopplat med större risk för kranskärlssjukdom som vuxen (Baker, 

Olsen & Sørensen, 2007). I Sverige ses en ökning av andelen överviktiga i alla 

åldersgrupper. På 15 år har antalet personer klassade som kraftigt överviktiga fördubblats. 

Detta innebär att hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna i åldrarna 16 till 74 är 

överviktiga eller kraftigt överviktiga (Neuwirth & Strand, 2008).  
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2.6 Omvårdnad vid kronisk hjärtsvikt  

Omvårdnaden av en person med kronisk hjärtsvikt inriktas på anpassning av 

livssituationen till de begränsningar som sjukdomen innebär. Patienten får på nytt lära sig 

att handskas med sin kropp i relation till sjukdomsbilden och ska så snart som möjligt 

återgå till det liv han eller hon levde innan diagnosen (Ericson, 2002). Vid hjärtsvikt är det 

av stor vikt att kroppsvikten kontrolleras flera gånger i veckan för att i tidigt skede 

upptäcka ödem. Vidare är det viktigt att anpassa måltiderna efter patientens tycke och 

smak för att undvika malnutrition. Sjukdomen kräver mycket energi vilket gör att en 

förklaring till patienten om varför hon/han känner sig så trött är viktig, detta för att hjälpa 

patienten att realistiskt handskas med eventuella livsstilsförändringar. Fortsättningsvis är 

det sociala nätverket en viktig del att ta hänsyn till i omvårdnaden. Att värna om det 

sociala nätverket ökar möjligheten till att på ett effektivare sätt återfå tidigare livskvalitet. I 

omvårdnaden kan familj och vänner med fördel involveras tidigt. De närmast anhöriga bör 

få adekvat och lättförståelig information om sjukdomsförloppet, förväntad framtid och 

vikten av emotionellt stöd. Detta förbereder familj och vänner på vad som komma skall, 

vilket underlättar för både patienten och dess närstående att handskas med den nya 

situationen. Att ta hänsyn till patientens integritet och autonomi är en viktig del i 

omvårdnaden. Patienten ska i största möjliga mån vara delaktig i sin omvårdnad för att inte 

låta fysiska begränsningar, orsakade av sjukdomen forma patientens identitet (Mårtensson, 

1998). 

2.7 Patientupplevelser 

I en biografi av Stig Lodén (1999) beskriver han upplevelsen efter sin första 

kärlkrampsincident våren 1983, som en tid med tillkommen oro, ovisshet och stundtals 

oresonlig vrede och sorg. Att livet på något sätt fortfarande gick att leva relativt normalt, 

men att det under ytan alltid fanns ängslan och frågeställningar om vad som skulle hända 

och om han skulle kunna må bra igen.  

 

Det finns även mycket forskning som inriktar sig på patientupplevelser av hjärtsjukdom. I 

en studie där patienter intervjuats om deras upplevelser av att leva med hjärtsvikt framgick 

det av resultatet att informanterna upplevde att hjärtsjukdomen skapade en känsla av oreda 

i livet. Oredan innebar mycket lidande, men egenvård skapade en känsla av kontroll. 

Patienterna ansåg att kontroll över sin situation var av stor vikt för att bevara en god 

självbild (Kralik, Koch, Price & Howard, 2004).  

 

I två studier där personer diagnostiserats med kronisk hjärtsvikt intervjuats framkom det att 

personerna i så stor utsträckning som möjligt försöker normalisera sin vardag. Patienterna 

upplever att de inte kan göra så mycket åt sin diagnos. Därför accepteras också det liv de 

har framför sig utan att oro för framtiden. De beskriver sin situation som jobbig men också 

att de själva kan förbättra förutsättningarna för sin livskvalitet. Att kunna vända sig till 

någon vare sig det är en vän, familj eller vårdare ses som en stor säkerhet för personer med 

kronisk hjärtsvikt. Samtidigt upplevs det ibland som svårt att behöva be om hjälp och stöd 

upprepade gånger (Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1996; Mårtensson, Karlsson & 

Fridlund, 1998). Äldre personer med samma diagnos uttryckte att samma symtom ändå 
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snart skulle drabba dem med stigande ålder. På så vis var det också lättare att acceptera 

nedtrappningen av ork (Stull, Starling, Haas & Young, 1999). 

 

Den fysiska så väl som den sociala begränsningen upplevdes som en stor del av personer 

med en kronisk hjärtsjukdoms liv. Viljan är ibland så stark att de försöker göra mer än vad 

de klarar av, vilket resulterar i ett dåligt självförtroende, en känsla av hopplöshet och skam 

(Mårtensson et al., 1996; Mårtensson et al., 1998). Andra forskningsstudier (Van den Berg-

Emons, Bussmann, Balk & Stam, 2005; Dixon, Lim, Powel & Fischer, 2000) med 

avseende att ta reda på patienters upplevelser av att med kronisk hjärtsvikt, påvisar att 

faktorer som var av betydelse för patienter med kronisk hjärtsvikt och deras livskvalitet 

inte var relaterade till fysisk aktivitet. Icke-fysiologiska faktorer som hade emotionella och 

psykologiska dimensioner, påverkade däremot livskvaliteten mer. Enligt Broström, 

Strömberg, Dahlström och Fridlund (2001) upplever patienter med hjärtsvikt ofta 

sömnsvårigheter. Sömnen påverkas av deras dagliga aktivitet, sjukdomen som sådan och 

hjärtsymtom. Till följd av sömnsvårigheterna tillkommer effekter så som utmattning, 

koncentrationssvårigheter, lättretlighet och slöhet. Detta leder till att behovet av sömn även 

finns dagtid, vilket leder till ett ökat behov av avskildhet, rådgivning och information. 

2.8 Teoretisk referensram  

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) innebär livsvärlds-

perspektivet att utifrån upplevelser och erfarenheter tolka världen så som patienten 

upplever den. Livsvärldsperspektivet uppmärksammar patientens levda värld men även de 

närståendes och vårdarnas, vilket kräver öppenhet och välkomnande av andra människors 

livsvärld. Det är hur den egna individen upplever sin vardag och sin dagliga tillvaro som 

står i fokus. Att möta en annan person så förutsättningslöst som möjligt är av vikt för att 

vara öppen för en annan individs unikhet. Samtidigt måste medvetenhet om förförståelse 

av finnas, vilket innebär att vi aldrig är helt förutsättningslösa. 

 

Livsvärldsansatsen fokuserar på relationen mellan subjektet och livsvärlden. Det 

förhållningssätt som fodras i vårdandet av en patient, ska bejaka patientens levda 

verklighet och framhäva patientens egna upplevelser och erfarenheter. Vidare fokuserar 

livsvärldsansatsen på hur patienten upplever sin hälsa, sin smärta, sitt välbefinnande och 

sin vård. Patientens egen skildring och livshistoria är av intresse för sjuksköterskan, som 

genom den kan få ta del av patientens perspektiv och definition av välbefinnande 

(Dahlberg et al., 2003). 

