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Bakgrund: Majoriteten av de epidemiologiska studierna visar på en ökning av hjärtsvikt 

över hela västvärlden. I takt med att antalet patienter med hjärtsvikt ökar kommer också 

vårdpersonalens behov av att förstå hur hjärtsviktspatienter lever med sjukdomen att öka, 

vilket är en förutsättning i processen för patienten att anpassa sig till sjukdomen och dess 

påverkan på det dagliga livet. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever att 

sjukdomen påverkar det dagliga livet. 

Metod: Litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ forskning som följer Friberg (2006) 

metod för analys där 14 artiklar granskades. 

Resultat: Fem teman identifierades: (1) en ny och osäker situation, (2) förändringar i 

patientens psykiska och fysiska förmågor, (3) förändringar i det sociala livet, (4) 

anpassning och acceptans i situationen med ny mening och identitet, (5) ångest kring 

döden och sjukdomens oförutsägbara natur. Att leva med hjärtsvikt karakteriserades av 

påfrestande symtom, begränsningar av de dagliga aktiviteterna, förändringar i sin identitet 

och det sociala livet samt ångest kring döden och sjukdomens oförutsägbara natur. 

 

Slutsats: Upplevelse av hälsa och livskvalitet är individuellt. Tydlig information om 

sjukdomen och egenvård till patienten är nödvändigt för bättre kontroll, upplevelse av 

hälsa och livskvalitet. 
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Background: The majority of the epidemiological studies show that heart failure is 

increasing all over the Western world. The increase of patients with heart failure increases 

the need for healthcare to understand how patients live with this disease, which is 

important in the process for the patients to adjust to the distressing illness experience. 

 

Aim: The aim of this study is to describe patient's with heart failure experience how their 

disease affect their daily life. 

 

Method: Literature based study with qualitative research that follows Friberg (2006) 

method of analyzing which 14 articles were reviewed. 

 

Result: Five themes was identified: (1) a new and uncertain situation, (2) changes of 

patient’s psychological and physical abilities, (3) changes of the social life, (4) adjustment 

and acceptance of the situation with new meaning and identity, (5) anxiety about death and 

the unpredictable nature of the disease. Living with heart failure was characterized by 

distressing symptoms, restrictions in daily life, changes in social life and their identity, and 

anxiety about death and the unpredictable nature of the disease.  

 

Conclusion: The experience of health and quality of life is individual. Distinct information 

about the disease and self care to the patient is needed for improved control, experience of 

health and quality of life. 
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INLEDNING 

Orsaken till varför patienter drabbas av hjärtsvikt varierar (Vasko, 2007). Det uppskattas 

att 4-6 procent av Sveriges befolkning lever med hjärtsvikt vilket omfattar cirka 400 000 

personer (Klettner, Höglund & Strand, 2010). Hjärtsvikt är ett tillstånd som fortsätter att 

öka i det svenska samhället och spås öka även i Europa. En trolig orsak till detta är att 

medelåldern ökar och att fler personer överlever hjärtinfarkt till följd av att vården 

utvecklats och förbättrats. En annan orsak är att förekomsten av övervikt och fetma ökar (a 

a). Vi tycker att det är viktigt att öka kunskapen om hur personer med hjärtsvikt upplever 

sin sjukdom för att kunna utveckla möjligheter till en förbättrad omvårdnad som minskar 

de drabbades lidande, då hjärtsvikt påverkar patienternas fysiska, psykiska och sociala liv 

(Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo, 2008).  Fokus i den här studien är att beskriva hur 

hjärtsviktspatienterna upplever att sjukdomen påverkar deras dagliga liv.  

BAKGRUND 

Vårdvetenskapligt perspektiv  

Hälsa  

Denna uppsats i omvårdnad utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv där hälsa är 

centralt. Hälsa beskrivs vara något ursprungligt och naturligt hos människan (Eriksson, 

1989). World Health Organisation (WHO) (2011) definition på hälsa är “A state of 

complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease”. 

Hälsa är individuellt för varje person och Eriksson (1989) definierar hälsa som ”…ett hos 

organismen integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande men 

inte nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom eller lyte” (a a s 44). Hälsobegreppets 

objektiva dimension utgörs av sundhet och friskhet, och välbefinnande den subjektiva 

dimensionen (Eriksson, 1989). Den psykiska hälsan betecknas av sundhet och den fysiska 

hälsan av friskhet. Välbefinnande är ett tillstånd där personen upplever välbehag. Subjektiv 

hälsa eller psykologisk hälsa är personens egen upplevelse av sin hälsa och den objektiva 

är den påvisbara. Beroende på den enskilda personens situation kan den subjektiva 

upplevelsen av hälsa variera från stund till stund (a a). 

Målet och syftet för allt vårdande är att befrämja hälsa i samhället men om det inte 

samtidigt sker en integration inom personen där viljan för en bättre hälsa inte finns, kan 

hälsoverksamheten bli meningslös (Eriksson, 1989). Många personer har som mål att leva 

hälsosamt och att ha ett hälsobeteende. Människan har under alla tider drabbats av ohälsa 

och sjukdom. Troligen kommer människan alltid att göra det (a a). Enligt Eriksson (1989) 

beskrivs ohälsa som ”…en följd av att människan mött olika slag av hinder och med större 

eller mindre framgång försökt bemästra dessa hinder”(a a s 11). En rad faktorer som kan 

påverka personens integration är omgivningens normer och traditioner, ideologier, 

kulturer, filosofier och personliga övertygelser (Eriksson, 1989). Enligt Eriksson (1989) är 

hälsa något som människan är och Maslow (1999) beskriver hälsa som något som påverkas 

av, förutom omgivningen, personens inre vilja. Med detta delar både Eriksson (1989) och 
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Maslow (1999) en teori om att människan har ett eget ansvar för sitt liv, sina val och sin 

hälsa. Hälsan är en del av människans upplevelse av sin situation och har ingen betydelse i 

sig själv om inte livet har en mening (Eriksson, 1989). 

Kleinman (1988) beskriver att upplevelsen av att leva med hjärtsvikt varierar. Det finns 

ingen tydlig koppling mellan hur en person med kronisk sjukdom uppfattar livets mening 

och svårighetsgrad av fysiska symtom (a a). I och med dessa skillnader i upplevelser är det 

viktigt att vårgivaren bekräftar patienternas olika upplevelser och är medveten om hur de 

uppfattar sin sjukdom och fungerar i vardagen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). 

Livskvalitet 

WHO (1996) definition på livskvalitet är “Quality of life is defined as individuals' 

perceptions of their position in life in the context of the culture and value systems in which 

they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns”. Livskvalitet 

är enligt Næss, Mastekaasa, Moum och Sørensen (2001) en subjektiv upplevelse där 

känslor och bedömningar påverkar varandra.  Livskvalitet är psykiskt välbefinnande i den 

bemärkelsen att när de kognitiva och affektiva upplevelserna är positiva, är livskvaliteten 

hög. Vid negativ kognitiv och negativ affektiv upplevelse, upplever sig personen ha en 

sämre livskvalitet (a a). Sammanfattningsvis är livskvaliteten och psykiskt välbefinnande 

enligt Næss, et.al. (2001) att ha det bra vilket innebär goda känslor och positiva 

bedömningar av sitt eget liv. Exempel på goda känslor är glädje, engagemang och kärlek. 

Exempel på positiva bedömningar är tillfredsställelse med sitt liv, självrespekt och 

upplevelse av mening med tillvaron. Att vara tillfreds med sitt liv är också beroende av 

frånvaro av negativa känslor och bedömningar. Exempel på negativa känslor är 

nedstämdhet, ångest och ensamhet. Exempel på negativa bedömningar är missnöje med sitt 

liv, skamkänsla och upplevelse av outnyttjade förmågor (a a). 

Hawthorne och Hixon (1994) belyser i sin studie att patienter med hjärtsvikt i större 

utsträckning har problem med humörstörningar, jämfört med patienter som lever med 

andra hjärtsjukdomar. Det påverkar livskvaliteten i den meningen att den stress som 

uppkommer vid humörstörningar kan ha en betydande psykologisk påverkan på patienten 

som i sin tur gör patienten mer sårbar i sitt tillstånd. Exempel på när patienter upplever att 

livskvaliteten försämras är när aktiva patienter måste stanna på sjukhus för observation. 

Patienternas osäkerhet kring sitt tillstånd är en annan faktor som leder till sämre 

livskvalitet. Upplevelse av god livskvalitet ökar när patienterna får information om sitt 

tillstånd från vårdgivarna, får stöd från familjen, finner en mening med sjukdomen och 

känner att de kan påverka sitt tillstånd genom egenvård (a a).    

Trygghet och otrygghet hos patienter med hjärtsvikt 

Få studier beskriver hur vuxna patienter med hjärtsvikt upplever trygghet i sin sjukdom 

(Burström, Boman, Strandberg & Brulin, 2007). Trygghet kan innebära delaktighet i 

vården och att vid behov nå och få hjälp av expertis där kunskap ger kontroll (Dahlberg, 

et.al., 2003). Maslow (1954/1987) menar att olika trygghetsbehov kan stärkas genom att de 

psykologiska behoven tillgodoses på ett relativt bra sätt. Exempel på sådana 

trygghetsbehov som kan framträda är behov av säkerhet, stabilitet, tillit, skydd, frihet från 

fruktan och oro. Genom att tillfredsställa trygghetsbehoven öppnas möjligheten att känslan 
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av självtillit och känslan av att vara värdefull kan växa fram (a a).  Patienter som står fast 

vid sitt hopp bibehåller sin delaktighet i livet, trots de fysiska begränsningarna som 

hjärtsvikt kan åstadkomma, vilket kan inge trygghet (Rideout & Montemuro, 1986). 

