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Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en av våra folksjukdomar och tros öka i framtiden. Det är ett 

kroniskt tillstånd som karaktäriseras av flera olika symtom så som dyspné och andfåddhet. 

Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom som utgör 50-75% av all 

hjärtsvikt. New York Heart Association Functional Classification är en 

funktionsklassificering som är baserat på patientens egna upplevelser av sjukdomen och är 

graderad från I-IV. Att lida av en kronisk sjukdom kan innebära flera olika former av 

lidande som till exempel sjukdoms-, livs- och vårdlidande. Syfte: Att beskriva patienters 

upplevelser av hur hjärtsvikt och dess symtom påverkar det dagliga livet. Metod: 

Litteraturbaserad studie som är grundad på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Hjärtsvikt 

påverkar hela människan både psykiskt och fysiskt i det dagliga livet. Livet blir begränsat 

på grund av de somatiska symtomen där även emotionella svårigheter blir tydliga. Att inte 

längre kunna utföra dagliga rutiner och delta i aktiviteter leder till en känsla av isolering 

och försämrad livskvalité. Slutsats: Hjärtsvikt har en tydlig påverkan i patientens dagliga 

liv där kroppen konstant är under förändring. Detta leder till en okänd upplevelse där 

framtiden för patienten är oförutsägbar. Hjärtsvikt är ett tillstånd där hela människan bör 

beaktas för att kunna lindra lidande. 
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Background: Heart failure is currently one of the major diseases and is believed to 

increase in the future. It is a chronic condition characterized by multiple symptoms such as 

dyspnea and shortness of breath. The most common cause of heart failure are ischemic 

heart disease, which constitutes 50-75% of all heart failure. New York Heart Association 

Functional Classification is a classification function which is based on the patient's own 

experience of the disease and are graded from I to IV. A chronic disease can cause suffering 

of disease, suffering of life and suffering of care. Aim: To describe patients' experiences 

of how heart failure and its symptoms affect daily life. Method: A literature-based study, 

in which the result is based on eleven scientific articles. Results: Heart failure affects the 

whole person, both mentally and physically in daily life. Life becomes limited because of 

the somatic symptoms and emotional difficulties is also known. The feeling of isolation 

becomes evident when the patient cannot participate in activities. Quality of life 

deteriorates when the daily routines can no longer be performed. Conclusion: Heart failure 

has a clear impact in the patient's daily life in which the body is constantly changing. This 

leads to an unknown experience where the future is unpredictable. Heart failure is a 

condition where the whole person should be considered in order to alleviate suffering. 
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INLEDNING 
 

Hjärtsvikt betraktas idag som en vanligt förekommande sjukdom och tros öka i framtiden då 

människan blir allt äldre. I en studie av Barasa et al. (2014) framkommer det även att hjärtsvikt 

blir allt vanligare i den yngre generationen. Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som karaktäriseras 

av flera olika symtom som är patientens subjektiva upplevelse av sin sjukdom. En försämrad 

livskvalitet är centralt hos den drabbade där ett lidande uppstår fysiskt, psykiskt och socialt då 

hela människans livssituation förändras. Att främja till egenvård är av betydelse för att patienten 

skall kunna upprätthålla hälsa och välbefinnande så som den upplevs av den enskilda människan. 

En bättre egenvårdskontroll leder till färre återinläggningar och sänker sjukhuskostnader men 

ger likväl en ökad livskvalité hos patienten (Sterne, Grossman, Migliardi & Swallow, 2014). 

 

 

BAKGRUND 
 

Hjärtsvikt 
 

Idag beräknas 200 000 svenskar lida av hjärtsvikt, vilket gör att hjärtsvikt är en av Sveriges 

största folksjukdomar. Lika många som är diagnostiserade med hjärtsvikt uppskattas ha en latent 

hjärtsvikt eller en nedsatt hjärtfunktion. Cirka 10 % av Sveriges befolkning som är över 80 år 

beräknas till största sannolikhet lida av hjärtsvikt. Den vanligaste orsaken till att äldre personer 

idag över 65 år läggs in på sjukhus är på grund av hjärtsvikt (RiksSvikt, 2014). En rapport gjord 

av Sahlgrenska akademin i Göteborg mellan åren 1987-2006 visar att hjärtsvikt har minskat hos 

den äldre generationen. Dock sågs en förändring bland den yngre åldersgruppen, en ökning med 

50 % i åldrarna 18-34 år samt 43 % ökning i åldrarna 35-44 år. De vanligaste orsakerna till att 

hjärtsvikt drabbar unga personer är medfödda hjärtfel, hjärtmuskelsjukdomar och missbruk 

(Hjärt-lungfonden, 2014). 

 

Hjärtsvikt ses inte som en sjukdom utan som ett tillstånd där flera symtom uppträder 

tillsammans (Dahlström, 2005; Barasa et al., 2014). Detta tillstånd orsakas av en bakomliggande 

förändring i hjärtas funktion och gör att hjärtat inte kan förse kroppen med tillräcklig 

blodtillförsel (Dahlström, 2005). Enligt Hernborg (2013) kan anledningen till det försämrade 

blodflödet bero på att den sammandragande pumpförmågan är försvagad och benämns systolisk 

dysfunktion. En annan orsak kan vara att hjärtväggarna är för styva då förtjockningar och 

ärrbildning har bildats av exempelvis högt blodtryck. En mindre elasticitet i hjärtmuskeln 

påverkar vidgningsförmågan då hjärtat slappnar av och kallas då för diastolisk dysfunktion. En 

ytterligare orsak till upphov av försämrat blodflöde kan bero på att klaffarnas funktion blivit 

sämre, vilket leder till att de inte öppnar sig ordentligt eller orsakar bakåtläckage (a.a). En patient 

som får en hjärtinfarkt eller tidigare drabbats av hjärtinfarkt löper större risk att drabbas av 

hjärtsvikt. Ischemisk hjärtsjukdom utgör därför 50-75% av all hjärtsvikt. Andra orsaker till 
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hjärtsvikt kan vara hypertoni, hjärtmuskelsjukdomar, klaffel, diabetes och alkoholism 

(Andersson, 2015). 

 

New York Heart Association Functional Classification 

 
En funktionsklassificering är användbart för att definiera hjärtsviktens svårighetsgrad. Den mest 

använda är New York Heart Association Functional Classification, NYHA som bygger på 

patientens egna upplevelser. Påverkan av patienternas dagliga tillvaro och livskvalité kan i stora 

drag synliggöras med hjälp av denna klassifikation (Dahlström, 2005). Enligt American Heart 

Association (2015) delar NYHA in hjärtsvikt i fyra olika svårighetsgrader. 

 

NYHA I – Hjärtsjukdom utan tecken på symtom. Fysisk aktivitet ger ingen begränsning eller 

förekomst av symtom så som onormal trötthet, hjärtklappning eller andnöd. 