3. Problemformulering  

Hjärtsvikt är till viss del en livsstilssjukdom då den påverkas av våra kost- och 

motionsvanor, samt drick- och tobaksvanor. En allt tidigare debut för åderförkalkning med 

kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt som följd, är en av de främsta orsakerna till att det blir 

vanligare med hjärtsvikt redan i medelåldern. Det finns mycket dokumenterat material av 

patientupplevelser när det gäller kroniska hjärtsjukdomar av äldre kvinnor och män. 

Förhållandevis är tidigare studier av medelålders personers upplevelser av att leva med en 

kronisk hjärtsvikt få. Att få en insikt om hur personer i medelåldern upplever sin kroniska 
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hjärtsvikt, skulle kunna öka förståelsen för den enskilda individen. Därmed kan 

anpassningen av vården till den enskilda patientens behov underlättas. Detta kan även 

förenkla det för sjuksköterskan som i sin profession ska kunna bemöta patienten på ett bra 

sätt, erbjuda en så god och individanpassad omvårdnad som möjligt. Då risken för 

insjuknandet i hjärtsvikt infinner sig allt oftare redan i medelåldern, fokuserar denna studie 

på medelålders män och kvinnors upplevelser av att leva med en kronisk hjärtsvikt.  

4. Syfte 

Att utifrån befintlig forskning beskriva medelålders personers upplevelser av hur det är att 

leva med kronisk hjärtsvikt. 

5. Metod 

I denna studie används litteraturstudie som metod för att besvara syftet. En litteraturstudie 

är baserad på redan befintlig forskning och klarlägger den, vilket möjliggör för andra att 

använda sig av resultatet för vidare forskning och studier (Höst, Regnell & Runesson, 

2006). 

5.1 Litteratursökning 

En systematisk sökmetod användes där tillvägagångssättet i processen dokumenterades 

efterhand. Detta för att skapa struktur i sökandet efter information, samt att lättare kunna 

hantera olika slags information och informationskällor. Metoden hjälper till att bibehålla 

det kritiska arbetssätt som är nödvändigt för att göra ett urval av relevant litteratur (Friberg, 

2006; Nyberg, 2000). 

 

Informationssökning har gjorts i databaserna CINAHL och MedLine. De sökord som 

använts är relaterade till kronisk hjärtsjukdom (heart failure, coronary heart disease, 

congestive heart disease, chronic heart disease, heart disease), samt ord som beskriver 

upplevelser (experience of, living with, cope with) och relevanta forskningsmetoder 

(qualitative, interview). För specifikation av sökord se Figur 1. Vid sökningar i CINAHL 

och MedLine har sökresultaten slagits samman av sökmotorsystemet (Ebsco Host). Därav 

har det inte varit möjligt att särskilja antalet träffar från respektive databas. Sökorden 

uppkom genom sammanställning av ord som representerade ämnet patientupplevelser av 

att leva med hjärtsvikt. 

 

Efter att ha läst igenom sammanfattningar exkluderades de artiklar som inte ansågs 

lämpliga för studien. Därefter lästes kvarstående artiklar igenom i sin helhet och 

granskades. De artiklar som inte uppfyllde källkritiska granskningskrav (exempelvis 

artiklar som ej hade en vetenskaplig forskningsstruktur eller avsaknad av referenser) 

och/eller våra inklusionskriterier exkluderades. Sökningarna i databaserna CINAHL och 

MedLine resulterade i nio artiklar, ytterligare tre artiklar togs fram genom manuella 
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sökningar i ScienceDirect och LIBRIS. Sökningen genererade totalt 12 relevanta artiklar 

som sedan analyserades av varje författare var och en för sig.  

5.2 Urval 

För att fånga så aktuell forskning som möjligt begränsades sökningen till tidsperioden 

2000-2010. Enligt  Friberg, (2006) ska de artiklar som väljs ut handla om det aktuella 

fenomenet eller företeelsen, vilket i detta fall är medelålders män och kvinnors upplevelser 

av att leva med hjärtsvikt ur ett patientperspektiv såväl som ett omvårdnadsperspektiv. 

Därmed ska resultatbaserade artiklar innefatta vissa sökord, se Figur 1.  

Enligt Segesten, (2006) är syftet med kvalitativa studier inom omvårdnad att skapa 

förståelse för en patientgrupp och dennes situation. Kvalitativa studier är inriktade på 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov.  

 

Under framtagandet av relevant material från databaserna Cinahl och MedLine lästes ett 

sjuttiotal sammanfattningar för att skapa en uppfattning om sökresultaten var relevanta. 

Därefter var det cirka 30 artiklar som lästes igenom och granskades. Efter granskningen 

gallrades ytterligare några artiklar bort. Artiklarna var av för låg kvalitet och/eller 

uppfyllde inte inklusionskriterierna. Kvarstoden granskades ytterligare en gång för att 

säkerställa att de uppfyllde satta krav för att kunna ligga till grund för resultatet. Från 

sökningar i databaser genererades nio artiklar, varefter ytterligare tre artiklar tillkom 

genom manuella sökningar, vilket gav sammanlagt 12 artiklar. 

 

Inklusionskriterier: 

- Vetenskapliga artiklar publicerade på engelska eller svenska senast 2000.  

- Artiklarna ska vara granskade (peer reviewed) 

- Artiklarna ska vara baserade på kvalitativa studier som beskriver medelålders 

personers upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. 

- Kvalitativa forskningsmetoder där informanterna får beskriva sina upplevelser med 

egna ord. 

Exklusionskriterier: 

- Vetenskapliga artiklar publicerade före år 2000. 

- Litteraturstudier och icke-vetenskapliga artiklar. 

- Artiklar där kvantitativa forskningsmetoder använts. 

 
Sökord inkl.kriterier Databas Antal 

träffar 

Eventuella 

 avgränsningar 

 och tillägg 

Antal 

träffar 

Antal 

Lästa 

Abst. 

Antal 

Lästa 

Art. 