Prognosen för patienter med hjärtsvikt ser olika ut och bidrar till att sjukdomsutvecklingen 

varierar där döden kan komma plötsligt eller ha ett utdraget förlopp, vilket kan vara en 

annan bidragande faktor till otryggheten (Burström, et.al., 2007). Tryggheten innebär en 

tro på ett liv efter detta, en tro på sin egen förmåga, sina närstående, tillit till 

vårdpersonalen och behandling av sjukdomen. Otrygghet är känslan av att inte bli lyssnad 

på och att inte bli sedd som en unik och värdefull människa. Rädslan för att bli övergiven 

när behovet av vård ökar skapar också en otrygghet (a a). Burström, et.al., (2007) skriver: 

”Tryggheten är hoppet om att dö en plötslig död som inte är plågsam medan otrygghet är 

hotet om att dö en plågsam död”(a a s 27). Rädslan för död i samband med andnöd 

förefaller vara den största otryggheten för patienter med hjärtsvikt (Burström, et.al., 2007).  

Anhörigas upplevelse av hjärtsvikt 

Andershed (1998) menar att vara en nära anhörig till en person med kronisk sjukdom kan 

för en del upplevas som känslomässigt omtumlande där de anhöriga ställs inför svåra 

ställningsantaganden. Detta innebär ett ständigt ”standby- läge”, i den meningen att alltid 

finnas till för sin sjuka anhörig och medla trygghet och välbefinnande vid försämrat 

tillstånd (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007). Berättelser från nära anhöriga 

visar på en minskad känsla av personlig frihet och en ökad känsla av ansvar för vårdande 

av den sjuke (a a). I Öhman och Söderberg (2004) studie beskriver de anhöriga ägnar 

mycket tid till den sjuke vilket medför att energin inte räcker till för andra aktiviteter i 

livet. De känner konstant trötthet, främst på grund av för lite sömn och deras stora ansvar 

(a a).  

Kvinnor med hjärtsvikt och deras makar upplever olika nivåer av depression och 

livskvalité (Mårtensson, Dracup, Canary & Fridlund 2003). Karmilovich (1994) studie 

belyser att det är både betungande och stressande för partnern som vårdar sin maka eller 

make med hjärtsvikt. I Weller Moore (2002) studie beskriver kvinnor sina erfarenheter av 

att vårda sin make med hjärtsvikt som att överleva ett kaos där de försöker att återfå känsla 

av kontroll i sitt liv. Upprepade försök att återfå kontrollen misslyckas men de lär sig 

istället att tolerera det oförutsägbara och den bristande kontrollen som en del av deras liv 

(Brännström, et.al., 2007). Makars förmåga att ge stöd påverkas av de kritiska 

situationerna som de ställs inför (a a). Känsla av utanförskap kan uppstå hos makarna när 

de hamnar i bakgrunden av sina nära och kära, då de riskerar att bli socialt isolerade och 

får otillräckligt stöd från barn, vänner och vårdpersonal (Mårtensson, et.al., 2003). De 

anhöriga ser sjukdomen som ett stort hot då de ständigt blir påminda om den sjukes 

överhängande död. De delar bördan med den sjuke i perioder av försämring som till 

exempel vid andnöd och hjärtstillestånd (Brännström, et.al., 2007). Hjärtsviktens 

oförutsägande natur väcker känslan av osäkerhet och ångest (a a). 

Palliativ vård 

Patienter med svår hjärtsvikt kan komma i kontakt med den palliativa vården där 

sjuksköterskan finns som stöd i deras livssituation för en förbättrad hälsa och livskvalitet i 
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livets slut. Berterö (2002) menar att vårdandet i den svenska palliativa kulturen innebär en 

filosofi med engagemang som kärnan i vårdandet. Sjuksköterskans roll inom den palliativa 

vården kring patienter med hjärtsvikt fokuserar på samarbetet i relationen (Brännström, 

Brulin, Norberg, Boman & Strandberg, 2005). Det innebär även att som sjuksköterska ha 

kraft och styrka för att kunna verka för patientens bästa och förmedla trygghet hos de och 

deras anhöriga. Sjuksköterskan följer värderingar vilka innebär att patienten ska leva sitt 

liv så bra som möjligt. Att vara en sjuksköterska som vårdar palliativa patienter med 

hjärtsvikt skiljer sig något från att vårda cancerpatienter. Då hjärtsvikt är en oförutsägbar 

sjukdom, är det svårare att prata om existentiella frågor med hjärtsviktspatienter än med 

cancerpatienter. En känsla av osäkerhet kan uppstå hos sjuksköterskan och det är viktigt 

med stöd från arbetskamrater, för att kunna klara av det stora ansvar som följer i arbetet. 

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor kan hamna i en kulturkrock mellan den palliativa 

vårdens värderingar och sjuksköterskans tolkning av vad som är gott för en patient med 

hjärtsvikt. Detta kan upplevas som frustrerande för sjuksköterskorna och även inge känsla 

av att vara otillräcklig. Det verkar således viktigt att kunna reflektera över den palliativa 

kulturens värderingar för en utvecklad och anpassad palliativ vård för patienter med 

hjärtsvikt. Att vårda patienter med hjärtsvikt anses som svårt men upplevs för de flesta 

sjuksköterskor som något utmanande och positivt (a a).  

Epidemiologi  

Antalet döda i akut hjärtinfarkt har minskat tack vare den förbättrade vården, dock 

fortsätter antalet insjuknande i hjärtsvikt att öka relaterat till den nedsatta pumpfunktionen 

efter en hjärtinfarkt (Klettner, et.al., 2010). Det är betydligt vanligare i höga åldrar att 

drabbas av hjärtsvikt där mer än 10 procent av de personer som är över 80 år lider av 

hjärtsvikt. Majoriteten av de epidemiologiska studierna som har gjorts visar på en ökning 

av hjärtsvikt över hela västvärlden. En möjlig förklaring till detta är ökad medelålder hos 

befolkningen. En annan förklaring är att antalet patienter som överlever en hjärtinfarkt blir 

allt fler, men som istället leder till att allt fler får leva med nedsatt pumpfunktion i hjärtat. 

Uppskattningsvis lider 4-6 procent av Sveriges befolkning av hjärtsvikt varav omkring 

200 000 lever med hjärtsvikt som ger symtom. Troligtvis lever lika många med latent 

hjärtsvikt det vill säga att de lever med hjärtsvikt som inte ger några symtom. I södra 

Europa är hjärtsvikt 40 procent mindre förekommande jämfört med Sverige (a a). 

Socialstyrelsen (2009) menar att det finns en tendens åt att skillnaderna kommer att minska 

då förekomst av hjärtsvikt kommer att öka i hela Europa. Orsaken till detta antas vara en 

ökad förekomst av övervikt och fetma (a a). I Sverige är dödligheten av hjärt- och 

kärlsjukdomar fortfarande hög jämfört med till exempel andra länder i södra Europa 

(Klettner, et.al., 2010). I en rapport från socialstyrelsen (2010), angående dödsorsaker för 

samtliga kvinnor och män, stod hjärt- och kärlsjukdomar som den främsta dödsorsaken i 

Sverige. Dödstalet i procent var för kvinnor 41, 6 procent och 40,2 procent för män som 

avled i hjärt- och kärlsjukdomar. Det motsvarar cirka 37 466 personer och av dessa var 

6 771 under 75 år (a a). 

Faktorer som kan leda till hjärtsvikt  

Varför personer drabbas av hjärtsvikt kan ha många orsaker och symtombilden skiljer sig 

från person till person (Vasko, 2007). Av alla personer med hjärtsvikt i Sverige har 75 

procent högt blodtryck och någon form av hjärt- kärlsjukdom som leder till syrebrist i 
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hjärtat. Exempel på andra faktorer som kan utlösa hjärtsvikt är hjärtmuskelsjukdom, svår 

inflammation i hjärtmuskeln, hjärtrytmrubbningar och klaffsjukdom. Exempel på faktorer 

som inte är direkt hjärtrelaterade är rubbningar i ämnesomsättningen, infektioner, 

läkemedel, alkohol, droger samt rökning. Alkohol och droger kan både orsaka och förvärra 

hjärtsvikt. Den främsta orsaken till hjärtsvikt är att hjärtats pumpförmåga är försämrad 

vilket påverkar cirkulationen i kroppen som kan leda till att olika organsystem påverkas, 

till exempel nervsystemet och endokrina systemet. Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom, vilket 

menas att tillståndet är obotligt och endast kan lindras (a a).  

NYHA- klassifikationen  

Allmänt indelas hjärtsvikt i olika svårighetsgrader (Vasko, 2007). Vid mild hjärtsvikt 

upplever personen symtom endast vid ansträngning så som allmän andfåddhet och trötthet. 

Vid svår hjärtsvikt är personen kraftigt påverkad av symtomen då de upplever stora 

andningssvårigheter som kan yttra sig som lungödem (a a). 

Graden på hjärtsvikten klassificeras enligt The New York Heart Association (NYHA) 

(Bennett, Riegel, Bittner & Nichols, 2002). Klassifikationen används för att mäta kliniska 

symtom och ger en bild av svårighetsgraden. Andfåddhet, trötthet och bröstsmärta värderas 

av patienter med utgångspunkt från fyra klasser. Första klassen innebär symtomfrihet. 

Andra klassen innebär symtom vid måttlig fysisk ansträngning så som gång uppför trappor 

i normal takt. Tredje klassen innebär symtom vid gång i normal takt på plan mark eller 

symtom under dusch eller påklädning. Fjärde klassen innebär symtom vid vila (a a).  

Symtom vid hjärtsvikt 

Symtomen utgör en viktig del för tolkningen och förståelsen för patienterna (Ekman, 

Andersson, Cleland & Swedberg, 2005). Vårdens uppgift är svår i den meningen att 

symtomen är en subjektiv upplevelse hos patienter. Studier har vid flera tillfällen visat på 

att patienters egna upplevelser av sjukdomens påverkan på den egna funktionen, inte alltid 

stämmer överrens med resultaten från en NYHA- klassifikation. Med andra ord kan 

patientens uppfattning om besvären kring sina symtom skilja sig från vårdpersonalens 

uppfattning om orsaken till patientens besvär och symtom. Att bekräfta patientens symtom 

och uppskatta deras värde bör vara en god anledning till en strukturerad bedömning för att 

ge optimal vård för patienter med hjärtsvikt (a a). Kvinnor och män med hjärtsvikt 

upplever liknande symtom, men de uppträder på olika sätt (Strömberg & Mårtensson, 

2003). Män upplever de psykiska och sociala restriktionerna som påverkar det dagliga livet 

som mest problematiskt medan restriktioner som påverkar förmågan till att stödja och vara 

tillgänglig för familj och vänner upplevs som mer problematiskt hos kvinnor (a a). 