NYHA II – En lätt hjärtsvikt. Inga symtom vid vila men en svag begränsning ses vid normal 

fysisk aktivitet då symtom framträder. 

NYHA III – Medelsvår hjärtsvikt. Inga symtom i vila men vid lättare fysisk aktivitet leder det 

till trötthet, hjärtklappning eller andnöd. 

NYHA IV – En svår hjärtsvikt där symtom förekommer redan vid vila. Någon form av fysisk 

aktivitet ger en ökad obehagskänsla för patienten (a.a). En patient som är i detta stadie är oftast 

sängliggande eller bunden till rullstol (Johnson et al., 2014) 

 

Statistiskt sett uppskattas det att ungefär 50 procent av dem som får diagnosen hjärtsvikt 

överlever sex år med läkemedelsbehandling. Vid stadie NYHA II och NYHA III kan fysisk 

aktivitet förbättra funktionen. I stadiet NYHA I uppskattas fem procent avlida och i stadiet 

NYHA IV uppskattas 50 procent att avlida inom ett år. Prognosen påverkas, förutom av 

symtomen, även av hjärtats pumpfunktion och arytmier (Socialstyrelsen, 2007). 

 

 

Symtom och tecken vid hjärtsvikt 
 

Symtom är de obehag som patienten associerar med sjukdom medan tecken är direkta fynd på 

sjukdom vid kliniska undersökningar och prover (Ekman, 2009). Dahlström (2005) beskriver 

att hjärtsvikt karakteriseras av flera symtom och tecken och inte av ett enskilt specifikt symtom. 

De symtom som patienten erfar bygger på hans eller hennes personliga upplevelser. Symtomen 

kan antingen komma smygande eller debutera akut. Patienternas upplevda symtombild kan vara 

svår att känna igen för vårdpersonalen, vilket kan leda till att diagnosen inte fastställs förrän 

symtomen eskalerat (Moser et al., 2014). Ett av de vanligare symtomen som uppkommer vid 

hjärtsvikt är andfåddhet, dyspné (Hernborg, 2013; Dahlström, 2005), som 90 % av alla patienter 

tycks uppleva (Heo et al. 2014a; Heo et al., 2014b). I en studie av Heo et al. (2014b) framkom 

det att 70 % av patienterna uppgav att dyspné är den huvudsakliga anledningen till att de söker 

vård. Dyspné kan uppstå vid ansträngning men likväl vid vila beroende på graden av hjärtsvikt 

(Dahlström, 2005). Andra symtom och tecken som yttrar sig vid hjärtsvikt är trötthet, 
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orkeslöshet och svullnad av anklar och ben. Svullnaden beror på att det ansamlas vätska i 

kroppen som leder till en viktökning hos patienten (Hernborg, 2013). När tröttheten eskalerar 

så utvecklas den till ett stadie som benämns fatigue, vilket innebär en ihållande känsla av 

utmattning som inte försvinner vid vila, en subjektiv upplevelse som inte kan elimineras 

(NANDA International, 2011). Heo et al. (2014a) nämner att även depressiva symtom är vanligt 

förekommande och återfinns hos 30-60 % av patienterna. Dessa symtom kan vara associerade 

till de fysiska symtomen. De tecken och symtom som hjärtsvikt ger är förknippat med 

sjukhusvård och dödlighet. Moser et al. (2014) tar upp att patientens sammanhang med 

bakgrund och situation är en betydande del i personens symtomuttryck. 

 

Den kroppsliga förändringen 
 

Enligt Wiklund (2003) innehåller den fysiska kroppen vår syn på oss själva, tidigare upplevelser 

och erfarenheter och står för vår kontakt med den yttre världen.  Människan lever på så vis sitt 

liv genom sin kropp (Dahlberg et al., 2003). Då en sjukdom eller skada drabbar en människa 

förändras kroppen vilket innebär en förändring i människans upplevelse av sig själv men även 

relationen till sin omgivning (Wiklund, 2003; Dahlberg et al., 2003). Den kroppsliga 

funktionsnedsättningen som kan komma av en sjukdom förändrar patientens livssituation och 

påverkar flera aspekter i patientens liv så som exempelvis framtidstro, fysiska och sociala 

aktiviteter och kan leda till oro och depression (Mårtensson, 2005). Därför är det av yttersta vikt 

att ha en helhetssyn vid vårdandet av patienter som lider av hjärtsvikt (Dahlström, 2005). 

 

Livskvalité 
 

Enligt Zambroski et al. (2005) studie ses en försämrad livskvalitet till följd av diagnosen av 

hjärtsvikt. Med livskvalitet menas, att utifrån patientens egna upplevelser, känna ett fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande (Andersson, 2000). Nordenfelt (2004) och Willman (2009) 

menar på att en god livskvalité inte behöver vara frånvaro av sjukdom utan kan upplevas trots 

sjukdom. Det finns olika typer av livskvalité, inom sjukvården är det den hälsorelaterade 

livskvalitén som är relevant. Den hälsorelaterade livskvalitén är uppfattningen av patientens 

hälsostatus jämfört med vad patienten förväntat eller önskat sig att det skulle vara 

(Mårtensson, 2005). Livskvalité kan kopplas samman med att känna ett värde av lycka och 

välbefinnande. Det finns ett inre och ett yttre välbefinnande, där det inre beskriver upplevelser 

av vår inre värld och våra upplevelser i allmänhet. Det yttre välbefinnandet är våra upplevelser 

som ständigt påverkar oss. Livskvalitetsbegreppet kan vara diffust och svårt att sätta en 

definition på men kan sammanfattas som lycka (Nordenfelt, 2004). Livsvärldsperspektivet är 

människans levda verklighet i fokus. Det innebär att vårdaren försöker få en förståelse för hur 

patienten själv upplever sin dagliga tillvaro genom att se, beskriva och analysera världen ur 

patientens synvinkel (Dahlberg et al., 2003). 
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Lidande 
 

Eriksson (1989) menar att hälsa och lidande står i relation till varandra och är en del av livet. 

Att möta och försonas med sitt lidande ses som en del av hälsoprocessen (a.a). Enligt Baggens 

och Sandén (2009) är lidande något som finns inom varje människa. Människans inre 

upplevelser är avgörande för hur vi bemästrar de svårigheter vi ställs inför (Eriksson, 1989). 

Lidande ses som något privat men då sjukdom drabbar en människa påverkas även dennes 

närstående (Baggens & Sandén, 2009). Varje enskild individ reagerar olika vid ett lidande, 

vilket gör att det inte går att generalisera. Människan kan välja att förneka den eller skuldbelägga 

sig själv eller andra. Känslor som kan uppstå då är förvirring, ilska, självömkan, nedstämdhet 

och ångest. Ett religiöst eller filosofiskt förhållningssätt kan hjälpa vissa människor att acceptera 

sitt lidande (a.a). Wiklund (2009) menar att lidandet inte skall begränsas till sjukdomen utan 

även att hänsyn tas till andliga, kroppsliga och själsliga aspekter.   