Antal till 

Gransk-

ning 

Women AND 

 heart failure  

AND Qualitative 

peer review., 2000-2010, 

engelska 

Qualitative – High sensitivity 

Cinahl,  

MedLine 

16   10 9 5 

Middle-age AND 

women AND 

 heart disease  

AND qualitative 

peer review, 

2000-2010 

engelska 

Qualitative – High sensitivity 

Cinahl 

MedLine 

43 Middle-age AND 

women AND heart 

disease AND 

qualitative study 

8 1 0 0 

Middle-age AND 

men AND heart 

disease  

peer review, 

2000-2010 

engelska 

Qualitative – High sensitivity 

Cinahl 

MedLine 

638 Middle-age AND men 

AND (heart disease 

OR heart failure)  

AND qualitative 

31 15 9 3  
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Men AND heart 

failure AND 

Qualitative 

peer review, 

2000-2010 

engelska 

Qualitative – High sensitivity 

Cinahl 

MedLine 

14 Men AND heart failure 

AND Qualitative AND 

interview 

6 4 0 0 

Men AND Male 

AND heart 

failure AND 

Qualitative 

peer review, 

2000-2010 

Engelska, Qualitative – High 

sensitivity 

Cinahl 

MedLine 

12  12 9 0 0 

living with AND 

heart failure 

AND  

Qualitative 

peer review, 

2000-2010 

Engelska Qualitative – High 

sensitivity 

Cinahl 

MedLine 

28 living with AND heart 

failure AND  

Qualitative study 

5 3 3 2 

patient AND 

(experience of 

OR living with) 

AND (heart 

disease OR heart 

failure) 

peer review, 

2000-2010 

engelska 

Qualitative – High sensitivity 

Cinahl 

MedLine 

200 patient AND 

(experience of OR 

living with) AND 

(heart disease OR heart 

failure) AND 

qualitative AND 

interview 

27 14 8 1 

Figur 1. Sökvägsöversikt   

5.3 Kvalitetsgranskning 

För att granska kvaliteten på studierna ställdes frågor som till exempel; är problemet 

tydligt formulerat? Vad är syftet med studien? Finns det en metod beskriven och hur är den 

beskriven? Hur ser resultatet ut? För författarna några etiska resonemang?  (Friberg, 2006). 

Kontroller av när materialet utgivits, vid vilken sorts institution och för vilket syfte 

forskningsstudien har gjorts utfördes (Nyberg, 2000). Den källkritiska granskningen utgick 

från 14 punkter som redovisas i Friberg (2006), s 109-110. För resultat av 

kvalitetsgranskningen se Bilaga I Figur 2.  

5.4 Analys av sökresultat/studier 

Analysmetoden som användes beskrivs av Friberg, (2006) som en studie baserad på 

kvalitativ forskning med grund i metesyntestänkandet. Metoden utgår från att varje enskild 

kvalitativ forskningsstudie har ett kunskapsvärde, men genom sammanställande av flera 

studiers resultat kan ett större kunskapsvärde uppnås. 

 

Forskningsstudierna som gått igenom den källkritiska granskningen lästes flera gånger av 

båda författarna. Detta för att skapa en uppfattning om vad de handlade om. En 

sammanställning av varje enskild studies resultat gjordes, för att tydliggöra vad som skulle 

analyseras. Likheter och skillnader söktes i resultatinnehållet. Materialet sorterades sedan 

med skillnaderna och likheterna som utgångspunkt. De likheter som fanns i materialet 

fördes sedan samman för att skapa övergripande teman. Därpå urskiljdes och skapades 

olika subteman. Analyserna av de olika artiklarna sammanställdes i en figur, som visar hur 

teman och subteman hänger ihop för att öka läsbarheten. Figuren (Figur 3. Analysöversikt) 

presenterades i resultatet, vilket rekommenderas av (Friberg, 2006). 
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6. Etiska överväganden 

De etiska aspekterna som skyddar deltagare i studier och forskningsarbete är autonomi- 

principen, godhetsprincipen, principen att inte skada, rättviseprincipen. Dessa 

huvudsakliga principer är integrerade i de flesta riktlinjerna för etisk forskning. Principerna 

berör vikten av informerat samtycke, medvetenhet om innebörden av ett deltagande, samt 

att medverkan är frivillig (Nyberg, 2000). En förutsättning för att forskning på människor 

ska få genomföras, är att målet med studien inte går att uppnå på annat sätt. Erhållandet av 

resultatet måste överväga eventuella nackdelar för de som medverkar i studien. Vid en 

litteraturstudie behöver studieledarna se till vilken nivå resultatet reflekterar trogenheten 

gentemot insamlad data, samt undersöka använd metod och analys (Polit & Beck, 2010).  

 

Vid granskning av artiklar som användes i resultatet kontrollerades om godkännande fanns 

från etisk kommitté eller råd. Om så inte var fallet granskades noga använd metod och om 

frivillighet och medvetenhet vid beslut om deltagande i studien på något vis tydliggjorts. 

Vid tolkning av resultat från undersökta studier kontrollerades att det fanns trogenhet mot 

originalet och att översättningar blev presenterade på ett korrekt sätt. Citat på orginalspråk 

användes för att bibehålla viktig information. 
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7. Resultat 

Analysen som är grundad på artiklar redovisande upplevelser av personer i medelåldern 

med kronisk hjärtsvikt, resulterade i fyra teman och fyra subteman. Huvudteman är ”Det 

sociala livet”, ”Livskvalitet”, ”Kroppen sviker” och ”Ekonomiska aspekter”.  

 

Tema Subtema  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Det sociala livet Sociala 

Aktiviteter 
 X X X X X  X X  X X 

 Nätverkets 

betydelse 
X    X X X X   X X 

 Sociala roller 
  X X   X X  X   

 Beroende av  

andra 
 X  X X  X X X X X X 

Livskvalitet  
X X X X  X  X X X X X 

Kroppen 

Sviker 
 X X X X  X X X X  X X 

Hjärtsviktens 

Upplevda 

ekonomiska 

påverkan 

 

  X X  X  X X    

Figur 3. Analysöversikt. 

*Siffrorna 1-12 symboliserar de artiklar, som ligger till grund för resultatet. Vilket 

artikelnummer som hör till vilken artikel kan utläsas i figur 2, bilaga I.  

7.1 Det sociala livet 

Det sociala livet omfattar hjärtsjuka personers upplevelser av sociala aktiviteter, det sociala 

nätverkets betydelse, sociala roller och upplevt beroende av andra i relation till deras 

hjärtsvikt.  

7.1.1 Sociala aktiviteter 

Enligt Europe och Tyni-Lenné (2004) och Falk, Wahn och Lidell (2007) upplever en del 

personer som har kronisk hjärtsvikt, att det är viktigt att på ett eller annat sätt kunna 

medverka i sociala aktiviteter. Sättet att utöva aktiviteten behöver emellertid inte vara på 

samma sätt som förrut för att vara av värde. I Falk et al., (2007) berättar en patient som 

tidigare var en aktiv bowlare att han fortfarande går regelbundet till bowlinghallen, men 

han går numera dit för att umgås med sina vänner och inte för att spela själv. 
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Analysen påvisar att följden av att inte längre orka delta aktivt i familjeaktiviteter på 

samma sätt som tidigare och att inte kunna utföra vissa aktiviteter på grund av fysiska 

begränsningar, upplevs som en förlust av många patienter (Costello & Boblin, 2004; Heo, 