Enligt Nordgren och Sörensen (2003) studie var andfåddhet det vanligaste symtomet 

(88%), smärta (oavsett ursprung) den näst vanligaste (75%) och trötthet det tredje 

vanligaste symtom (69%) hos patienterna. Hos manliga patienter var de mest frekventa 

symtom andfåddhet (90%), begränsning i fysisk aktivitet (77%), trötthet (74%) och ångest 

(55%). Hos kvinnliga patienter var andfåddhet (86%), trötthet (65%), illamående (49%) 

och svullna leder (49%) de mest frekventa. De klassiska symtomen vid hjärtsvikt är 

andfåddhet och trötthet, sannolikt på grund av att andra symtom sällan dokumenteras i 

NYHA- klassifikationen (a a). Exempel på andra symtom är nedstämdhet, oro, känsla av 
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nervositet, koncentrationssvårigheter och fysisk smärta (annat än bröstsmärtor) 

(Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler, 2005).  

Utredning och Behandling  

Vid misstanke om hjärtsvikt utreds patienten noggrant innan någon form av behandling 

sätts in (Hjärt- lungfonden, 2009a). All information är av betydelse för att rätt behandling 

och rätt anpassad medicin ska kunna sättas in. Utredningens syfte är att fastställa diagnosen 

hjärtsvikt, bedöma graden av hjärtsvikt samt fastställa orsaken till hjärtsvikten. 

Grundorsaken till varför hjärtat sviktar behandlas främst. Behandlingen kan innebära 

livsstilsförändringar, läkemedel eller kirurgi (a a). Exempel på livsstilsförändringar vid 

hjärtsvikt är att ta de ordinerade medicinerna regelbundet, utöva lämplig motion, äta nyttig 

kost och mindre salt, begränsat vätskeintag, regelbunden viktkontroll, kontroll av svullnad 

på ben och vrister varje dag samt rökstopp och måttlig alkoholkonsumtion (Hjärt-

lungfonden, 2009b). Exempel på olika utredningar är elektrokardiografi (EKG), 

ekokardiografi (ultraljudsundersökning), hjärt- och lungröntgen, spirometri 

(andningsprov), arbets- EKG, mätning av syreupptagningsförmågan, blodprover samt 

funktionsklassificering enligt NYHA (Hjärt- lungfonden, 2009a). Hjärtsvikt är obotligt, 

dock kan tillståndet lindras med hjälp av medicinsk behandling som underlättar hjärtats 

arbete, sänker blodtrycket och lindrar symtomen (a a). 

Mediciner och behandlingar för hjärtsvikt som ändrar sjukdomen och förlänger livslängden 

påverkar även symtomens svårighetsgrad (Goodlin, Kutner, Connor, Ryndes, Houser 

& Hauptman, 2005). Brist på förståelse för komplexiteten i patofysiologin för hjärtsvikt 

och effekterna av tillgängliga behandlingar kan leda till brist på tillhandahållande av 

behandlingar som förbättrar funktion och livskvalitet (a a). 

 

Studier visar att så mycket som 30-50 procent av medicinerna som skrivs ut för behandling 

av hjärtsvikt inte tas enligt ordination (Ekman, et.al., 2005). Orsaken till detta är okänd. 

Dock finns det en teori om att bristen på symtomlindring vid intag av läkemedel kan vara 

en av förklaringarna. Även när patienter med hjärtsvikt anser sig följa den medicinska 

behandlingen och egenvårdsriktlinjerna, räcker det i många fall inte till, mycket på grund 

av den bristande kommunikationen mellan patient och vårdgivare. Exempel på ett problem 

är att patienten får med sig en veckas ordination på mediciner när de lämnar sjukhuset. 

Vissa patienter kan vara av uppfattningen att när de avslutat sin ordinerade medicin 

avslutas även deras behandling i likhet med en antibiotikakur (a a).  

PROBLEMFORMULERING  

Många patienter med hjärtsvikt upplever otrygghet och rädsla inför framtiden jämfört med 

andra hjärtsjukdomar (Hawthorne & Hixon, 1994). Sjuksköterskans roll är att tillfredsställa 

patientens behov, både de fysiologiska och själsliga, för att öka möjligheten till känslan av 

kontroll för framtiden (Burström, et.al., 2007). Om inte hotet kan avlägsnas kan ändå 

patienten uppleva viss trygghet i form av kontroll över sin situation (Dahlberg, et.al., 

2003). I stor utsträckning handlar kontrollen om att förstå sjukdomen och dess innebörd. 

Att förstå vårdandets handlande och syftet till den vård som ges, att veta att hjälpen finns 
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till hands om behovet uppstår och att hitta förklaringar till det tillsynes oförklarliga, ökar 

patienters upplevelse av trygghet och kontroll (a a). En ökad förståelse och kunskap om 

hur dessa patienter upplever sitt liv, kan ge sjuksköterskan bättre förutsättningar för att ge 

en god omvårdnad.  

I takt med att antalet personer med hjärtsvikt ökar kommer också behovet av omvårdnad i 

form av stöd och hjälp att öka. Det är då viktigt att belysa hur patienter upplever att 

sjukdomen påverkar det dagliga livet. 

SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever att sjukdomen 

påverkar det dagliga livet. 

METOD 

För ökad förståelse och kunskap för hjärtsviktspatienter och deras vardag, har författarna 

valt att göra en litteraturbaserad studie där tidigare publicerade kvalitativa studier 

sammanställs. Eftersom kvalitativa studier har som mål att få en ökad förståelse för 

patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov anses denna metod som 

lämplig (a a). Metoden som författarna har valt följer Friberg (2006) metod Att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Metoden innebär 

enligt Friberg (2006) att: ”…sammanställa tidigare forskning till en ny helhet, omsätta den 

identifierade vetenskapliga kunskapen till praktiskt användbar kunskap” samt ”utforma en 

vägledning för hur det studerade fenomenet kan hanteras i vårdarbete” (a a s 107).  

Urval och datainsamling 

För att uppnå studiens syfte har författarna valt att använda kvalitativa studier. De 

sökinstrument som användes i studien var de databaser som fanns tillgängliga på 

biblioteket i Högskolan i Skövde, bland annat Cinahl, Medline, PubMed och LibHub. 

Exempel på sökord som användes var: “heart failure” och “experience”. Utifrån de valda 

artiklarna i databaserna och de använda artiklarna i bakgrunden användes 

sekundärsökningar, även kallad kedje- respektive personsökning. Det innebär enligt 

Friberg (2006) att referenslistor studeras för att se om det finns något bra att hämta där. 

Detta är rekommenderat för att minska tiden till sökprocessen och att författarna inte 

riskerar att gå miste om bra litteratur (a a). Artiklar som inte fanns tillgängliga som fulltext 

i Cinahl, Medline, PubMed eller LibHub beställdes från andra bibliotek med hjälp av 

Högskolans bibliotek i Skövde. Kriterierna för att en artikel inkluderades i arbetet var att: 

(1) åldern på hjärtsviktspatienterna var från 45 år och äldre; (2) artikeln innehöll 

information om hjärtsviktspatienters upplevelse av sjukdomstillståndet; samt (3) artikeln 

innehöll vilka faktorer som påverkade hjärtsviktspatienternas upplevelse av 

sjukdomstillståndet. Vidare använde författarna artiklar som var “peer review”. Det 

innebär att den har kvalitetsgranskats, följer de etiska principer och standarder som krävs 
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för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift (Friberg, 2006). Författarna läste artikelns 

rubrik och abstract för att bestämma om fenomenet var relevant för studiens syfte. Artiklar 

äldre än från 1998 exkluderades ifrån studien. Författarna i arbetet ansåg detta som en 

rimlig gräns på året då information från slutet av 90- talet kunde vara av intresse för vår 

studie. Beroende på artikelns innehåll kunde eventuellt äldre artiklar användas om 

författarna ansåg det som lämpligt. Till exempel om de äldre artiklarna innehöll relevant 

information till studiens syfte, som inte påvisades i de yngre artiklarna, togs dessa med för 

att inte förlora viktig information. Andra exklusionskriterier var att: (1) patienterna var 

yngre än 45 år; (2) artikeln beskriver andra sjukdomar än hjärtsvikt; (3) artikeln skrevs på 

andra språk än engelska och svenska (4) litteraturöversikter och (5) innehåll från artikelns 

diskussion. 

 

Tabell 1. Översikt över sökord, antal träffar samt antal valda artiklar. 

 

Resterande artiklar har hämtats från sekundär- respektive personsökningar från dem valda 

artiklar och artiklar från bakgrunden. 

Analys 

Studien följer Fribergs (2006) metod för analys av studier. Inledningsvis valdes artiklar 

från databaserna utifrån valda sökord. Artiklar som var ”peer review” och hade titlar som 

var av intresse för studiens syfte valdes ut. Granskning av materialets innehåll gjordes via 

genomläsning av artikelns helhet på ett objektivt synsätt för att få en känsla av vad artikeln 

handlade om (Friberg, 2006). Objektivitet beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som 

en ”…tillförlitlig kunskap, en kunskap som är undersökt och kontrollerad, som är 

oförvanskad av personliga fördomar” (a a s 260). Författarna i arbetet har sedan läst 

artikelns resultat enskilt flera gånger. De avsnitten i texten som svarade mot studiens syfte 

markerades, antecknades och diskuterades (Friberg, 2006). Dessa sammanställdes sedan i 

ett resultat för att få en överblick över det som skulle analyseras. Vid eventuella oklarheter 

i resultatet lästes även artikelns diskussion då viktiga upplysningar om hur författarna 

tolkat resultatet finns där beskrivet. Likheter och skillnader identifierades mellan de olika 

Databas Sökord Antal Antal valda

träffar  artiklar

Cinahl heart failure and experience 495 0

heart failure and experience and qualitative 58 4

heart failure and qualitative and experience not review 46 0

heart failure and experience and qualitative and life 39 0

PubMed heart failure and experience 5504 0

heart failure and experience and qualitative 68 0

heart failure and qualitative and experience not review 55 3

heart failure and experience and qualitative and life 38 0

Medline heart failure and experience 3486 0

heart failure and experience and qualitative 59 3

heart failure and qualitative and experience not review 51 0

heart failure and experience and qualitative and life 35 0
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studiernas resultat. Utifrån diskussion och analys av artiklarnas resultat formulerades 

slutligen fem huvudteman som sedan presenterades i resultatet (a a). Författarna i arbetet 

strukturerade texten till resultatet i flera delar för att kunna sammanställa lämpliga teman. 