 

Eriksson (1994) nämner att det finns tre olika former av lidande. Sjukdomslidande är det lidandet 

som patienten upplever i samband med sjukdom och behandling där kroppslig smärta är centralt. 

Den kroppsliga smärtan fångar upp hela människans uppmärksamhet och är oftast fokuserad på 

en bestämd del av kroppen. Ett annat begrepp som är kopplat till sjukdomslidande är själsligt 

och andligt lidande och är det lidande som orsakas av skam och/eller skuld som människan 

upplever i relation till sin sjukdom och behandling (a.a). Vårdlidande kan uppstå då en patients 

värdighet kränks och är den vanligaste orsaken till att ett vårdlidande uppkommer. En annan 

definition på vårdlidande är då vårdgivaren utövar sin makt på ett sätt som kan åstadkomma ett 

lidande för patienten. Att inte ta patienten på allvar kan ses som ett sätt då vårdpersonalen 

missbrukar sin makt (Eriksson, 1994). Att leva med sjukdom och ohälsa påverkar hela 

människans livssituation. Det liv som tidigare tagits för givet tas plötsligt ifrån en och en känsla 

av livslidande blir påtagligt. Detta kan innebära en fara mot ens liv men även begränsa 

möjligheten att vistas i olika sociala miljöer (a.a). Lidandet framträder oftast i samband med 

hjärtsvikt (Wiklund, 2009) där hälsoproblemen kan göra att det dagliga livet påverkas (Baggens 

& Sandén, 2009). Därför har vi valt lidande som vårt bärande begrepp i arbetet.  

 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 
 

Enligt International Council of Nurses (2012) har sjuksköterskan till uppgift att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lindade. Socialstyrelsen (2005) betonar att 

dessa grundläggande ansvarsområden skall genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt där respekt och omsorg visas för patientens integritet, värdighet och 

autonomi. ”God omvårdnad ska ges till alla oavsett hänsyn till ålder, hudfärg, trosuppfattning, 

kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politiskt åsikt, ras eller social status” (s.17). 

Den legitimerade sjuksköterskan förväntas att följa de olika lagar, förordningar och föreskrifter 

som finns till för att patienten ska erhålla en så god och säker vård som möjligt (a.a). Svensk 

sjuksköterskeförening (2011) menar att kunskapen inom hälso- och sjukvården ständigt är under 

utveckling, vilket skapar en utmaning då sjuksköterskan har till ansvar för att hålla sig 

uppdaterad och tillämpa en evidensbaserad vård för patienten. 
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Vård vid hjärtsvikt 

Medicinskvård 

 

Målet med den farmakologiska behandlingen är att minska patientens symtom och förbättra 

prognosen. För att patienten skall få en så effektiv behandling som möjligt krävs det att de 

bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt kartläggs. Den farmakologiska behandlingen som 

tillämpas är inriktad på att behandla de fyra olika faktorer som styr hjärtats funktion. Dessa är 

preload, afterload, kontraktilitet och hjärtfrekvensen (Dahlström & Strömberg, 2005). De 

vanligaste läkemedelsgrupperna som används vid hjärtsvikt är ACE-hämmare, diuretika och 

betablockerare (Strömberg & Mårtensson, 2005). 

 

Omvårdnad 

 

De kroppsliga funktionsnedsättningar hos patienterna med hjärtsvikt är de som påverkar 

patientens livssituation mest. Dessa funktionsnedsättningar är framförallt andningsbesvär och 

trötthet. För att tillämpa en professionell och kvalificerad vård vid hjärtsvikt så krävs det att 

vårdpersonal har en förståelse över hur det är att leva med sjukdomen (Mårtensson, 2005).  

För patienter med hjärtsvikt finns det specialiserade mottagningar som är 

sjuksköterskebaserade med läkarstöd inom primär- och slutenvården. Målen med 

mottagningarna är att följa patienten efter att hon eller han varit inlagd på sjukhuset, förbättra 

livskvalitén samt undvika återinläggningar. På mottagningarna bedöms patientens nuvarande 

situation och dennes framtid. De behov som tas upp involverar det fysiska, psykiska och 

sociala. Vårdpersonalens uppgift är även att uppmärksamma förändringar i patientens 

symtombild och tecken, stödja och uppmuntra till egenvård (Strömberg, 2005c). 

Egenvård 

 

Dahlström och Strömberg (2005) nämner att det är viktigt att främja patienten till 

livsstilsförändring vid förändringar i symtombilden. Daglig vikt är en viktig del av kontrollerna 

som patienten själv kan utföra i hemmet. Symtom och tecken som andnöd och ödem kan 

kontrolleras med hjälp av att ha en bra diet med både salt- och vätskerestriktioner för att inte 

ansamla för mycket vätska i kroppen. Viktreglering är en viktig del för att undvika övervikt eller 

malnutrition hos patienten. För att upprätthålla en så god livskvalité som möjligt är det viktigt 

att vara fysiskt aktiv, rökstopp och att även skydda sig mot årsinfluensa och lunginflammation 

i form av att kontinuerligt vaccinera sig (a.a). Hart, Spiva och Kimble (2010) nämner att 

sjuksköterskan bör, förutom kompentens inom området, ha förmågan att kunna undervisa 

patienten på ett pedagogiskt sätt så att patienten kan tillhandahålla information. Patientens 

närstående kan med fördel delta vid patientundervisningen då de har stor inverkan i patientens 

egenvård (a.a). Syftet med informationen som ges till patienten är att bevara eller förbättra hälsa. 

Denna information strävar till att främja patienten till egenvård. För att patienten ska vilja och 

kunna utföra egenvård är kunskap och drivkraft en förutsättning (Strömberg, 2005a; Strömberg, 

2005b). Sammanfattningsvis så är målet med egenvård att de handlingar patienterna gör för sin 
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egen skull är till att upprätthålla hälsa, sitt välbefinnande och sin personliga utveckling 

(Strömberg, 2005a). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Hjärtsvikt betraktas som en vanligt förekommande sjukdom. Den har en stor påverkan i 

patientens liv både fysiskt, psykiskt och socialt. Ett lidande ses hos patienten vilket leder till en 

försämrad livskvalité då deras livssituation förändras. Hela människan bör beaktas som en 

enskild individ. Det är patientens egen syn på hälsa, livsvärld och behov som bör ligga till grund 

för framtida vård. Med ökad kunskap om de upplevelser som patienten erfar av sin situation kan 

förståelsen öka och ge förutsättningar för att omvårdnaden för dessa patienter förbättras och 

utformas för den enskilda människan.  

 

SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av hur hjärtsvikt och 

dess symtom påverkar det dagliga livet. 