Lennie, Okoli och Moser, 2009; Ryan & Farrelly, 2009; Zambroski, 2003). Enligt Europe 

och Tyni-Lenné (2004) och Pattenden, Roberts och Lewin (2007) upplever vissa en 

försämrad mental kapacitet i form av minnes- och koncentrationssvårigheter, som bidrar 

till en känsla av utanförskap. Känslan av utanförskap påverkar i sin tur lusten att medverka 

i sociala sammanhang. En man som blivit intervjuad uttrycker sin upplevda försämrade 

mentala förmåga, ”You have this feeling that you can‟t manage things mentally... I told my 

doctor many times that I‟ve become a little dumb; I can‟t hang in there properly” (Europe 

& Tyni-Lenné, 2004, s. 230). En del personer upplevde även biverkningar från mediciner 

så som ökad svaghet och trötthet, sexuell oförmåga upplevs ha en negativ inverkan på 

sociala aktiviteter. Biverkningar i synnerhet från vätskedrivande läkemedel kräver enligt 

många patienter en dagsplanering vad gäller aktiviteter, vilket begränsar möjligheten till 

medverkan i sociala aktiviteter som inte är planerade (Europe & Tyni-Lenné, 2004; 

Evangelista, Kagawa-Singer & Dracup, 2001; Zambroski, 2003). 

7.1.2 Sociala nätverkets betydelse 

För personer med kronisk hjärtsvikt betyder det mycket att ha någon att förlita sig på när 

de inte kan förlita sig på sin egen kapacitet. Vetskapen om att det finns någon där som kan 

hjälpa till med hushållssysslor när energin och orken tagit slut, eller någon att reflektera 

och diskutera tillsammans med är något som upplevs bidra till en känsla av ökad trygghet. 

Ensamhet är en faktor som för många patienter betyder otrygghet (Burström, Boman, 

Strandberg och Brulin, 2007; Falk et al., 2007; Heo et al., 2009; Nordgren et al., 2007; 

Nordgren et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Zambroski, 2003). I Burström et al., (2007) 

uttrycker informanter en rädsla för att vara ensamma när de inte längre kan klara sig själva, 

samt att ensamhet i kombination med att må dåligt skapar otrygghet. 

 

I studier av Nordgren et al., (2007) samt Ryan och Farrelly (2009) framkommer att sociala 

relationer även kan ha en begränsande inverkan på det sociala livet. På grund av oro och 

rädsla tar närstående ofta över uppgifter för den som är sjuk, trots att det är en uppgift som 

denne mycket väl skulle kunna göra själv. Ett uttalande av en person med hjärtsvikt 

tydliggör hur en närståendes välmening kan bli en negativ aspekt i vardagen, ”She won‟t 

LET me – I don‟t do anything! She‟s all „I‟ll do this, I‟ll do that‟ and I‟m all the time 

sitting and just sitting there eh – I get a bit bored” (Ryan & Farrelly, 2009, s. 227). Detta 

kan leda till slitningar i relationen då patienten känner sig onyttig, obehövd och som en 

börda för andra. Försämrat självförtroende och självkänsla är heller inte helt ovanligt 

(Nordgren et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009). 

7.1.3 Sociala roller 

För en del av individerna med kronisk hjärtsvikt och då framför allt hos män, var hur väl 

de fyller sin roll som yrkesman av stor betydelse. Upplevelsen av arbeta på samma villkor 

som förrut, så var det av stort värde om de kunde fortsätta arbeta åtminstone deltid eller 

med mindre tunga arbetsuppgifter. Att kunna fortsätta att arbeta visar sig vara 

betydelsefullt för upplevelsen av god livskvalitet enligt Europe & Tyni-Lenné (2004) och 

Nordgren et al., (2008). För kvinnor var det oftare känslan av att ha svårigheter med att 

upprätthålla familjeroller så som att vara hustru, mor och dotter av en mer central betydelse 
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för den upplevda livskvaliteten. Att inte längre orka umgås med och att ta hand om barnen, 

samt att sköta hemmet på samma sätt som förut upplevdes som en förlust (Evangelista et 

al., 2001; Nordgren et al., 2007; Plach & Stevens, 2001). I en studie uttrycker en kvinna 

frustration över trötthetens inverkan på karriär och familjeliv, hon känner att hennes roll 

som mamma och som yrkeskvinna har blivit begränsad på grund av sjukdomen 

(Evangelista et al., 2001). I Nordgren et al., (2007) påvisas det att personer som upplevt ett 

personligt misslyckande på grund av orsaker relaterat till hjärtsvikten, även upplever en 

försämrad självbild och att de tappat en del av tron på sig själva.  

7.1.4 Beroende av andra 

Enligt flertalet studier (Evangelista et al., 2001; Pattenden et al., 2007; Plach & Stevens, 

2001; Ryan & Farrelly, 2009) upplever sig många personer med kronisk hjärtsvikt, som en 

börda för familj och vänner. Detta då nära personer i deras omgivning försöker underlätta 

vardagen, genom att vara extra hjälpsamma eller genom att utföra handlingar på grund av 

oro för den sjukes hälsa. Andra studier (Falk et al., 2007; Nordgren et al., 2007; Nordgren 

et al., 2008) visar att personer med kronisk hjärtsvikt värdesätter hjälpen högt och att 

hjälpen är något positivt. Enligt Zambrosk (2003) uppskattas hjälpen i synnerhet i 

situationer som upplevs vara livshotande och akuta. Costello och Boblin (2004) visar på att 

många även upplever att det finns en negativ baksida av att be om hjälp och att få hjälp 

med vardagliga uppgifter. Exempelvis är en ofrivillig känsla av beroende och en egen 

upplevelse av att vara till belastning, något som betraktas som negativt. Detta kan sättas i 

relation till flera studier (Nordgren et al., 2007; Nordgren et al., 2008; Plach & Stevens, 

2001; Ryan & Farrelly, 2009), som visar att det ofta förekommer en rädsla för att uppfattas 

som en börda för andra, att bli beroende av andra och att därmed tappa kontrollen över sin 

situation. Enligt Evangelista et al., (2001) samt Costello och Boblin (2004) antyder eller 

uppger vissa informanter att de drar sig undan från sina sociala relationer, på grund av 

rädsla för att komma att upplevas som en börda för andra. 

7.2 Livskvalitet 

Att leva med kronisk hjärtsvikt ger upphov till en mångfald av känslor som ofta bottnar i 

både fysiska och sociala restriktioner i det vardagliga livet. För många är det viktigt att tro 

på något och att försöka ha en positiv inställning till livet och framtiden för att känna en 

god livskvalitet och för att hantera sin livssituation (Burström et al., 2007; Heo et al., 2009; 

Pattenden et al., 2007; Plach & Stevens, 2001). Föregående studiers resultat visar i likhet 

med forskning av Evangelista et al., (2001) att upplevelsen av att känna tro, hopp om 

framtiden och/eller att känna tilltro till en religiös tro, samt att våga tro på sig själv och 

andra, har en positiv inverkan på livskvaliteten. Enligt Europe & Tyni-Lenné (2004) 

minskade en dålig prognos dock framtidstron för en del personer med kronisk hjärtsvikt, 

vilket hade en negativ inverkan på upplevd livskvalitet, vilket även överensstämmer med 

forskning av Pattenden et al., (2007). Vidare framgår det av Costello och Boblin (2004) 

samt Evangelista et al., (2001) att det är vanligt förekommande att känna rädsla för döden, 

samt en oro för att vara ensam om något skulle hända, vilket även styrks av Burström et 

al., (2007) och Ryan och Farrelly (2009).  