Delar av resultatet som berörde samma fenomen sammanställdes i ett gemensamt tema. 

När författarna sedan kom fram till de teman som passade till nedanstående text lästes även 

andra artiklars teman för inspiration till att namnge teman. När analysen nått slutfasen 

presenterades resultatet på ett tydligt och läsbart sätt som möjligt.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etisk bedömning via forskningsetisk kommitté är inte nödvändig då denna studie bygger 

på analys av publicerade vetenskapliga artiklar. Materialet är publicerat och är tillåtet att 

använda. Enligt Friberg (2006) är den kunskap som forskningen frambringar beroende av 

vilket perspektiv den enskilde forskaren har. Att som forskare behålla sin neutralitet är med 

andra ord svårt då forskaren sedan tidigare är påverkad av andra teorier och egna synsätt (a 

a). Då studien innefattar vetenskapliga artiklar bör forskare och författarnas respekt tas i 

beaktande genom att dess innehåll och mening inte förvrängs. Författarna i arbetet är fullt 

medvetna om svårigheterna med det vetenskapliga språket och har därmed visat varsamhet 

i översättning och analys av materialet. Enligt Friberg (2006) skall studien ha en 

vetenskaplig grund som bland annat innebär att artiklarna som används skall ha granskats 

innan dessa tas med i studien. Granskningen av artiklar genomförs på ett objektivt sätt. 

Ingen information i studien är påhittad utan är av evidens. Citat från artiklar bevaras utifrån 

originalspråk för att undvika förvanskning av citatets innebörd.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fem teman, (1) en ny och osäker situation, (2) förändringar i 

patientens psykiska och fysiska förmågor, (3) förändringar i det sociala livet, (4) 

anpassning och acceptans i situationen med ny mening och identitet samt (5) ångest kring 

döden och sjukdomens oförutsägbara natur. 

En ny och osäker situation 

Att leva med hjärtsvikt kan innebära en förändring i uppfattningen kring sig själv, sin 

kropp och livssituation (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008; Mårtensson, Karlsson 

& Fridlund, 1998). Sjukdomen är oväntad och överraskande och diagnosen kan tas med 

förvåning eller rädsla (Nordgren, et.al., 2008). Stull, Starling, Haas och Young (1999) 

menar att, att drabbas av hjärtsvikt är en lång process som innebär ett sökande efter en ny 

mening och delvis ny identitet. Av Stull, et.al. (1999) studie framgår att patienter som 

drabbas av hjärtsvikt försöker få förståelse över situationen, vad sjukdomen kommer att 

innebära för dem och hur deras framtid kommer att påverkas. Patienterna försöker få 

tillbaka en känsla av kontroll över sitt liv (Stull, et.al., 1999; Rhodes & Bowles, 2002). Att 

lära sig hantera och relatera till tillståndet, som nu är en del av livet, beskrivs vara svårt 

och tar tid (Nordgren, et.al., 2008). Enligt Bosworth, Steinhauser, Orr, Lindquist, 

Grambow och Oddone (2004) försonas patienterna med sin sjukdom genom att ha en 

gudstro och ser sjukdomen som en större mening eller livsfilosofi. 

Patienterna i Nordgren, et.al. (2008) studie beskriver sig bli bemötta som objekt under 

sjukhusvistelsen, att vårdpersonalen inte avsätter tid för patienten eller att patienten tvingas 

att söka information själv om sitt tillstånd. När de känner sig ignorerade eller känner att de 

inte tas på allvar resulterar det till en upplevelse av kraftlöshet och patienten trappar tro 

och tillit till vårdpersonalen (a a). Patienterna uttrycker ett behov av en ökad 

kommunikation med vårdgivarna, speciellt med läkare, som menar att det ökar patienternas 

förståelse för hjärtsvikten (Zambroski, 2003). Patienter med hjärtsvikt menar att kunskap 

och information från vårdgivare om att sjukdomen är ett kroniskt tillstånd är en avgörande 

faktor för att hjälpa patienten genom hela processen (Stull, et.al., 1999; Nordgren, et.al., 

2008; Europe, Axelsson & Tyni-Lenne, 2001). Information och kunskap är stödjande då 

medvetenheten kring vad som är rätt eller fel och förståelsen för tillståndets betydelse 

reducerar osäkerheten, vilket inger en känsla av kontroll och trygghet (Nordgren, et.al., 

2008). Behovet av information och kunskap ändras med tiden, till exempel när 

medicinerna slutar att fungera och tillståndet försämras, ökar behovet av information (a a). 

I Zambroski (2003) studie beskriver patienterna sina upplevelser av symtom vid hjärtsvikt 

med hjälp av metaforer. Metaforerna som de använder i sitt språkbruk inspireras av 

navigation som hänvisas till ”vind” och ”vatten” där sökandet efter att finna en ”säker 

hamn” är i fokus. Där beskrivs symtomens intensitet, från akut livshotande till känslan att 

vara uttråkad och frustrerad. Det innefattar både fysisk, emotionell och sociala upplevelser 

och utmaningar. De fysiska utmaningarna beskrivs av problem som relateras till vatten och 

vind. Vatten är förknippat med problem som andning, viktökning, svullnad och effekterna 

av diuretikaterapi. En svår episod av hjärtsvikten beskrivs av en patient som känslan av att 

drunkna. Vind är förknippat med en mängd olika problem och utmaningar som andnöd och 

fatigue (trötthet) (a a). Trötthet är associerat med att behovet av sömn är ovanligt hög 
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(Europe & Tyni-Lenne, 2004). Oförmågan till att andas normalt beskrivs av patienterna 

med uttryck som ”att flämta” och ”att vara andfådd” (Zambroski, 2003). Förutom de ovan 

nämnda symtom beskrivs även att problem som törst, bröstsmärtor, svaghet, och 

försämringar eller förbättringar i tillståndet kan ske gradvis eller plötsligt (Brännström, 

Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006). Patienterna beskriver sig leva i en osäker 

situation då de inte vet när deras tillstånd ska försämras, som till exempel vid kraftig 

andningssvårighet (Ryan & Farrelly, 2009). 

Av Brännström, et.al. (2006) studie framgår det att vikten hos hjärtsviktspatienter är ett 

problem då det är svårt att känna när vikten har ökat eller minskat. Vid viktökning 

uttrycker patienterna en skuld över att saltrestriktionerna inte har följts. Orsaken till för stor 

viktnedgång beskrivs av patienterna som en förlorad glädje till mat som ett resultat av salt- 

och vattenrestriktionerna. Problem med törst är också ett stort bekymmer då patienterna 

har svårt att hitta ett sätt att kontrollera detta för att inte överstiga vätskerestriktionerna (a 

a). Bosworth, et.al. (2004) nämner även de kognitiva symtomen som framförallt handlar 

om minnesförlust och förvirring av patienterna. Detta kan medföra att informationen om 

tillståndet glöms bort och att patienterna utsätter sig själv för fara då kunskapen är 

otillräcklig (Nordgren, et.al., 2008). De kan till exempel över- eller underkonsumera 

vätskeintag, eller ignorera kroppens signaler (a a). Patienterna beskriver även att de 

upplever smärta, förutom i bröstet, överallt i kroppen och uttrycker en frustration över att 

inte veta var smärtan kommer ifrån (Brännström, et.al., 2006). Av Brännström, et.al. 

(2006) studie framgår det att patienternas upplevda hälsa inte alltid stämmer överrens med 

de resultat de får vid de fysiologiska kontrollerna vid besök på sjukhus. En försämring eller 

förbättring av exempelvis blodtrycket eller ökning/minskning av vikten relaterades till 

sämre eller bättre hälsa, men patienterna upplevde inte alltid att de fått en sämre eller bättre 

hälsa. Att inte känna förändringarna, de goda eller de sämre, leder till frustration (a a).   

Förändringar i patientens fysiska förmågor och psykiska tillstånd 

Att leva med hjärtsvikt beskrivs vara en social utmaning eftersom det innebär förändringar 

i det sociala livet så som arbetslivet samt förmåga till att utöva fritidsaktiviteter 

(Zambroski, 2003; Nordgren, et.al., 2008). I Zambroski (2003); Bosworth, et.al. (2004) 

studier beskriver patienterna att deras identitet och sociala funktion stördes och kunde 

resultera i känslor som rädsla, tristess, frustration, otålighet, depression, skuld, ångest, låg 

självkänsla och avundsjuka. Männen uttrycker känslor som bitterhet och tomhet i livet 

relaterat till sitt tillstånd (Europe & Tyni-Lenne, 2004). Dessa känslor associerades med 

oförmåga till att utföra de aktiviteter som patienterna kunde göra innan sjukdomen 

(Zambroski, 2003; Bosworth, et.al., 2004; Ryan & Farrelly, 2009). Det kunde variera 

mellan att vara oförmögen till att göra enkla dagliga aktiviteter som att damma, tvätta och 

diska, till sociala aktiviteter som att gå till kyrkan, medverka i olika tillställningar och vara 

med sin partner (Zambroski, 2003). Den vanligaste orsaken som påverkar patienternas 

förmåga till att delta i sociala aktiviteter är de frekventa urinträngningarna som orsakas av 

loopdiuretika (a a).  