 

METOD 
 

En litteraturöversikt valdes för att studera det valda området vilket innebär att resultatet 

sammanställdes utifrån tidigare forskning (Friberg, 2012). För att få fram relevant forskning 

användes endast kvalitativa artiklar då en kvalitativ metod syftar till att forskningen fokuserar 

på människors upplevelser och dennes situation, vilket överensstämmer med studiens syfte 

(Segesten, 2012). Genom detta kan patienters livserfarenheter, förväntningar och behov beaktas 

(Friberg, 2012b). 

Urval och datainsamling 

 
Sökningarna gjordes i databasen Cinahl då den innehåller forskning inom vård och omsorg ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv. De sökord som användes var emotion*, experience*, feel*, 

heart failure, patient* sick, suffer* och symptom*. Trunkering användes på de ord som kunde 

ha flera olika böjningar (Östlundh, 2012), detta för att minimera risken att användbara artiklar 

skulle falla bort. De olika sökordskombinationer som använts redovisas i (bilaga 1). Även 

sekundära sökningar gjordes, där fyra artiklar blev aktuella att användas till resultatet. Alla titlar 

lästes igenom på de sökningar som gjordes. De artiklar vars titlar på något sätt kunde kopplas 

till hjärtsvikt lästes även abstraktet igenom. De artiklar som hade en kvantitativ metod valdes 

bort direkt. De kvarstående artiklar som författarna tyckte svarade till syftet lästes igenom 

gemensamt för att minimera feltolkningar. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs 

(2012a) granskningsmall (bilaga 2) för att säkerhetsställa att de uppfyllde god vetenskaplig 
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kvalité. Författarna kom sedan fram till att totalt 11 artiklar uppfyllde hög kvalité och användes 

till resultatet, dessa artiklar redovisas i bilaga 3.  

 

För att artiklarna skulle vara aktuella för syftet behövde de uppnå inklusionskriterier som var: 

 Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

 Artiklarna skulle vara peer reviewed 

 Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2015 

 Patienterna skulle vara över 18 år 

 Upplevelserna som beskrevs skulle vara kopplade till hjärtsvikt 

Varför författarna valde dessa inklusionskriterier diskuteras i metoddiskussionen. 

 

Analys 

 
När relevanta artiklar hade tagits fram bearbetades de efter Fribergs (2012) tre analyssteg. Detta 

innebar att författarna började läsa igenom artiklarna enskilt för att få en helhet kring innehållet. 

Därefter bearbetades resultatdelen i varje artikel flera gånger, både enskilt och gemensamt, för 

att minimera feltolkningar. Innehållet som svarade på syftet skrevs på ett separat papper för att 

lättare kunna bearbetas med hjälp av färgpennor. I steg nummer två plockades gemensamma 

nämnare ut för att bilda olika subteman som sedan skulle hjälpa författarna att finna bra teman. 

Detta gjordes genom att färgkoda all fakta med olika färger, för att på ett enkelt sätt få en 

överblick över vilka artiklar som visade liknande eller samma resultat. När författarna letade 

efter data till resultatet i de olika artiklar som hade färgkodats, hade de sitt syfte framför sig hela 

tiden för att vara säkra på att fakta svarade på syftet. Efter bearbetning i steg två valde författarna 

att endast använda sig av temaområden istället för teman och subteman. Detta låg till grund inför 

den sista fasen då en ny helhet beskrevs och sammanställde resultatdelen.  För en mer 

överskådlig blick sammanställdes resultatets artiklar (se bilaga 3). 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Inom forskning ska hänsyn tas till människors lika värde, integritet och autonomi. Etiska 

övervägande skall ständigt reflekteras över så att inte deltagarna i studien skadas, såras eller 

utnyttjas (Northern Nurses’ Federation, 2003; Kjellström, 2012). Informationskravet som 

innebär att de som väljer att delta i en studie ska ha blivit ordentligt informerade om projektet, 

ha förmågan att förstå innebörden av det och på så vis kunna ge sitt samtycke, 

samtyckekravet, om att delta. Det skall alltid vara frivilligt med rätten att avbryta när som 

helst utan några konsekvenser. Genom att studien har konfidentialitetskrav ska inga obehöriga 

kunna ta del av uppgifter. Dessutom ska det vara omöjligt att kunna identifiera vem som har 

varit uppgiftslämnare. Nyttjandekravet innebär att det som framkommer i studien endast ska 

gå till forskningens ändamål (Kjellström, 2012). 

 

Artiklarna som är med i denna litteratur översikt är granskade och fått godkänt av etisk 

kommitté. Att tolka och analysera text på ett annat språk kan medföra feltolkningar som i sin 
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tur kan påverka resultatet, vilket författarna är medvetna om. När granskningarna gjorts på 

datamaterialet har målet varit att inte förändra eller feltolka det som skrivits i artiklarna. 

Författarna har försökt att vara så korrekta och rättvisa som möjligt när översättningar gjorts, 

detta för att förhindra feltolkningar.  
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RESULTAT 
 

Elva artiklar bearbetades och sammanställdes. Ur analysen framkom fyra temaområden: 

kroppsliga upplevelser och dess konsekvenser, upplevelsen av ett begränsat liv, påverkan av 

livskvalité, förändrade tankar. 

 

Kroppsliga upplevelser och dess konsekvenser 
 

Patienterna beskriver att de kroppsliga upplevelserna som kännetecknas av hjärtsvikt är att 

kroppen är trött, saknaden av styrka och att vara energilös (Falk, Granger, Swedberg & Ekmans, 

2007; Jones, McDermott, Nowles & Bekelman, 2012). Avsaknad av energi innebär en 

överväldigad och okänd upplevelse som påverkar hela människan (Falk et al., 2007) så som 

kropp, relationer, miljö och tid (Jones et al., 2012). Att planera och värdesätta sin tid är viktigt 

för att kunna minimera tröttheten och därmed bevara sin energi i största möjliga mån (Jones et 

al., 2012). Bristen på energi leder till negativa emotionella känslor så som sorg, ilska och 

irritation (Falk et al., 2007). 

 

Enligt Falk et al (2007) är fatigue ett av de vanligaste symtom som uppstår vid hjärtsvikt. Deras 

studie visar att konsekvenserna av symtomet förstärker upplevelsen av tröttheten hos de 

drabbade. Dessa fysiska förändringar ses hos patienter med hjärtsvikt då kroppen inte längre 

orkar samarbeta. Vanliga aktiviteter så som exempelvis tvätta, handla och personlig hygien blir 

allt mer fysiskt ansträngande (Jones et al., 2012). Symtomen som kommer till följd av fysisk 

aktivitet leder till att patienterna upplever en känsla av att bli begränsad. Konsekvenserna som 

blir om den fysiska begränsningen trotsas är en ökad trötthet, detta gör att patienterna känner 

sig upprörda över sin situation (Rodriguez et al., 2008). Trötthet är inte det enda symtomet som 

patienterna anger blir närvarande vid fysisk aktivitet. Andfåddhet, andnöd, bröstsmärtor, yrsel 

och svaghet i extremiteterna är andra symtom som kan relateras till fysisk ansträngning (Falk et 

al., 2007). 