 

Av analysen framgår det att känslor så som osäkerhet, maktlöshet och hopplöshet är 

vanligt förekommande hos många informanter. Vidare uppstår ofta känslor av frustration, 
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aggression, känslan av att vara uttråkad och depression. Dessa upplevda känslor 

uppkommer ofta på grund av en upplevd känsla av att inte kunna förlita sig enbart på sin 

egen förmåga att klara sig själv, eller då tidigare lätta vardagliga uppgifter plötsligt blir 

svårhanterliga på grund av orsaker relaterade till hjärtsvikten. Detta är något som flera 

informanter anser påverkar deras livskvalitet negativt (Costello & Boblin, 2004; Europe & 

Tyni-Lenné, 2004; Evangelista et al., 2001; Nordgren et al., 2008; Pattenden et al., 2007; 

Plach & Stevens, 2001; Ryan & Farrelly, 2009; Zambroski, 2003).  

7.3 Kroppen sviker 

Enligt flera studier (Costello & Boblin 2004; Europe & Tyni-Lenné  2004; Evangelista et 

al., 2001; Plach & Stevens, 2001; Zambroski, 2003), upplever många av de personer som 

drabbas av hjärtsvikt att deras livsvärld ofta förändras till det sämre. De orkar inte längre 

utföra alla de arbetsuppgifter och aktiviteter, som tidigare upplevts som simpla och triviala. 

Ofta är upplevelsen att  kroppen sviker och inte längre räcker till. Detta gör sig gällande 

antingen genom fysiska symtom eller genom att kroppens fysiska kondition utgör en 

begränsning i vardagen. Även andra studier (Burström et al., 2007; Heo et al., 2009; 

Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007; Ryan & Farrelly (2009) påvisar liknande 

upplevelser som föregående nämnda studier. Enligt samtliga studier med undantag från 

Costello och Boblin (2004) och Pattenden et al., (2007), är det för många viktigt att 

försöka leva så nära som möjligt det liv de hade före insjuknandet – att leva ett så normalt 

liv som möjligt.  

 

Några av de symtom som personer med hjärtsvikt upplever påverkar den upplevda 

livskvaliteten negativt är andningssvårigheter, svaghetskänsla, matthet och bröstsmärta. 

Andningssvårigheter påverkar exempelvis både sömn och initiativ till fysisk ansträngning 

(Costello & Boblin, 2004; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Heo et al., 2009; Pattenden et al., 

2007; Ryan & Farrelly, 2009; Zambroski, 2003). En kvinna beskriver hur hon sitter uppe 

ensam hela natten av rädsla orsakad av nattlig andfåddhet (Ryan & Farrelly, 2009, s. 226). 

Enligt Zambroski (2003) upplever kvinnor ibland ett minskat självförtroende och en känsla 

av att vara annorlunda på grund av synliga symtom som operationsärr, svullnader och 

viktuppgång. 

 

Följande studier (Burström et al., 2007; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Evangelista et al., 

2001; Heo et al., 2009; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007; Plach & Stevens, 2001; Ryan & 

Farrelly, 2009; Zambroski, 2003) visar att patienterna inte tycker sig ha tillräckligt med 

energi, styrka och ork för att kunna utföra vardagliga hushållssysslor. Aktiviteter som att 

handla och städa upplevs kräva mycket av patienternas energi och tar mycket längre tid än 

tidigare. I en intervju yttras följande”... to suddenly remain sitting and realize that you 

cannot do so much more: cut the lawn, wash the car... you lose your breath when you take 

a shower” (Europe & Tyni-Lenné, 2004, s. 229). I likhet med studier utförda under de 

första åren på 2000-talet (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Evangelista et al., 2001; Plach & 

Stevens, 2001; Zambroski, 2003) påvisar även senare studier (Burström et al., 2007; Heo et 

al., 2009; Nordgren et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009), att upplevd förlust av tidigare 

kroppsstyrka var en vanlig orsak, till att inte känna sig kapabel till att utföra samma fysiska 

aktiviteter som tidigare. För de patienter som tidigare haft ett mycket fysiskt aktivt liv var 

de fysiska begränsningarna, något som utgjorde en negativ aspekt i det vardagliga livet och 
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den upplevda livskvaliteten. Enligt Burström et al., (2007) visade det sig att männen lade 

stor vikt vid att försöka bevara sin fysiska kondition.  

7.4 Hjärtsviktens ekonomiska påverkan 

För en del patienter med kronisk hjärtsvikt upplevs kostnaderna för dyra mediciner och 

läkarbesök som bekymmersamt. Lägre inkomst relaterat till oförmåga att arbeta som 

tidigare på grund av hjärtsvikten, är något som vissa upplever leder till en känsla av 

otrygghet eller osäkerhet. Att på grund av hjärtsvikt tvingas gå ner i arbetstimmar eller gå i 

sjukpension, är för vissa personer en ekonomisk förlust och har ofta en negativ inverkan på 

livskvaliteten (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Evangelista et al., 2001; Heo et al., 2009; 

Nordgren et al., 2008; Pattenden et al., 2007). 

7.5 Resultatsammanfattning 

Av resultatet framgår det att förmåga till att aktivt kunna delta i sociala sammanhang, visar 

sig ha en positiv inverkan på upplevd livskvalitet för flertalet informanter. Vidare visar 

resultatet att upplevelsen av att inte kunna upprätthålla sina sociala roller på ett 

tillfredsställande sätt, är något som har en negativ inverkan på mångas uppfattning av sin 

livskvalitet. Det framkom även att personer som upplevt att de på något plan relaterat till 

sjukdomsbilden har misslyckats, även anser att de fått en försämrad självbild och tappat en 

del av tron på sig själva. Den livsstilförändring som hjärtsvikten medför upplevs av många 

som att förlora fotfästet i vardagen. Detta kan leda till känslor som osäkerhet, frustration, 

maktlöshet och hopplöshet, vilket resultatet påvisar är vanligt förekommande känslor. 