Den minskade förmågan till att utföra aktiviteter inger känslan av osäkerhet kring vad som 

kan utföras och hur det dagliga livet hanteras (Nordgren, et.al., 2008). Kvinnorna fokuserar 

på de aktiviteter som de kan utföra och inte på de aktiviteter som de borde eller inte kan 

genomföra (Rhodes & Bowles, 2002). Förändring av rutin genom tillämpning av 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Europe%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Tyni%2DLenne%20R%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Brannstrom%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ekman%20I%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Norberg%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Boman%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Strandberg%20G%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Brannstrom%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Nordgren%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Zambroski%20CH%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


 

12 
 

instrumentella hjälpmedel eller pragmatisk tankesätt är ett exempel på hur patientens 

situation kan förbättras (Bosworth, et.al., 2004). En patient beskriver hur han/hon placerar 

stolar på gården för att orka gå ut med soporna (a a). Andra beskriver hanteringen som att 

ersätta tidigare tillfredställande aktiviteter med nya, till exempel istället för att springa går 

patienterna längre promenader (Bosworth et.al., 2004; Rhodes & Bowles, 2002). 

Patienterna lär sig att de dagliga aktiviteter som inte kan genomföras på egen hand lämnas 

till andra och planering av dagen görs i större utsträckning än tidigare (Rhodes & Bowles, 

2002; Nordgren, et.al., 2008). Att få hjälp från andra och dela sina uppgifter kan vara 

stödjande då det minskar oron att de dagliga aktiviteterna inte har genomförts (Nordgren, 

et.al., 2008; Falk, Wahn & Lidell, 2007). Patienterna i Bosworth, et.al. (2004) studie 

beskriver att det är viktigt med rutiner angående vila och sömn i livet för att klara av 

uppgifterna.  

Förändringar i det sociala livet 

Förlust av kroppsfunktioner så väl som minskat socialt liv bidrar till känslan av 

övergivenhet och rädsla för ensamhet (Brännström, et.al., 2006; Mårtensson, et.al., 1998). 

Det kan innebära övergivenhet från vänner, familj och vårdgivare. Besöken minskar eller 

upphör helt från vänner och familj och en känsla av att vara övergiven kan bli stark (a a). 

Patienterna beskriver övergivenheten som ett resultat av sin sviktande hälsa (Brännström, 

et.al., 2006; Europe, et.al., 2001). Männen ser det som skamligt när de inte mår bra och 

inte kan ställa upp för vänner och familjen som är önskvärt (Europe & Tyni-Lenne, 2004). 

Det resulterar till att de känner sig opålitliga och förlorar vänner (a a).  Kvinnorna påpekar 

att de inte orkar leka med barnbarnen eller lyfta upp dem i famnen vilket uttryckts som 

frustrerande och en saknad (Europe, et.al., 2001). Känslan av ensamhet uttrycks som 

starkast hos de patienter som lever ensam i hemmet, medan patienter som lever med sambo 

uttrycker rädsla för att bli ensam (Brännström, et.al., 2006). 

Förlust av arbete och efterföljande inkomstbortfall uttrycks av patienterna som 

bekymmersamt (Bosworth, et.al., 2004; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Europe, et.al., 2001). 

De försöker leva det liv som var innan sjukdomen men blir snart medvetna om sina 

begränsningar som resulterar i byte av jobb, minskade arbetstimmar eller tidig pension (a 

a). Att ha ett arbete beskriver patienterna som en ekonomisk trygghet (Norgren, et.al, 

2008). Av Bosworth, et.al. (2004) studie framgår det att patienterna förlorar en del av sin 

identitet när de förlorar förmågan till att arbeta normalt eller till att vara socialt aktiva. 

Detta kan ge upphov till en känsla av att vara bortkastad, gammal och oanvändbar 

(Nordgren, et.al., 2008). Dock uttrycks även tillfredsställelse då några anser att deras 

arbetssätt inte gynnar deras välbefinnande och välkomnar förändringar i arbetslivet 

(Europe & Tyni-Lenne, 2004; Nordgren, et.al., 2008). 

Männen i Nordgren, et.al. (2008) studie förhåller sig på olika sätt till sin sjukdom. Vissa 

män pratar med andra människor om sin sjukdom medan andra inte pratar alls om sina 

problem kring sjukdomen. Männen som inte pratar om sina problem ser detta som 

meningslöst att försöka delge sina erfarenheter med andra inklusive deras partner, eftersom 

deras uppfattning är att omgivningen inte kan eller vill förstå deras situation (a a). Några 

uttrycker svårigheter i relationen med sin partner där skilsmässa kan vara en konsekvens av 

sjukdomen (Europe & Tyni-Lenne, 2004). Dock beskrivs även att relationen till familjen 

blir bättre till följd av sjukdomen (a a). Skuld uttrycks av patienterna genom att de ser sig 
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själva som en börda både för familjen och för vårdgivarna (Bosworth, et.al., 2004; Ryan 

& Farrelly, 2009; Ekman, Ehnfors & Norberg, 2000; Mårtensson, et.al., 1998). Samtidigt 

inger detta en rädsla genom att de drabbade inte kan ta hand om sig själva, är beroende och 

är utan kontroll (Nordgren, et.al., 2008; Dougherty, Pyper, Au, Levy & Sullivan, 2007). 

Familjen och vänners stöd till att göra livet enklare kan stärka patientens uppfattning om 

att de är handikappade (Evangelista, Kagawa-Singer & Dracup, 2001). Patienterna är 

medvetna om att deras upplevda fysiska symtom påverkar deras nära och kära (Bosworth, 

et.al, 2004). För att skydda familjemedlemmarna från oro är det vanligt att de 

”bagatelliserar” sina obehag. Patienterna uttrycker även att det sociala nätverket kan ha 

negativ inverkan på deras livskvalitet.  De berättar historier om att familj och vänner kan 

ha oförmåga till att förstå sjukdomens utsträckning eller svårighetsgrad. Andra berättelser 

beskriver omgivningens klagomål på sin hälsa som påverkar patienternas försök till att 

vara positiv inför sitt tillstånd (a a).  

Att vara fånge i sitt hem uttrycks av patienterna som beskriver att det sociala livet blir 

påverkat då förmågan till att röra sig blir begränsat och att energin är otillräcklig, detta 

relaterat till hjärtsvikten (Brännström, et.al., 2006; Ekman, et.al., 2000; Mårtensson, et.al., 

1998). Dessa begränsningar är som störst vintertid (Brännström, et.al., 2006). Patienterna 

känner hopp inför sommaren eftersom det innebär ökad frihet och underlättar möten med 

vänner och familj utomhus (a a). Omgivningens positiva känslomässiga stöd beskrivs även 

vara en hjälpande faktor för att minska stressen som sjukdomen åstadkom och inger 

trygghet (Bosworth, et.al., 2004; Europe, et.al., 2001; Nordgren, et.al., 2008; Mårtensson, 

et.al., 1998). Männen i Europe och Tyni-Lenne (2004) studie uttrycker att informera 

omgivningen om sin hjärtsjukdom och dess konsekvenser som viktigt (Europe & Tyni-

Lenne, 2004). Att ingå i ett nätverk tillsammans med andra hjärtsviktspatienter beskrivs 

som något positivt eftersom de då delar erfarenheter och problem med varandra (Bosworth, 

et.al., 2004; Nordgren, et.al., 2008) som inger känslan av att inte vara ensam (Nordgren, 

et.al., 2008). En patient i Bosworth, et.al. (2004) intervjustudie uttrycker: 

 “I enjoyed hearing the other guys and that helps me see how they are. I get a lot from 

that.” (a a s 88).   

Patienter med svår hjärtsvikt beskriver att trots att tillståndet är allvarligt kan synen på livet 

bli positivt när de får hjälp av hemsjukvården (Brännström, et.al., 2006).  Känslan av 

trygghet skapas av vårdpersonalen i och med deras vilja till att hjälpa och visar att de finns 

samt att lindra patienterna i svåra situationer som vid ökat andningsbesvär och smärta. Den 

positiva synen stärks när patienterna jämför livet hur det var innan hjälpen från 

hemsjukvården fanns. Patientens sociala nätverk byggs således upp av hemsjukvården (a 

a).  

Anpassning och acceptans i situationen med ny mening och identitet 

Att leva med hjärtsvikt innebär att patienterna får lära sig att anpassa sig till medicinering 

och utveckla strategier för att hantera det dagliga livet (Stull, et.al., 1999; Rhodes & 

Bowles, 2002; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Nordgren, et.al., 2008). De flesta patienterna 

accepterar det faktum att medicinerna är en del av livet och skulle tas för resten av livet 

(Europe & Tyni-Lenne, 2004), då medicinerna inger hopp om förbättring, trygghet eller 

tillfredsställelse (Nordgren, et.al., 2008; Falk, et.al., 2007). Medicinerna är en 

nödvändighet för livet och överlevnad (Nordgren, et.al., 2008). Patienterna har en 
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förståelse för att förändringar måste ske i deras förväntningar på livet samt att livsstilen 

måste anpassas efter tillståndet hur de mår (Stull, et.al., 1999; Rhodes & Bowles, 2002; 
Europe & Tyni-Lenne, 2004; Nordgren, et.al., 2008; Falk, et.al., 2007). Därmed minskar 

patienterna kraven i deras liv och hos de själva, på vad de ska klara av i vardagen 

(Mårtensson, et.al., 1998). Att kontrollera symtomen innebär att patienten följer riktlinjer 

som ändrar livsstilen (Stull, et.al., 1999). Exempel på livsstilsförändringar som patienterna 

beskriver är att öka medvetenheten kring kosten, minska saltintag, rökning, alkohol, stress 

och öka den fysiska aktiviteten (Rhodes & Bowles, 2002; Europe & Tyni-Lenne, 2004). 