 

Som nämnt ovan är andfåddhet ett vanligt förekommande symtom. Patienterna delar in 

andfåddhet efter tid, antingen är andfåddheten ihållande och varar över 24 timmar och kan 

innebära dagar, veckor, månader eller år. Andfåddhet kan även uppstå episodsvis och kvarstår 

då under 24 timmar i antingen sekunder, minuter eller timmar. Båda kategorierna upplevdes av 

78 % av deltagarna. Den episodiska andfåddhet kunde utlösas av fysisk aktivitet, känslor och 

miljöfaktorer så som temperaturskillnader, patientens kroppsposition etc. Den akuta 

andfåddheten kan i vissa fall uppstå med snabb debut, kort varaktighet och innebära svår 

intensitet för patienten, utan någon utlösande faktor (Simon et al., 2013). Att lida av andnöd är 

en skrämmande känsla för patienten som innebär desperation efter hjälp (Rodriguez et al., 2008). 

Andfåddhet upplevs som det symtom som är jobbigast att leva med för patienterna, då de 

upplever att de behöver extra tid för att få det vardagliga livet att fungera (Lowey, Norton, Quinn 

& Quill, 2013). 
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Patienter med hjärtsvikt skuldbelägger sig själva för att de inte kan delta i vanliga aktiviteter 

tillsammans med närstående. Likaså upplevs det som svårt att veta vad som förväntas av dem 

som hjärtsjuka (Falk et al., 2007; Jones et al., 2012). De beskriver sig själva som lata, 

omotiverade och initiativfattiga men att det är bättre att verka ”lat än hjälplös” (Falk et al., 

2007). 

 

Upplevelsen av begränsat liv 
 

Att patientens tillstånd blir märkbart inför andra gör att patienten upplever sig förödmjukad. En 

känsla av rädsla för att inte kunna hantera och kontrollera okända situationer gör att patienter 

med hjärtsvikt begränsar sina liv för att skydda sig mot besvikelse. Detta leder till en känsla av 

isolering där sjukdomen hindrar dem från att delta i aktiviteter som de tidigare känt glädje av. 

Känslan av isolering behöver nödvändigtvis inte kopplas samman med ensamhet, men 

sjukdomen begränsar patienterna och ger dem en upplevelse av att vara fånge i sitt egna hem 

(Falk et al., 2007). Det begränsade livet gör att patienterna inte kan behålla deras sociala roll 

inom familjen, den sociala cirkeln eller inom deras profession. Vilket leder till en känsla av att 

vara bortkopplad från andra och exkluderad från livet (Nordgren et al., 2007). Patienternas 

sociala nätverk blir påverkat av de begränsningar som sjukdomen ger men även de begräsningar 

som de själva sätter upp. Många patienter litar inte på att deras egen förmåga att utföra fysisk 

aktivitet som tillräcklig. En rädsla för att misslyckas och äventyra sin hälsa gör sig påmint. 

Patienterna upplever att det är svårt att ta sig någonstans vilket påverkar det sociala livet. Likaså 

upplevs städa som en för ansträngande fysisk aktivitet där förbereda sitt hem för gäster blir en 

för stor börda och på så vis förstärker känslan av isolering. Det krävs hela tiden planering om 

vad patienterna vill, behöver och är tvungna att göra. Praktiska och nya tillvägagångssätt blir 

aktuella för att kunna få en fungerande vardag. Många patienter har hemhjälp vilket upplevs 

både positivt och negativ. Det underlättar att få hjälp samtidigt som känslan av att vara en börda 

är närvarande (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010). Patienter såg hjälpmedel som något 

nödvändigt och nyttigt för att inte förvärra sjukdomstillståndet, det kan innebära användning av 

rullstol eller syrgas för att klara av vardagen. Det kommer en punkt där behovet av olika 

hjälpmedel föredras istället för att förnekas. Många patienter upplever att de gradvis blir sämre 

i sin sjukdom och detta leder till oförutsägbara exacerbationer som i sin tur gör att de blir inlagda 

på sjukhus (Rodriguez et al., 2008). Oron för att bli inlagd på sjukhus gör att patienterna 

accepterar hjälpmedel i sin vardag för att få en ökad livskvalité (Simon et al., 2013). 

Påverkan av livskvalité 
 

Patienter upplever att deras livskvalité påverkas negativt av sjukdomen. Orsaker till detta var 

fysiska symtom som begränsar deras energinivå att utföra aktiviteter. Att inte kunna utföra 

dagliga rutiner som tidigare varit en självklarhet minimerade känslan av att ha livskvalité. Även 

psykologiska faktorer ses som en orsak till sämre livskvalité. För att kunna hantera den 

kroppsliga förändringen som kommer med hjärtsvikt behöver patienterna känna ett gott mod 

trots sin livssituation. Desto bättre livskvalité de upplever ju mer kan de utföra och uppskatta 

aktiviteter med familj och vänner (Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009). 
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Ekonomin ses som en stressor hos patienterna där en bra eller ansträngd ekonomi påverkar 

patientens livskvalité (Heo et al., 2009; Rodriguez et al., 2008). Detta är mer påtagligt hos de 

patienter som är 65 år eller yngre då det begränsar hur mycket de kan arbeta. De yngre 

patienterna väljer att arbeta halvtid men detta gör i sin tur att hjärtsvikten blir mer påtaglig då 

symtomen som trötthet och andfåddhet yttrar sig (Rodriguez et al., 2008). Även för de äldre är 

ekonomin begränsad och i vissa fall har inte patienterna råd att köpa sina läkemedel de behöver. 

Patienterna nämner även att en ansträngd ekonomi inte tillåter att något oförutsägbart händer 

(Heo et al., 2009). Att bli sjukskriven är även en stressor som patienten kan erfara och ses som 

en psykisk påfrestning. Lindbäck och Nordgren (2015) nämner att som sjukskriven innebär det 

ett liv med ångest, otrygghet och osäkerhet. Patienterna upplever en frustration och stress kring 

sjukskrivningssystemet relaterat till lagar och regler. Då läkare och rehabiliteringspersonal gav 

dem stöd kring detta känner patienten hopp, tillit och lugn. 