Många upplever även att de inte längre orkar utföra alla de arbetsuppgifter och aktiviteter, 

som tidigare upplevts som simpla och triviala. Ofta är upplevelsen att  kroppen sviker och 

inte längre räcker till. Detta gör sig gällande antingen genom fysiska symtom eller genom 

att kroppens fysiska kondition utgör en begränsning i vardagen. För en del personer utgör 

sjukdomen en ekonomisk förlust på grund av höga medicinkostnader eller för att de 

tvingas arbeta mindre eller inte alls med hänsyn till sjukdomssymtom. 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

De sökord som använts i artikelsökningen har varit relaterade till kronisk hjärtsvikt. En 

styrka i resultatet är användandet av specifika sökord, som är relaterade till hjärtsvikt och 

upplevelser av hjärtsvikt. Friberg, (2006) skriver att användandet av en systematisk 

sökmetod är till fördel för att behålla det kritiska arbetssätt, som är nödvändigt för att göra 

ett urval av relevant litteratur. Enligt Nyberg (2000) kan en systematisk sökning med 

sökning enligt sökord medföra att mer relevant material hittas än vid osystematisk sökning 

utan sökord.  

 

Forskningsartiklar publicerade före år 2000 exkluderades för att studien skulle vara så 

tidsenlig som möjligt. Nyberg (2000) rekommenderar att källor som används inte är äldre 

än 10 till 15 år, detta för att uppfylla samtidskravet. Till följd av det snäva tidsspannet kan 

viktig information som kunde ha varit av betydelse för resultatet ha förbisetts. En styrka i 

resultatet är dock att författarna har hittat artiklar, som ofta visar på liknande resultat i 

upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt.  

 
Detta är en litteraturstudie vilket innebär att informationen som utgör grunden till resultatet 

baseras på andrahandsinformation (Höst, Regnell & Runesson, 2006). För att ta hänsyn till 

detta har författarna medvetet varit varit extra uppmärksamma på studiers val av 

analysmetod, samt eventuella tolkningar och vinklingar från forskarnas sida (Nyberg, 

2000). En annan datainsamlingsmetod som skulle varit lämplig för att ta reda på syftet 

skulle är att själva genomföra intervjuer av patienter med hjärtsvikt. Inom hälso- och 

sjukvårdsforskning krävs det att forskaren lämnar en presentation av intervjuprojektet för 

en etikprövningsnämnd innan undersökningen kan påbörjas (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En intervjustudie skulle dämed ta för lång tid för att hinnas med inom den befintliga 

tidsramen. 

 

Nyberg (2000) rekommenderar att inte endast använda svenskspråkig litteratur. Denna 

studie baseras mestadels på engelskspråkiga forskningsartiklar med studier utförda i olika 

länder. På grund av att detta är en svensk studie har författarna engelska som andra språk. 

Det finns därför en större risk för feltolkning i översättningen, i jämförelse med en 

författare som har engelska som modersmål. Artiklarna i studien härstammar från länder  

som exempelvis Sverige, Belgien, USA, Irland och England, vilket ger en mer 

internationell synvinkel. Det kan även vara en svaghet då endast personer med kronisk 

hjärtsvikt i länder från västvärlden representeras, vilket kan medföra ett missvisande 

resultat utifrån ett internationellt perspektiv.  

 

Studien är på C-nivå vilket kan ses som en svaghet, då författarna inte har någon tidigare 

erfarenhet av att utföra forskningsstudier. Vidare är använd metod för studien 

rekommenderad av Friberg (2006) att inte användas i ett examensarbete på kandidatnivå, 

då metoden kräver god innehållsmässig metodkunskap. Enligt Lyckhage (2006) påverkas 

en forskares arbete av forskarens synsett, egna teorier och vetenskapliga paradigm. En 

forskare är därför aldrig helt neutral. Artiklarna som ligger till grund för resultatet har 

granskats och analyserats av båda författarna, var och en för sig minst två gånger innan 

resultatet sammanställdes. Detta medför att resultatet inte utgår från endast en persons 
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tolkningar. Utförandet av gransknings- och analysförfarandet kan därför ses som en styrka 

då resultatet är framställt utifrån olika perspektiv och två olika personers erfarenheter.   

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva medelålders personers upplevelser av hur det är att leva 

med kronisk hjärtsvikt. Ur resultatet framstod fyra huvudteman som har betydelse för hur 

personer med hjärtsvikt upplever sin situation.  

8.2.1 Det sociala livet 

Flera studier visar på att många patienter med hjärtsvikt strävar efter att leva ett liv, så 

snarlikt det liv som var före diagnosen som möjligt. Det i sin tur kan vara ett skäl till att 

just förmågan att fortsätta delta aktivt i sociala sammanhang upplevs som positivt. Därför 

kan det vara av vikt att sjuksköterskan i sin roll påpekar för patienter och anhöriga att 

genom positivt tänkande, anpassa hjärtsvikten efter livet istället för att anpassa livet efter 

hjärtsvikten. Att uppmuntra patienten till att på ett eller annat sätt delta i tidigare för 

patienten självklara sociala aktiviteter, kan vara viktigt för patientens upplevda livskvalitet. 

Studiens resultat visar på att det finns ett samband mellan oförmåga att upprätthålla sina 

sociala roller och en negativ uppfattning av sin livskvalitet. Detta kan stödjas av 

livsvärldsteorier som säger att en människa ser andra människor och hur de beter sig i 

relation till sitt eget beteende. När en person inte längre kan bete sig på samma sätt som 

tidigare skapas en störning av dennes livsvärld (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Den 

negativa inverkan kan således bero på känslan av ett personligt misslyckande. En sådan 

känsla av misslyckande tror författarna kan leda till ett försämrat självförtroende och en 

försvagad självkänsla. I sin profession som sjuksköterska kan det därför vara viktigt att tala 

om för patienten att känslor av misslyckande är vanligt förekommande. Att det är till fördel 

att tala om hur situationen upplevs, för att lättare kunna se på sin situation ur flera 

perspektiv och på så sätt minska upplevelsen av personligt misslyckande. 

 

Något som i resultatet har visat sig vara av stor vikt för flera personer med hjärtsvikt är att 

ha någon vid sin sida och att inte vara ofrivilligt ensam (Falk et al., 2007; Heo et al., 2009; 

Nordgren et al., 2007; Nordgren et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Zambroski, 2003). 

Detta tror författarna kan bero på att patienterna har svårt för att bibehålla sina sociala 

roller i samhället. Det emotionella stöd som kommer av att ha någon att förlita sig på och 

ty sig till, kan inge en ökad trygghetskänsla som hjälper personen att hantera sin situation.  