Livsstilsförändringarna kan stå i konflikt med deras egna värderingar, kultur och 

traditioner (Stull, et.al., 1999). Till exempel kan det handla om att patienten tvingar att 

minska eller öka sin aktivitet mot sin önskan (a a). Att skaffa hund beskrivs vara en 

föresättning för ökad fysisk aktivitet (Europe & Tyni-Lenne, 2004). Patienterna anser att 

fysisk aktivitet är mycket viktigt (Europe, et.al., 2001). De har en förhoppning om och en 

tro på en förbättrad fysik som innebär ökad ork och förbättrad kondition, för ett ökat 

umgänge med familj och vänner samt aktiviteter som är av intresse (Europe & Tyni-Lenne, 

2004; Europe, et.al., 2001). Patienten tar ett beslut om i vilken riktning livet ska gå (Stull, 

et.al., 1999). En patient i Stull, et.al. (1999) intervjustudie uttrycker: 

 “You need to maintain that quality of life that you had before.” (a a s 289).  

När strategierna fungerar och kroppen inte ständigt påminner om tillståndet inges en känsla 

av trygghet och möjlighet till att leva ett normalt liv (Nordgren, et.al., 2008). Männen 

beskriver att de försöker finna en balans mellan att vara sjuk och att försöka vara så frisk 

eller normal som möjligt (Europe & Tyni-Lenne, 2004). Patienterna använder en strategi 

som innebär att vara lugn och tänka positivt och att inte oroa sig (Europe & Tyni-Lenne, 

2004; Ekman, et.al., 2000). De beskriver att symtomen ses som en naturlig del av livet och 

deras identitet (Ekman, et.al., 2000). Patienterna anser att en positiv attityd generar till ett 

lättare liv (Rhodes & Bowles, 2002; Europe & Tyni-Lenne, 2004) och lycka finns 

tillgängligt för alla men är något som måste väljas (Rhodes & Bowles, 2002). Patienterna i 

Mårtensson, et.al. (1998) studie beskriver att vara nöjd med livet som det är nu och att vara 

nöjd med livet som det har varit är ett sätt att hantera tillståndet. Europe, et.al. (2001) 

studie beskrivs av patienterna att hantering av känslorna gjordes genom att vara flexibel 

och ha insikt om att andra människor kan ha större bekymmer. Vidare beskrivs av 

patienterna i Rhodes och Bowles (2002); Europe, et.al. (2001) studie att åldrandet innebär 

utveckling av sjukdomar. En patient i Rhodes och Bowles (2002) studie beskriver att livet 

som äldre innebär ett liv av omständigheter och att tillståndet var ytterligare en 

omständighet som måste läras att anpassas till. 

Männen uttrycker olika former av beroende relaterat till medicinerna (Europe & Tyni-

Lenne, 2004). Patienterna i Norgren et.al. (2008) studie beskriver att medicinerna kan 

innebära obehag eller begränsningar i livet, vilket inger en ständig påminnelse om 

tillståndets allvar även när kroppen inte ger några signaler. Att ta medicinerna innebär 

daglig planering (Europe & Tyni-Lenne, 2004). Männen diskuterade specifikt att deras 

manliga identitet gick förlorad som bland annat innebar förlust av sexuell intimitet 

(Bosworth, et.al., 2004; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Nordgren, et.al., 2008). Männen 

känner skuld till att deras fruar ska leva i celibat på grund av förlorad sexuell intimitet 

relaterat till behandlingarna av hjärtsvikt (Europe & Tyni-Lenne, 2004). Några hade 

uppfattningen om att medicinerna var orsaken till detta problem och blev missnöjda av att 

läkaren inte hade informerat om bieffekterna (a a).  
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Ångest kring döden och sjukdomens oförutsägbara natur 

Att leva med svår hjärtsvikt innebär en kamp för att hantera kroppens oförutsägbara 

försämringar (Brännström, et.al., 2006). Att leva med en allvarlig kronisk sjukdom som 

hjärtsvikt, som ger upphov till begränsningar i livet, kan ses som skrämmande för 

patienterna i form av en otrygghet eller osäkerhet (Nordgren, et.al., 2008; Evangelista, 

et.al., 2001; Ryan & Farrelly, 2009). Patienterna beskriver känslomässiga påfrestningar 

som är kopplat till sjukdomens oförutsägbara natur och konfrontation kring sin egen 

dödlighet (Bosworth, et.al, 2004; Stull, et.al., 1999; Evangelista, et.al., 2001). Livet är 

bräckligt och hälsan kan inte längre tas för givet (Nordgren, et.al., 2008). Många begränsar 

sina aktiviteter av rädsla för att hamna i krissituationer så som andningssvårigheter och 

brist på energi (Bosworth, et.al, 2004; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Stull, et.al., 1999). 

Vidare beskrivs att vistelser för långt från hemmet eller sjukhuset är något som patienterna 

undviker ifall de blir sjuka (Europe, et.al., 2001). Patienter med svår hjärtsvikt är medvetna 

om att deras liv hänger på en skör tråd (Brännström, et.al., 2006; Dougherty, et.al., 2007). 

De uttrycker oro om att livet ska ta slut då de inte är redo att dö och känner att de har 

mycket kvar att uträtta i livet (Brännström, et.al., 2006; Dougherty, et.al., 2007; Ekman, 

et.al., 2000). Oron om att livet är slut blir större när palliativ hemsjukvård blir 

rekommenderat (Brännström, et.al., 2006). Patienterna kan ha uppfattningen om att 

palliativa hemsjukvården är associerat med en säker död, dock ändras patienternas attityd 

kring detta efter att de har vistats en tid i palliativa hemsjukvården (a a).   

Patienterna ser framtiden som osäker och oklar (Nordgren, et.al., 2008; Europe, et.al., 

2001; Dougherty, et.al., 2007; Falk, et.al., 2007). Därför undviker de att planera livet för 

långt fram och försöker istället att leva en dag i taget (Nordgren, et.al., 2008; Europe, et.al., 

2001; Dougherty, et.al., 2007). Männen plågas av tankar kring sin död som kommer 

påverka familj och vänner (Europe & Tyni-Lenne, 2004). Dock beskriver patienter i 

Dougherty, et.al. (2007) studie att trots svårigheter med planering har de fortfarande hopp 

för framtiden så som stabilitet i sjukdomen, kontakt med familj och vänner, botemedel mot 

hjärtsvikt, förbättring av symtom, stabilitet i deras hjärttillstånd samt längre livstid. 

Patienterna hoppas få njuta av tiden med sina familjer och att lämna familjerna med goda 

minnen (a a). Andra uttrycker även känslan av lugn och är inte oroliga för sin död (Europe 

& Tyni-Lenne, 2004), utan ser döden som en del av livet (Nordgren, et.al., 2008; Ekman, 

et.al., 2000). Majoriteten av de intervjuade i Dougherty, et.al. (2007) studie uttrycker en 

önskan att få dö med värdighet i hemmet som innebär en död utan lidande och onödiga 

livsuppehållande maskiner eller läkemedel. En patient i Dougherty, et.al. (2007) studie 

uttrycker: 

“Well, my only concern is that I hope that I don’t become an invalid. I´d much rather just 

up and drop dead. None of this, you know, ending up - a vegetable in a nursing home…that 

would not be real good.” (a a s 484). 

Sammanfattning av resultatet 

Studien visar på att hjärtsviktspatienter uttrycker problem med påfrestningar och 

försvagningar i livet som orsakas av deras tillstånd. Detta leder till fysiska och 

psykosociala konsekvenser för patienterna som kan leda till nya och osäkra situationer. 

Resultat från de fysiologiska mätningarna stämmer inte alltid överrens med patientens 

upplevda hälsa. Frågor om ett ovisst liv och frågor om döden är ett återkommande 
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problem, särskilt för patienter med svår hjärtsvikt där planering för framtiden undviks. En 

ökad kommunikation med sjukvårdspersonalen önskas av patienterna för ökat stöd, 

kunskap och kontroll för en positiv hantering av sjukdomstillståndet. Egenvården nämns av 

patienterna som en viktig del av välbefinnandet där bland annat kost och motion tas upp. 

Det sociala stödet kan vara en viktig resurs för hantering av sjukdomen så som att minska 

de negativa känslorna och minska känslan av att vara ensam. Det sociala stödet kan ha en 

negativ påverkan i form av att patienten känner ett beroende av andra och har mindre 

kontroll. Gudstron ses som en viktig del i livet för att finna hopp och styrka i sjukdomens 

oförutsägbara natur och lindrar ångesten kring döden. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie där tidigare forskning om kvalitativa 

vetenskapliga artiklar har genomförts. Studien följer Friberg (2006) metod där en 

litteraturöversikt om kunskapsläget har genomförts. Den kvalitativa forskningsmetoden 

innebär fördjupad förståelse för ett valt fenomen som behandlar patienters upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar eller behov (Friberg, 2006). Denna metod ansågs som lämplig 

då studiens syfte var att beskriva hjärtsviktspatienters upplevelser kring sitt tillstånd. En 

annan metod hade varit att genomföra en intervjustudie för att få ökad förståelse för 

undersökningspersonernas värld, utveckling av mening ur deras erfarenheter och 

jämförelse av forskningens resultat med patienternas egna upplevelser (Kvale & Brinkman, 

2009). Detta genomfördes inte på grund av den korta tiden som fanns till att slutföra 

arbetet. Fördelen med den valda metoden är att ny kunskap kan skapas genom analys av 

tidigare forskning (Friberg, 2006). Nackdelen med metoden är att feltolkning av tidigare 

forskning kan förekomma och kan därmed påverka till ett felaktigt resultat (a a). 

Varje artikel har lästs enskilt av båda författarna i arbetet, vid flera tillfällen, och har sedan 

diskuterat sin analys kring artiklarna. Analyserna av artiklarna har sedan sammanställts i 

ett resultat där likheter och skillnader diskuterades och antecknades. Artiklarna 

analyserades med studiens syfte i fokus. Läsningen av artiklarna har genomförts på ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 

att analys av artiklarna görs fritt från fördomar för att undvika en snedvriden studie. Detta 

för att författarna inte ska tvinga på sina fördomar till andra (a a).  Ingenting i studien är 

påhittat och all väsentlig data har tagits med (Nyberg, 2000). Utifrån resultatet har förslag 

på olika vårdhandlingar givits för att förbättra vården (Friberg, 2006). Resultatet är enligt 

Friberg (2006) strukturerat utifrån de teman som formulerats under analysen. Majoriteten 

av artiklarna som använts är vetenskapliga då de uppfyllde våra inklusionskriterier för att 

användas i resultatet. Studier från både män och kvinnor från åldern 45 och uppåt har 

ingått. Dock har majoriteten av de använda artiklarna inkluderat män vilket troligtvis har 

inverkat på att resultatet belyser upplevelsen av hjärtsvikt från ett manligt perspektiv. 