 

Förändrade tankar 
 

Att leva med hjärtsvikt innebär att tankar som utsatthet och dödlighet ständigt gör sig påmint 

där känslan av att ha en tidsinställd bomb i bröstet är närvarande (Jones et al., 2012). Negativa 

tankar är vanligt förekommande hos dessa patienter, detta beror oftast på att de får känslan av 

att det inte har något mer att erbjuda i och med sin sjukdom. De känner sig som förlorare (Dekker 

et al., 2009). Känslan av att det är svårt att koncentrera sig gör att patienterna upplever sig 

tankspridda och att tankeverksamheten blir långsammare. Den minnesförlust som patienterna 

uppvisar skylls i vissa fall på åldern då det känns mer accepterande (Falk et al., 2007). En negativ 

känsla som patienterna nämner när kroppen är trött, är att de känner sig bekymrade och oroliga 

över deras försämrade hälsa (Nordgren et al., 2007). Andra aspekter som kan leda till negativa 

tankar kan vara familjeproblem och ytterligare hälsoproblem som diagnostiserades innan 

patienterna drabbades av hjärtsvikt. Förlusten av att inte kunna arbeta som tidigare upplevs som 

en stor sorg och förstärker den negativa tillvaron hos patienterna. Ångest är något som också 

ses hos patienterna utöver de negativa tankarna, vilket gör att deras depressiva symtom förstärks. 

För att hantera de depressiva symtomen visade sig olika aktiviteter gynnsamt för att kunna 

skildra tankarna. Även andlighet och religiösa tankar samt socialt stöd från familj och vänner 

kan ha stor betydelse. Sista utvägen för att hantera dessa depressiva symtom är antidepressiva 

läkemedel för att patienterna åter ska kunna känna uppskattning av saker och ting (Dekker et al., 

2009).   

 

De negativa tankarna och upplevelserna kan ibland följa med patienterna till nästkommande dag 

och medföra att människan fortsätter att vara lågmäld (Falk et al., 2007). Patienterna lever från 

dag till dag och vet inte om nästa andetag är det sista de tar (Rodriguez et al., 2008; Simon et 

al., 2013; Waterworth & Jorgensen, 2010). Patienterna upplever dock att vissa dagar är bättre 

än andra (Simon et al, 2013; Falk et al., 2007). Till följd av detta lär sig patienterna att ta en dag 

i taget, då de lever med en verklighet som innebär en trolig förkortad livslängd (Jones et al., 

2012).  Trots att de lever från dag till dag så finns hoppet om att sjukdomen skall stabiliseras. 

De fruktar en försämring i sjukdomen och en ovisshet inför framtiden är central (Lowey et al., 

2013). I vissa fall kan framtiden kännas hopplös då de inte känner att de har något att se fram 

emot (Waterworth & Jorgensen, 2010). Patienterna upplever att det kan finns en bristande 
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förståelse för deras trötthet hos familj, vänner och sjukhuspersonal (Jones et al., 2012). Enligt 

Lowey et al. (2013) vill patienterna bibehålla så mycket kontroll som möjligt över sin hälsa och 

sjukdom. Återinläggningar är en oro hos patienterna då varje sjukhusvistelse tydliggör och 

påminner om en försämring i sjukdomstillståndet och att livets slut närmar sig (Waterworth & 

Jorgensen, 2010). När det närmar sig slutet för patienten anser de att de vill ha en ärlig 

kommunikation kring prognosen. Detta är något de upplever inte tas upp så ofta men som de 

känner är en viktig del av vården (Rodriguez et al., 2008; Lowey et al, 2013). 

 

 

Resultatsammanfattning 
 

Att leva med hjärtsvikt innebär en livssituation som karaktäriseras av en oförutsägbar och 

fallerande kropp. En förändrad självbild och ett hälsotillstånd som snabbt kan förändras. Livet 

kan inte längre tas för givet, utan varning kan det komma till sitt slut. Patienterna kan inte längre 

fullfölja deras livsplaner eller fortsätta med sitt aktiva liv, detta innebär att det är ständig 

dragkamp mellan personen de vill vara och personen de verkligen är (Nordgren, Asp & 

Fagerberg, 2007). 

 

  



 13 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarnas syfte med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av hur 

hjärtsvikt och dess symtom påverkar det dagliga livet. Eftersom att författarna ville förstå 

patienters upplevelser så valdes enbart kvalitativa vetenskapliga artiklar in i resultatet. Med 

denna metod som utgångspunkt skapas en förståelse av lidandets innebörd, påverkan i det 

dagliga livet kopplat till sjukdomstillstånd. I kvalitativa studier är målet att skapa en förståelse 

för patientens situation. Situationen kan vara kopplad till patientens upplevelser, känslor, 

erfarenheter eller förväntningar. Medan en kvantitativ studie bygger på statistik, mätningar och 

jämförelser i olika sammanhang. Därför ansågs den kvalitativa studien mest användbar då 

upplevelser var studiens syfte (Segesten, 2012). Databasen som författarna använde sig av var 

Cinahl som har bra urval av artiklar inom vård och omsorg. Författarna valde att inte söka i 

andra databaser då 11 artiklar ansågs vara tillräckligt för att få fram en ny helhet som svarade 

på deras syfte. Användning av andra och fler databaser hade kunnat utöka resultatet samt 

förhindra att relevanta studier föll bort. Vid sökningarna användes trunkering för att inte 

begränsa sökningen till enbart en böjning av sökordet (Östlundh, 2012), AND och OR användes 

för att koppla ihop orden och få ner träffarna på sökningarna. Synonymer användes även för att 

relevanta studier inte skulle falla bort i sökningarna. För att granska artiklarna och se om de 

erhåll god vetenskaplig kvalité använde författarna sig av Fribergs (2012a) granskningsmall 

(bilaga 2). Fribergs (2012b) grundprincip i att analysera texterna är att få en helhet av de 

vetenskapliga artiklarna, ta delar ur dessa och sedan bilda en ny helhet till resultatet. 

 

När sökningarna gjordes hade författarna innan kommit fram till olika avgränsningar som var 

baserade utifrån syftet, så som inklusionskriterierna. En avgränsning av de vetenskapliga 

artiklarna är nödvändig för att analysen av data skall bli tydlig (Friberg, 2012c). Författarna 

valde en årsavgränsning på 10 år mellan 2005-2015, studierna skulle vara skrivna på engelska 

och vara peer reviewed. Östlundh (2012) menar att avgränsningar underlättar för att inte få med 

ointressanta artiklar som inte hör till syftet. Vetenskapliga artiklar är en färskvara och då är en 

tidsperiod en relevant avgränsning för att inte få fram äldre artiklar som inte är av intresse. 