 

När en person upplever att vederbörande inte kan lita på sig själv som tidigare, är det 

vanligt att uppleva en känsla av att tappa kontrollen. Detta kan även bidra till att patienten 

kan behöva mer hjälp från andra än vad som behövdes tidigare. Patienten blir till viss del 

beroende av sin omgivning på ett sätt som inte upplevts tidigare. Att tappa kontrollen 

skulle kunna leda till en känsla av otrygghet i vardagen, då det inte längre finns några 

garantier för att patienten innehar de resurser, som tidigare varit grunden för dennes 

oberoende. Enligt Dahlberg et al., (2003) blir en person mer sårbar då livsvärlden 

förändras på ett sådant sätt att personen upplever sig tappa kontrollen och kastas mellan 

hopp och förtvivlan. 
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Genom att se på patientens situation ur ett livsvärldsperspektiv kan förståelsen för varför 

patienten känner på ett visst sätt öka (Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten med information om hur denne kan påverka sin sjukdomssituation. Vidare kan 

sjuksköterskan erbjuda stöd och hjälp till en så god egenvård som möjligt. En god 

egenvård tror författarna kan leda till en förbättrad självbild och en känsla av kontroll. 

Enligt Kralik et al., (2004) upplevde patienter med en kronisk sjukdom att upplevelse av 

kontroll över sin situation var viktigt för att bevara en god självbild. Genom att samtala 

med patienten om hur situationen upplevs och att möta patienten i vederbörandes livsvärld, 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten att återfå en viss känsla av kontroll. Att återfå någon 

form av kontroll skulle kunna leda till att det blir lättare för patienten att anpassa sig till de 

restriktioner och fysiska begränsningar som hör till sjukdomsbilden.  

 

Att diagnostiseras med hjärtsvikt upplevs av många som en chock, vilket kan bidra till 

upplevelsen av att förlora fotfästet i tillvaron. Tidigare roller och identiteter splittras på 

grund av förändringen i deras livsvärld, vilket lämnar personen och dess anhöriga i stort 

behov av information och kunskap om hur de ska kunna gå vidare med sitt liv (Stull, 

Starling, Haas & Young, 1999). I resultatet återfinns även några skillnader utifrån ett 

genusperspektiv av hur personer med hjärtsvikt upplever förändringar i sina sociala roller. 

Män visade sig enligt vissa studier (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Nordgren et al., 2008) ha 

en stor anknytning till sin yrkesroll. Vidare hade förändringar i familjeroller en stor 

betydelse för kvinnor (Evangelista et al., 2001; Nordgren et al., 2007; Plach & Stevens, 

2001). Detta är något som författarna tror kan ha sitt ursprung från en syn på könsroller, 

där mannens uppgift var att arbeta och att vara familjeförsörjare, medan kvinnorna skulle 

ta hand om hem och barn. 

 

Ur varje patients livsvärldsperspektiv kan uppfattningen om könsrollsfördelningen variera 

beroende på exempelvis kultur och uppfostran. För att patienten ska känna sig sedd och 

hörd är det viktigt att sjuksköterskan är öppen för patientens uppfattning, som i sin tur kan 

ligga till grund för hur stor den upplevda känslan av förlust vad gäller olika sociala roller 

är (Dahlberg, 1997). Detta kan leda till ett bättre möte mellan patient och sjuksköterska. 

8.2.2 Livskvalitet 

Bosworth et al., (2004) skriver att andlighet är en mekanism, som är av stor betydelse i 

hanterandet av sjukdom och som upplevs förbättra livskvaliteten för många. I fem av 12 

artiklar visas det att en tro på Gud eller en tro på att allt som händer och sker har en viss 

mening, är av betydelse för hur mycket vissa vågar tro och ha hopp om en framtid värd att 

leva (Burström et al., 2007; Heo et al., 2009; Pattenden et al., 2007; Plach & Stevens, 

2001; Evangelista et al., 2001).  

 

För många med kronisk hjärtsvikt uppstår en rad av olika känslor, som följd av de 

restriktioner och upplevda begränsningar som hör ihop med sjukdomsbilden. Känslor som 

maktlöshet över att inte kunna förändra sin situation, hopplöshet relaterat till diagnosen 

samt en känsla av att vara uttråkad och till besvär för andra är inte ovanligt. Detta kan i sin 

tur leda till frustration, nedstämdhet/depression, aggression och osäkerhet, vilket kan 

påverka hoppet om en meningsfull framtid. Även upplevda förluster av sådant som tidigare 

gav mening till livet, kan vara en källa till nedstämdhet och depression, vilket bland andra 

poängteras av Zambrosk (2003). Även i denna situation är det viktigt att sjuksköterskan 
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informerar patienten om vanligt förekommande känslor och upplevelser, men även att 

bekräfta den enskilda patientens upplevelser. Detta skulle kunna bero på psykosocial 

stress, som kan uppkomma då bristande kontroll över sitt liv eller negativa livshändelser 

gör sig gällande (Kallenberg, 2009). Schenck-Gustavfsson (2003) beskriver att personer 

med hjärt- och kärlsjukdom ökar risken för att försämra sin sjukdomsprognos om de utsätts 

för psykosocial stress. Genom att stärka det sociala stödet och minska den psykosociala 

stressen har betydelsefulla skillnader kunnat observeras. 

8.2.3 Kroppen sviker 

Analysen påvisar att personer med hjärtsvikt ofta upplever en känsla av att kroppen sviker 

(Burström et al., 2007; Heo et al., 2009; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007; Ryan 

och Farrelly, 2009). Kroppen upplevs inte längre orka med på samma sätt som före 

diagnosen. Vidare framgår det av studien att fysiska symtom så som matthet, 

svaghetskänsla och andningssvårigheter är vanligt förekommande. Det är symtom som 

tillsammans med en sämre fysisk kondition upplevs påverka förmågan att utföra sysslor 

som hör till vardagslivet. Uppgifter så som att städa och att handla kräver enligt personer i 

studier av Europe & Tyni-Lenné (2004) mycket energi och tar mycket längre tid än 

tidigare. Genom att se på den upplevda situationen ur ett livsvärldsperspektiv, 

uppmärksammas individers upplevelse av deras vardagsvärld och dagliga tillvaro 

(Dahlberg et al., 2003). En sjuksköterska kan med hjälp av information om hur patienten 

upplever sin livsvärld, lättare möta den enskilda patientens behov då det blir mer tydligt 

vad patienten vill ha hjälp och stöd med. Av resultatet framgår att upplevda fysiska 

begränsningar ses som en faktor, som har en negativ inverkan på livskvaliteten. 

Restriktionerna ligger bakom såväl känslor som hopplöshet som frustration över tillvaron. 

Detta betonas framför allt av Nordgren et al., (2007) men även av mer än hälften av de 

studier som ligger till grund för resultatet (Burström et al., 2007; Europe & Tyni-Lenné, 

2004; Evangelista et al., 2001; Heo et al., 2009; Plach & Stevens, 2001; Ryan & Farrelly, 

2009; Zambroski, 2003). 