Analysen presenteras enligt Friberg (2006) på ett tydligt och läsbart sätt som möjligt för att 

underlätta läsningen och undvika misstolkningar. Det som är självklart för skribenten 

kanske inte är det för läsaren (Friberg, 2006). Citat från artiklarna har även lästs igenom då 

det kan innehålla värdefull information som inte annars finns med i texten (Friberg, 2006). 

Artiklar från Sverige, Irland och USA har använts i arbetet dock har majoriteten av 

artiklarna varit av engelsk text. Översättning och analys av materialet har genomförts med 

varsamhet för att undvika misstolkningar i analysen. Författarna i arbetet är medvetna om 

att översättning av de engelska artiklarna som också är av vetenskapligt språk, kan vara 

svåra att översätta och därmed kan eventuella feltolkningar ha uppstått i arbetet. Flera 

artiklar som innehåller samma information har använts som referens för ökad validitet och 

reliabilitet. Med validitet menas giltighet, sanning, riktighet och styrka i ett yttrande (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Reliabilitet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) pålitlighet, vilket 

innebär att informationen som används baseras på reproducerbara forskningsresultat.  

Ingen begränsning av länder där studien är genomförd har gjorts då vi anser att upplevelse 

av hjärtsvikt oberoende av kultur är av intresse. Majoriteten av sökorden som användes för 
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att ta fram artiklar var “heart failure” och “experience”. Fler relevanta artiklar kunde 

användas genom utveckling av sökord. Författarna valde bort detta på grund av tidsbrist. 

Användning av databaserna Cinahl, Medline, PubMed och LibHub på Högskolans 

bibliotek i Skövde, medför en begränsning av tillgängliga artiklar och därmed information.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hjärtsviktspatienter och deras upplevelse av hjärtsviktens 

påverkan på det dagliga livet. Teman strukturerar innehållet kring upplevelserna av 

hjärtsvikt. I studien framgår det att många patienter med hjärtsvikt har nedsatt livskvalitet 

genom de besvärande symtomen som leder till minskad energi till dagliga aktiviteter och 

negativa affektiva upplevelser (Nordgren, et.al., 2008, Stull, et.al., 1999). Hjärtsvikten 

medför förändringar i patientens uppfattning kring sig själv, sin kropp och livssituation 

(Nordgren, et.al., 2008; Mårtensson, et.al., 1998). Det framgår även i studien att det är 

viktigt med rutiner angående vila och sömn för att få mer energi till dagliga aktiviteter 

(Bosworth, et.al., 2004). Därför kan det tänkas att vårdpersonal i samråd med patienten 

planerar, ger råd och stöd till rutiner för en ökad livskvalitet. För att hög livskvalitet ska 

uppnås, det vill säga vara tillfreds med livet, krävs frånvaro av negativa känslor och 

bedömningar (Næss, et.al., 2001). Detta framgår även av patienterna i Rhodes och Bowles 

(2002) och Europe och Tyni-Lenne (2004) studie som beskriver att en positiv attityd 

generar till ett lättare liv. Liknande framkommer av Mårtensson, et.al. (1998) studie där 

patienterna beskriver livskvalitet som att vara nöjd med livet som det är nu och glädjas åt 

det som har varit. 

I studiens resultat framgår det att patienternas upplevda hälsa inte alltid stämmer överrens 

med de fysiologiska kontrollerna (Brännström, et.al., 2006). Här finns en tydlig koppling 

på Eriksson (1989) och WHO (2011) definition på att hälsa inte enbart är frånvaro av 

sjukdom. Liknande framkommer av Kleinman (1988) studie som visar att det inte finns en 

tydlig koppling mellan hur en person med kronisk sjukdom uppfattar livets mening och 

svårighetsgrad av fysiska symtom. Upplevelser av att leva med hjärtsvikt varierar och det 

kan då tänkas vara viktigt att patientens unika behov tillgodoses, oavsett vad de 

fysiologiska kontrollerna visar, för ökad upplevelse av hälsa hos patienten.  

Resultatet i den här studien visar att leva med hjärtsvikt som är en oförutsägbar sjukdom 

innebär en ständig osäkerhet och otrygghet kring döden och framtiden (Ekman, et.al., 

2000), speciellt för patienter med svår hjärtsvikt (Bosworth, et.al., 2004; Stull, et.al., 1999; 

Dougherty, et.al., 2007). Patienterna i Burström, et.al. (2007) och Brännström, et.al. (2007) 

studie beskriver liknande problem med otryggheten relaterat till tillståndet. Osäkerheten 

och otryggheten påverkar även relationerna till familj och vänner då anhöriga till 

patienterna med hjärtsvikt får ökat ansvar för den sjuke (Brännström, et.al., 2007; 

Andershed, 1998). De anhöriga beskriver det som att vara känslomässigt omtumlande att 

medla trygghet och välbefinnande till patienten vid försämringar i patientens tillstånd 

(Brännström, et.al., 2007; Andershed, 1998; Karmilovich, 1994). Patienternas tillstånd 

påverkar således både det fysiska och psykosociala livet hos de själva och de anhöriga. I 

studiens resultat framgår att lära sig hantera och relatera till tillståndet, som nu är en del av 

livet, beskrivs av patienterna vara svårt och tar tid (Nordgren, et.al., 2008). 

Författarna i föreliggande studie upptäckte att det sociala stödet kan medföra skuldkänslor 

för patienten så som att vara en börda för familj och vänner, då beroendet av patienternas 
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stöd ökar. I takt med att behovet av det sociala stödet ökar minskar även upplevelse av 

välbefinnande (Bosworth, et.al., 2004;Nordgren, et.al., 2008; Dougherty, et.al., 2007). Här 

finns en tydlig koppling till Eriksson (1989) definition av att den subjektiva upplevelsen av 

hälsa varierar beroende på var någonstans patienten befinner sig i situationen. Det sociala 

stödet beskrivs dock även vara en viktig roll för patientens hantering av sjukdomen 

(Bosworth, et.al., 2004; Europe, et.al., 2001; Nordgren, et.al., 2008; Welstand, Carson 

& Rutherford, 2009; Burström, et.al., 2007). Av studien framgår det även att det andliga är 

en viktig del av livet för patienten att finna styrka och hopp i sin kroniska sjukdom 

(Bosworth, et.al., 2004). 

En viktig del av hanteringen för patienterna är att återfå kontrollen av sitt tillstånd genom 

trygghet (Burström, et.al., 2007; Dahlberg, et.al., 2003). I studiens resultat beskriver 

patienterna i Nordgren, et.al. (2008) information om sitt tillstånd från vårdpersonal som en 

viktig del till tryggheten. Osäkerheten eller otryggheten borde då rimligtvis lindras genom 

information kring tillståndet (Dahlberg, et.al., 2003). Vidare beskriver Dahlberg, et.al. 

(2003) om hotet inte kan avlägsnas kan ändå trygghet uppnås genom att förstå sjukdomen 

och dess innebörd. Patienterna i studiens resultat beskriver kommunikation med 

sjukvården som viktigt för ökad känsla av trygghet, speciellt vid försämrat tillstånd när 

behovet av stöd och hjälp är som störst (Stull, et.al., 1999; Nordgren, et.al., 2008; 
Europe, et.al., 2001). En annan viktig del i processen att hantera tillståndet är att finna en 

mening med livet (Eriksson, 1989; Næss, et.al., 2001) och finna en tillfredsställelse i att 

kunna påverka sitt tillstånd (Hawthorne & Hixon, 1994). Det kan tänkas att information är 

en viktig del för patienten i den nuvarande situationen och för framtiden för en ökad 

upplevelse av hälsa och livskvalitet. 

En rapport från socialstyrelsen (2009) visar att högre utbildning hos patienterna minskar 

dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och lägre utbildning ökar dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det kan tänkas att patienter med högre utbildning erhåller information som 

öppnar möjligheter för att egenvården anpassas efter patientens egna individuella behov 

som stärker livskvaliteten och hälsan.  

I Albert, Trochelman, Li, och Lin (2010) studie framgår det att oberoende av kön eller 

ålder upplever och beskriver patienter med hjärtsvikt olika symtom. Här finns en tydlig 

koppling mellan Eriksson (1989) definition på att hälsa är individuellt. Kvinnors symtom 

på hjärtsvikt är svårare att kartlägga (Xhyheri & Bugiardini, 2010). En trolig orsak till detta 

är att de lever samtidig med andra kroniska sjukdomar vilket försvårar diagnosen för 

hjärtsvikt, vilket kan vara en av förklaringarna till att upplevelse av livskvalitet är sämre 

hos kvinnor än hos män (Britz & Dunn, 2010). Dessutom drabbas många kvinnor av 

hjärtsjukdom senare i livet jämfört med männen och därmed kan bidra till att studiernas 

resultat blir påverkat till ett manligt perspektiv (Xhyheri & Bugiardini, 2010).  

Forskningen har sedan Aristoteles tid använt mannen som standardmodell för framställning 

av behandlingar och läkemedel (Xhyheri & Bugiardini, 2010). Det kan tänkas vara en 

anledning till att kvinnor får sämre livskvalitet av behandlingarna och läkemedlen, då de är 

anpassade efter manliga patienter. Därför anser författarna till föreliggande arbete att 

vidare forskning bedrivs inom detta område för att anpassa behandlingar och läkemedel till 

kvinnor, för att förbättra kvinnors upplevelse av hälsa och livskvalitet. 