Språkavgränsningen är relevant för att inte få fram artiklar med ett språk författarna inte 

behärskar. Peer review avgränsningen används för att enbart hitta artiklar ur vetenskapliga 

tidskrifter (a.a). Från början var det meningen att det skulle göras en avgränsning och enbart 

inkludera Norden i sökningarna. Efter diskussion med varandra så beslutades det att denna 

avgränsning inte var aktuell då syftet var att identifiera upplevelsen av symtom och då var en 

avgränsning på länder inte aktuell. Artiklar som medvetet valdes bort även om de stämde 

överens med syftet var artiklar där enbart det ena könet deltagit. Utifrån det data som 

framkommit i denna studies resultat har inga skillnader kunnat urskiljas. Att välja bort de 

kvantitativa artiklarna kan ha gjort att användbara artiklar fallit bort, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Detta gjorde även att en begränsning gjordes och många artiklar med bra 

sammanfattningar föll bort. En blandning av kvalitativa och kvantitativa artiklar hade stärkt 

resultatet och ökat trovärdigheten (Borglin, 2012). En annan anledning till att kvantitativa 

artiklar valdes bort var för att resultatet där är mer generaliserbart och att resultatet i de 

kvantitativa artiklarna representeras av siffror i olika former (Billhult & Gunnarsson, 2012). 
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Detta var inte syftet med studien, då varje människa upplever sin situation olika och det ville 

författarna få fram i resultatet. I de kvalitativa studierna är antalet deltagare oftast lägre än i de 

kvantitativa studierna (Henricson & Billhult, 2012). Trots lågt antal deltagare valdes artiklarna 

in i resultatet, detta för att författarna ansåg att syftet besvarades tydligt i dessa artiklar och 

kunde därför användas i resultatet. Att de vetenskapliga artiklarna var på engelska och krävde 

en översättningsprocess kan ha påverkat resultatet och därmed trovärdigheten, vilket författarna 

är medvetna om. Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar trovärdigheten och pålitligheten 

av resultatet om någon vän eller kurskamrat kritiskt granskat artiklarna också. Detta innebär att 

det enbart är författarnas tolkningar som framkommer i resultatet. 

 

En svårighet som författarna upptäckte efter att analyserat och bearbetat all data var att särskilja 

fakta med teman och subteman. Mycket av all fakta som samlats in tar upp ämnen som går hand 

i hand och som är svåra att särskilja. Därför valde författarna i samråd med handledaren att 

därmed utveckla subteman till temaområden. Med resultatet författarna kommit fram till anser 

de att syftet har besvarats och att metoden som valdes var den bästa utifrån denna studies syfte. 

Författarna är även medvetna om att deras förförståelse kring upplevelser som de vart med om 

i den verksamhetsförlagda utbildningen kan ha påverkat resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet av litteraturöversikten visar att hela människan påverkas av sjukdomen. Patienterna 

lever från dag till dag med en oviss framtid. De fruktar en försämring i sitt sjukdomstillstånd 

vilket leder till att det inte endast är sjukdomen i sig utan även de själva som begränsar sin 

tillvaro för att inte äventyra sitt hälsa. Rädslan för att misslyckas samt inte kunna kontrollera 

okända situationer gör att patienterna väljer att isolera sig. Avsaknad av energi är en främmande 

upplevelse som påverkar människans kropp, relationer, miljö och tid. Människan lever sitt liv 

genom sin kropp (Wiklund, 2003) som enligt Dahlberg et al. (2003) innehåller vår syn på oss 

själva, tidigare livserfarenheter och hjälper oss att relatera till vår omgivning. Hjärtsvikt innebär 

en kroppslig förändring som påverkar patientens relation till dem själva och omgivningen 

(Wiklund, 2003; Dahlberg et al., 2003). Paterson (2001) menar att patienter med kronisk 

sjukdom lever i en komplex situation. Det är inte verkligheten, utan verklighetsuppfattningen 

som är avgörande för hur patienten tolkar sin sjukdom. Att drabbas av sjukdom förändrar 

patientens livssituation och påverkar bland annat framtidstro, fysiska och sociala uppdrag vilket 

kan leda till oro och depression (Mårtensson, 2005). 

 

Resultatöversikten uttalar inte ett lidande konkret men författarna kan ändå tolka patienternas 

beskrivning av deras situation som att ett eller flera lidande existerar. Denna tolkning bygger 

på att sjukdomen ger en oförutsägbar och fallerande kropp som inneburit en oönskad 

förändrad livssituation för patienten. Lidandet enligt Baggens och Sandén (2009) finns inom 

varje människa och tar sig uttryck i olika form hos varje enskild individ (Wiklund, 2009). 

Lidande framträder oftast hos människan som upplever hot, kränkning eller förlust av något, 

vilket kan ses i resultatet av litteraturöversikten i form av isolering och förlorande av den 

tidigare identiteten (Wiklund, 2003). Eriksson (1994) menar att lidandet kan ha olika 

ursprung, vilket gör att lidandet kan ses ur olika perspektiv.  I det framkomna resultatet är de 
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fysiska symtomen och dess konsekvenser märkbart och innebär att ett sjukdomslidande blir 

befintligt. Vid fysisk aktivitet förstärks upplevelsen av hjärtsvikt (American Heart 

Association, 2015) vilket medför en påminnelse om lidandet. Ett lidande hos patienterna med 

hjärtsvikt innefattar inte endast de manifesta symtomen utan också de inre upplevelserna av 

sin nuvarande situation (Wiklund, 2003).  Att inte längre ha förmåga att utföra aktiviteter som 

förr leder till begränsning och missnöje med livet som helhet (Wiklund, 2003). På så vis kan 

sjukdomslidandet kopplas samman med ett livslidande som innebär att hela människans 

existens angrips. Det tidigare livet som en gång togs för givet ändras och begränsas (Eriksson, 

1994). Enligt Wiklund (2003) blir lidandet en konsekvens av att människan har förlorat 

kontrollen över sin tillvaro och inte längre upplever sig hel. Att förlora kontrollen är 

förknippat med skuldkänslor som gör att människan begränsar och isolerar sig, något som 

resultatet av litteraturöversikten styrker. 
 

Eriksson (1989) menar att hälsa och lidande står i relation till varandra och är en del av livet. 

Att möta och försonas med sitt lidande ses som en del av hälsoprocessen. Relationen mellan 

sjukdom och välbefinnande kan beskrivas med hjälp av ett kors. Den horisontella linjen visar 

den biologiska aspekten där sjukdom kan vara befintlig eller obefintlig, Den vertikala linjen 

utgår ifrån den enskilda människans psykiska upplevelse av sin tillvaro då ett välbefinnande 

eller ett illabefinnande kan upplevas. Positionerna utmed detta kors kan exempelvis innebära att 

patienten upplever hälsa trots sjukdom men likväl ohälsa utan tecken på sjukdom 

 

 

Ett ökat välbefinnande fås genom lärdom av sin sjukdom och stödjande miljöer (Paterson, 2001). 

Enligt Wiklund (2003) finns det risk för att fokus hamnar på symtomlindring då det är mer 

konkret än förståelsen för patientens sammanhang. Wiklund (2009) och Eriksson (1994) betonar 

att människan bör ses som en helhet där alla aspekter vägs in för att undvika att patientens 

värdighet kränks. Om en helhetssyn inte tillämpas finns det risk för att vårdpersonalen saknar 

förmågan att se och identifiera vilket behov patienten har. Att också förbise patientens lidande 

ger ofta ett ökat lidande hos patienten medan en bekräftelse istället förmedlar att patienten blir 

sedd och kan ge upphov till en känsla av stöd hos patienten (Eriksson, 1994). 