 

Tidigare forskningsstudier visar att faktorer som var av betydelse för patienter med kronisk 

hjärtsvikt och deras livskvalitet inte var relaterade till fysisk aktivitet. Det var istället mer 

icke-fysiologiska faktorer, som hade emotionella och psykologiska dimensioner som 

påverkade livskvaliteten (Van den Berg-Emons, et al., 2005; Dixon, et al., 2000). Detta 

kan bero på ett annorlunda åldersspann i dessa studier till skillnad från de som ingår i 

denna studies analys. Äldre personer hänvisar oftare förluster av fysiska funktioner till att 

det är en del av att bli gammal, vilket gör att de lättare accepterar fysiska begränsningar. 

Det i sin tur kan bidra till att de värderar andra aspekter högre än just den fysiska 

förmågan. Detta framgår även i en studie av Stull et al., (1999) där äldre hjärtsjuka 

personer har intervjuats. Enligt Costello och Boblin, (2004) och Heo et al., (2009) bland 

flera, är de fysiska symtomen även något som upplevs påverka det sociala livet, vilket även 

styrks av tidigare forskning av Mårtensson et al., (1996; 1998). 

8.2.4 Hjärtsviktens ekonomiska påverkan 

Ekonomins inverkan på upplevd livskvalitet, verkar vara beroende av vart någonstans 

studien är utförd. I vissa studier nämns till exempel inte kostnader för mediciner och 

sjukhusbesök alls, medan höga kostnader är ett upplevt bekymmer enligt andra. Detta kan 

ha att göra med skillnader i de olika ländernas sjukvårdsreformer. Vissa studier som ingår i 
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analysen är utförda i exempelvis USA medan andra är utförda i Sverige. Skillnaderna i 

kostnader för sjukvård är stora. I Sverige har alla medborgare sjukförsäkring och rätt till ett 

högkostnadsskydd, medan i USA bekostar en amerikansk medborgare sina 

sjukdomskostnader helt själv om de står utan jobb och privat försäkring (Wait, Proctor & 

Smith, 2008). 

8.3 Implikation 

Resultatet av den här studien kan ge en ökad förförståelse hos sjuksköterskan inför mötet 

med hjärtsjuka patienter. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla upplevelser är 

individuella. Enligt Dahlberg et al., (2003) förförståelsen i ett livsvärldsperspektiv utgöra 

en inre guide, som kan leda till att samtalet med patienten blir både givande och 

betydelsefullt. 

 

Efter arbetet med den här studien har författarna fått en djupare förståelse för hur viktigt 

det är att ha en bra kommunikation med patienten. Detta för att lättare kunna ge rätt hjälp 

och stöd, men även för att patienten ska känna sig bekräftad i sina upplevelser och känna 

sig aktiv i sin egen omvårdnad och därmed också lättare kunna hantera sin 

sjukdomssituation. 

 

Mer forskning efterfrågas vad gäller upplevelser av män respektive kvinnor i medelåldern 

med hjärtsjukdom, med fokus på hur familjerelationer och familjeplanering påverkas. 

Även mer forskning av hur just medelålders kvinnor med hjärtsjukdom upplever sin 

situation. 
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Bilaga I Figur 2. 

Nr  Författare/Titel Metod Mål/Syfte Kvalitet 

1 Burström M, Boman K., Strandberg G. & 

Brulin C.  

Manliga patienter med hjärt- 

svikt och deras erfarenhet av 

att vara trygga och otrygga 

Fokusgrupp-intervjuer. 

 

Kval. 

“Att beskriva vad trygghet och otrygg- 

het innebär för män med hjärtsvikt.” 

Hög 

 

2 Costello J-A. & Boblin S. 

What is the experience of men and women 

with congestive heart failure. 

litteraturstudie och semi-

strukturerade intervjuer 

 

Kval. 

Att beskriva erfarenheter hos men och 

kvinnor med 

CHF.  

Hög 

 

 

3 Europe E. & Tyni-Lenné R. Qualitative 

analysis of the male experience of 

Heart failure 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

 

Kval. 

Att få insikt om hur det är att leva med 

HF ur patientperspektiv 

Medel 

 

 

4 Evangelista L., Kagawa-Singer M. & 

Dracup K.  

Gender differences in health perceptions 

and meaning in persons living with heart 

failure. 

öppna intervjuer samt 

standardiserade 

instrument med skalor 

 

Kval.+ Kvant. 

to determine whether gender 

differences exist in health perceptions, 

psychosocial adjustment to illness, and 

concerns related to illness in patients 

with heart failure. 

Hög 

 

  

5 Falk S., Wahn A-K. & Lidell E.  

Keeping the maintenance of daily life 

inspite of Chronic Heart Failure. A 

qualitative study 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Kval. 

To describe how persons, living with 

Chronic Heart Failure, perceived the 

maintenance of their daily life. 

Hög 

 

 

6 Heo S., Lennie T, Okoli C. & Moser D.  

Quality of life in patients with heart failure: 

Ask the patients. 

Semistrukturerade 

öppna intervjuer 

 

Kval. 

Att utforska upplevelse och definition 

av livskvalitet hos patienter med 

hjärtsvikt 

Hög 

 

 

7 Zambroski H. C. 

Qualitative analysis of living with heart 

failure. 

Djupgående 

Intervjuer 

 

Kval. 

Att beskriva och analysera vuxnas 

erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. 

Medel 

 

 

8 Nordgren L., Asp M. & Fagerberg I.  

Living with moderate-severe chronic heart 

failure as a middle-aged person 

Semi-sturkturerade 

öppna intervjuer med 

femenografisk 

analysmetod. 

kval. 

Att utforska fenomenet av att som 

medelålders person leva med kronisk 

hjärtsvikt. 

Hög 

 

 

9 Nordgren L., Asp M. & Fagerberg I. 

Support as experienced by men living with 

heart failure in Middle age: A 

phenomenological study 

Intervjuer 

 

Kval. 

Att synliggöra och beskriva betydelsen 

av upplevelsen av stöd  hos 

medelålders men  med hjärtsvikt. 

Hög 

 

 

10 Pattenden J.F., Roberts H. & Lewin R.J.P.  

Living with heart failure; patient and carer 

perspectives 

Semi-sturkturerade 

intervjuer med öppna 

frågor 

Kval. 

Att utforska hur patienter med 

hjärtsvikt och deras 

familjemedlemmar, som ger 

omvårdnad, upplever sin vardag 

Hög 

 

 

11 Plach S. & Stevens P. 

Midlife Women‟s Experiences Living with 

Heart disease 

Anteckningar från 

observationer och 

djupgående intervjuer. 

Kval. 

Att beskriva upplevelser efter 

hjärtkirurgi hos medelålders kvinnor 

med hjärtsjukdom  

 

Medel 

 

 

12 Ryan M. & Farrelly M. 

Living with an unfixable heart: A 

qualitative study exploring the Experience 

of living with advanced heart failure 

Öppna ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Kval. 

Att beskriva patienters upplevelser av 

att leva med avancerad hjärtsvikt. 

Hög 

 

 

Figur 2. Översikt av medtagna artiklar och resultat av kvalitetsgranskningen.   
 

 