I föreliggande studie nämner patienterna vikten av att följa riktlinjerna i ökad tro på bättre 

hälsa och livskvalitet.  I Falk, Bergh, Jakobsson och Ekman (2009) studie har skalan 
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European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS) använts för att mäta 

egenvårdsbeteende vid hjärtsvikt. I studien framgår det att patienter med hjärtsvikt som 

följer riktlinjerna för egenvård har 10 procent ökad risk att dö inom ett år jämfört med de 

patienter som inte följer egenvårdsriktlinjerna (a a). Därför är det viktigt att vidare 

forskning bedrivs inom detta område för att få klarhet i vilka strategier som ska användas 

för ökad hälsa och livskvalitet för hjärtsviktspatienter.  

Konklusion 

Upplevelse av hälsa och livskvalitet är individuellt. Hjärtsvikten påverkar livet och 

hanteras på olika sätt. Riktlinjer om egenvård för att uppnå bättre hälsa kan fungera som ett 

verktyg för patientens process till en bättre livskvalitet och bättre hälsa. Dock bör 

egenvården vara anpassad efter varje individs behov då studier visar på att de allmänna 

råden för egenvård kan bidra till sämre hälsa. Tydlig information om sjukdomen och 

egenvård till patienten och att patienten följer råd som generar till bättre upplevd hälsa och 

livskvalitet är målet för bättre kontroll och upplevelse i livet. Författarna anser att det är 

viktigt att sjukvården ger råd och uppmuntrar patienten att följa riktlinjerna som stödjer 

patientens upplevda hälsa och livskvalitet. De nationella riktlinjerna är generella och det 

åligger i patientens intresse att följa de råd som stärker patientens hälsa, och eventuellt 

upptäcker själv om livsstilsförändringar genererar till bättre upplevd hälsa eller livskvalitet.  
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Bilaga 1. Översikt av analyserade artiklar. 

 

 

Titel Syfte/ Metod Resultat

Antal kvinnor och män

1. Congestive heart failure Att undersöka  manliga  Kvalitativ De psykosociala aspekterna 

patients' perceptions hjärtsviktspatienters intervju- och patientens osäkerhet kring sin

of quality of life: upplevelse av livskvalitet. studie diagnos påverkar livskvaliteten 

the integration of physical 0 kvinnor, 15 män för hjärtsviktspatienter.

and psychosocial factors.

Författare: Bosworth, et.al.   

Tidskrift: Aging & Mental Health 

Årtal: 2004

Land: USA

2. Living with severe Att undersöka hur det är att leva Kvalitativ Att leva med svår hjärtsvikt i  

chronic heart failure med svår hjärtsvikt i den intervju- den palliativa hemsjukvården 

in palliative advanced palliativa hemsjukvården studie innebär en ökad medvetenhet  

home care baserat på patienters kring sin egen dödlighet,

Författare: Brännström, et.al. egna berättelser. försök att överleva de

Tidskrift: European Journal of 1 kvinna, 3 män livshotande tillstånden 

Cardiovascular Nursing samt försök till ökad 

Årtal: 2006 självförtoende i att

Land: Sverige överleva nedgångarna 

i tillståndet. 

3. Drifting in a shrinking Att undersöka hur hjärtsvikts- Kvalitativ Patienter med svår hjärtsvikt 

future: living with patienter ser och planerar intervju- planerar inte för framtiden 

advanced heart failure. deras framtid. studie utan har en svag

Författare: Dougherty, et.al. 3 kvinnor, 21 män förhoppning om att de 

Tidskrift: Journal of Cardiovascular ska bli bättre.

Nursing

Årtal: 2007

Land: USA

4. The Meaning of Living Att undersöka hur äldre Kvalitativ Patienterna såg tillståndet

 with Severe Chronic hjärtsviktspatienter upplever intervju- som en del av sitt liv 

Heart Failure as sitt tillstånd studie och sin identitet.

Narrated by Elderly People 6 kvinnor, 4 män

Författare: Ekman, et.al.

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences

Årtal: 2000

Land: Sweden

5. How women with chronic Att undersöka hur kvinnor Kvalitativ Kvinnor med hjärtsvikt 

heart failure describe their med hjärtsvikt upplever intervju- upplever nedsatt livskvalitet, dålig

illness and life situation. deras sjukdom,att vara sjuk studie arbetskapacitet med trötthet 

Författare: Europe, et.al.  och hur de anpassar och andfåddhet som symtom. 

Tidskrift: Nordisk Fysioterapi  till sin nya livssituation. De emotionella reaktionerna var 

Årtal: 2001 16 kvinnor, 0 män olika där både positiva och

Land: Sverige negativa känslor beskrevs.

6. Qualitative analysis of the Att undersöka om  män Kvalitativ Männen beskriver en mängd 

male experience of heart failure. och deras upplevelse intervju- olika hinder relaterat till 

Författare: Europe &Tyni-Lenne av att leva med studie sin svåra hjärtsvikt. 

Tidskrift: Heart & Lung medelsvår hjärtsvikt. De beskriver olika sätt att

Årtal: 2004 0 kvinnor, 20 män anpassa till sjukdomen

Land: Sverige bland annat förlust av sexuella 

intimiteten och försämrad fysisk

kapacitet.



 

 
 

 

 

  

7. Gender differences in health Att undersöka om könskillnader Kvalitativ Kvinnorna har högre uppfattning 

perceptions and meaning in persons existerar på hjärtsviktspatienters   intervju- om sin hälsa. De visade på en bättre

living with heart failure. upplevelse av hälsa, studie psykosocial anpassning till 

Författare: Evangelista, et.al. psykosociala förändringar sjukdomen och hade en mer positiv

Tidskrift: Heart & Lung till sjukdomen, attityd till sjukdomen än männen.

Årtal: 2001 och oro relaterat till sjukdomen. 

Land: USA 16 kvinnor, 16 män

8. Keeping the maintenance of Att undersöka hur hjärtsvikt- Kvalitativ Tillståndet påverkar patienternas liv

daily life in spite of patienter upplever sitt dagliga liv. intervju- men de finner de finner lösningar

Chronic Heart Failure. 5 kvinnor, 12 män studie för att kunna leva ett normalt liv.

Författare: Falk, et.al.

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing

Årtal: 2007

Land: Sverige

9. Female patients with congestive Att undersöka hur kvinnor med Kvalitativ Patienterna känner begränsningar i sin

heart failure: how they conceive hjärtsvikt upplever sitt liv. intervju- förmåga att vara socialt och fysiskt aktiva.

their life situation. 12 kvinnor studie Genom stöd från sjukvården sänker 

Författare: Mårtensson, et.al. patienterna kraven på sig själva

Tidskrift: Journal of Advanced och stärker deras självförtroende.
Nursing

Årtal: 1998

Land: Sverige

10. Support as experienced by men  Att undersöka och beskriva Kvalitativ Männens upplevelse av stöd 

 living with heart failure in middle medelålders män med intervju- kan beskrivas som säkerhet och

age: a phenomenological study. hjärtsvikt och deras studie känsla av kontroll över sin 

Författare: Nordgren, et.al. upplevelse om stöd. egen kropp och situation.  

Tidskrift: International Journal of 0 kvinnor, 9 män Relationerna har stor betydelse

Nursing Studies för männens upplevelse av stöd. 

Årtal: 2008 Osäkerhet råder om vad som är 

Land: Sverige stödjande då stöd kan innebära 

begränsningar, osäkerhet 

och otrygghet. 

11. Heart failure and its Undersökning om kvinnor Kvalitativ Kvinnorna upplever förluster 

 impact on older women's med hjärtvikt och deras upplevelse intervju- inom många områden relaterat till 

 lives. av att leva med sjukdomen. studie sjukdomen och som påverkar 

Författare: Rhodes & Bowles 5 kvinnor, 0 män deras liv.  Kvinnorna  lärde sig

Tidskrift: Journal of att finna  tillfredsställse i sjukdomen.

Advanced Nursing De fann sätt att skapa  ett 

Årtal: 2002 produktivt liv och meningsfulla 

Land: USA relationer trots begränsningarna

i sjukdomen.

12. Living with an unfixable heart: Undersöka hur patienter Kvalitativ Sjukvårdspersonal bör lägga 

 a qualitative study exploring med svår hjärtsvikt lever intervju- vikten på hur hjärtsvikts- 

the experience of living upplever sitt tillstånd. studie patienter lever med sitt tillstånd och inte

with advanced heart failure. 3 kvinnor, 6 män på hur tillståndet ska botas, för en bättre 

Författare: Ryan & Farrelly omvårdnad för patienterna.

Tidskrift: European Journal 

of Cardiovascular Nursing

Årtal: 2009

Land: Irland



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

13. Becoming a patient Undersökning för bättre förståelse Kvalitativ Processen att drabbas av hjärtsvikt  

with heart failure för processen att bli hjärtsviktspatient. intervju- innebär att ta en ny identitet.

Författare: Stull, et.al. Hur patienterna anpassar studie Fem distinkta faser beskriver 

Tidskrift: Heart & Lung till hjärtsvikten och processen: kris, diagnos, patientens 

Årtal: 1999 vadhjärtsvikten har för och familjens reaktion till diagnosen,

Land: USA betydelse för patienterna. deras acceptans och anpassning till 

4 kvinnor, 17 män ett liv med sjukdomen samt

att ta beslut om hur livet ska gå.  

14. Qualitative analysis Att undersöka och beskriva äldre  Kvalitativ Patienterna beskriver sina symtom  

of living with heart failure hjärsviktspatienters upplevelser intervju- relaterat till vatten och vind

Författare: Zambroski av att leva med sjukdomen. studie där fokus är att finna säker hamn. 

Tidskrift: Heart & Lung 6 kvinnor, 5 män De beskriver att leva med 

Årtal: 2003 hjärtsvikt med ord som turbulens, 

Land: USA navigering och hitta säker hamn.



 

 
 

Bilaga 2. Tematabell, översikt av artiklarnas resultat. 

 

 

 

 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

En ny och X X X X X X X X X X

osäker situation

Förändringar i patientens fysiska X X X X X X X

förmågor och psykiska tillstånd

Förändringar i X X X X X X X X X X

det sociala livet

Anpassning och acceptans i situationen X X X X X X X X X

med ny mening och identitet

Ångest kring döden och X X X X X X X X X X X

sjukdomens oförutsägbara natur