 

Paterson (2001) menar att leva med kronisk sjukdom kan ses ur två olika perspektiv som 

samspelar med varandra, sjukdom och välbefinnande. Om sjukdomsperspektivet tar överhand 

ligger fokus på sjukdom, lidande och förlust. Här finns en känsla av att vara en börda och risken 

för att försjunkas i sin sjukdom är stor. Om istället välbefinnande finns i förgrunden ökar 

möjligheten att förändra sin tillvaro så den blir mer betydelsefull. Med detta perspektiv som 

utgångspunkt försöker patienten koppla samman sin tidigare identitet med den nya som 

tillkommit av sjukdomen. Den sjuka kroppen ersätts med att jaget hamnar i fokus för att sträva 

efter att ha hälsa trots sjukdom. En studie gjord av Sacco, Park, Suresh & Bliss (2014) 

framkommer det att majoriteten av deltagarna såg socialt stöd från familj, vänner och 

vårdpersonal som betydelsefullt och ingav en känsla av mening med livet. Stödet innebär att 

patienten känner sig sedd och på så vis kan få utlopp för sina tankar och känslor (Dekker, 2014). 

 

En försämrad livskvalité sågs hos patienterna i litteraturöversiktens resultat. Detta på grund av 

ett lidande fysiskt, psykiskt och socialt. Bristen på energi, andfåddhet och utmattning är de 
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centrala faktorerna som påverkar det fysiska. Genom en påverkan av det fysiska leder detta till 

begränsade aktiviteter och en ökad isolering som påverkar det sociala och psykiska 

välbefinnandet. För att kunna möta patienten i den verklighet som han eller hon lever i krävs det 

att vårdgivaren tillämpar ett livsvärldsperspektiv och försöker förstå världen ur patientens 

synvinkel (Dahlberg et al., 2003). 

 

Som framtida sjuksköterska skall vi enligt International Council of Nurses (2012) bland annat 

återställa hälsa och att lindra lindade som Socialstyrelsen (2005) betonar ska genomsyras av en 

helhetssyn. För att det ska vara möjligt att lindra lidande krävs det en vårdmiljö som strävar till 

att patienten känner sig sedd, respekterad och att behovet av vård utformas för den enskilda 

människan (Eriksson, 1994). 

 

Kliniska implikationer 

 
Resultatet av litteraturöversikten ger en ökad förståelse vilka konsekvenser patienterna upplever 

i sin dagliga tillvaro till följd av hjärtsvikt. Det är inte endast de primära symtomen av sjukdom 

som tar sig uttryck hos patienten. Andra upplevelser som försämrad livskvalité och ett lidande 

är också centralt. Denna studie kan hjälpa sjuksköterskan att få en helhetssyn av patientens 

tillvaro och på så vis stödja och ge den vård som patienten är i behov av. Att bemöta och 

behandla varje människa som en enskild individ är av yttersta vikt då varje symtombild är unik 

och varierar från person till person. Att skapa ett band och ta del av patientens situation så som 

han eller hon erfar har relevans vid bedömning av symtom. 

Fortsatt forskning 

 
Genom att belysa patientens upplevelse av symtom kopplat till sitt sjukdomstillstånd kan detta 

ge oss en fördjupad kunskap som framtida sjuksköterskor. Detta kan därefter ligga till grund för 

att förstå ohälsa och behov av vård för den enskilda människan. Framtida forskningen kan då 

bidra till att vi får en förståelse för patienten istället för en förklaring av sjukdomen. 

Slutsats 
 

Hjärtsvikt och dess symtom ger en tydlig påverkan i patientens dagliga tillvaro där kroppen är 

under konstant förändring. Detta innebär en överväldigad och okänd upplevelse där framtiden 

är oförutsägbar. Att inte längre kunna utföra eller delta i aktiviteter som tidigare känts värdefulla 

innebär en verklighet av begräsning som leder till försämrad livskvalité. Hjärtsvikt innebär en 

komplex situation där hela människan bör beaktas för att kunna lindra lidande och förbättra 

patientens livsvärld. 
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  Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex vårdvetenskapliga antagande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Översikt analyserad litteratur 
 

Titel: Breaking the Vicious Circle of Fatigue in Patients With Chronic Heart Failure. 

Författare: Falk, K., Granger.B, B., Swedberg, K. & Ekman, I. 

Tidskrift: Qualitative Health Research. 17 (8). 1020-1027. 

Årtal: 2007 

Syfte: Syftet var att få en förståelse kring patienters upplevelser av trötthet och utmattning samt 

konsekvenserna av detta i det dagliga livet. 

Metod: En grounded theory forskningsmetod användes för att samla in kvalitativ data.  Metoden 

valdes på grund av dess betoning på processer och fokuserar på studier av åtgärd. 15 patienter 

deltog (8 män och 7 kvinnor).  Intervjuerna gjordes ”face-to-face” i deras hem eller på sjukhuset. 

Resultat: Studien visade på att konsekvenserna av tröttheten förstärkte känslan av symtomet. 

Huvud fynden var kroppsliga upplevelser och mentala aspekter som sedan beskrevs utifrån 

patienternas känslor och upplevelser kring konsekvenserna av detta. 

 

 

Titel: Episodic and Continuous Breathlessness: A New Categorization of Breathlessness. 

Författare: Simon, S. T., Higginsson, I. J., Benalia, H., Gysels, M., Murtagh, F. E. M., Spicer, 

J., & Bausewein, C. 

Tidskrift: Journal of Pain and Symptom Management. 45 (6). 

År: 2013 

Syfte: Syftet var att undersöka patienters upplevelser och beskrivningar av andnöd för att sedan 

kategorisera in andnöden. 

Metod: En kvalitativ forskningsdesign användes med djupintervjuer. Patientgruppen var totalt 

51 stycken och led av fyra olika avancerade sjukdomar. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant man analyserade intervjuerna med hjälp av Framework analys. 

Resultat: Episodisk andnöd och kontinuerlig andnöd var de viktigaste kategorierna. 

Underkategorierna var utlöst och icke-utlöst episodisk andnöd och kontinuerlig andnöd under 

en längre period. Ansträngningsandnöd förekom hos nästan alla deltagare. 

 

 

Titel: It’s not just about heart failure – voices of older people in transition to dependence and 

death. 

Författare: Waterworth, S., & Jorgensen, D. 

Tidsskrift: Health & Social Care in the Community. 18 (2), 199-207. 

År: 2010 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka äldre hjärtsviktspatienters erfarenheter kring att gå 

från att vara självständig till att vara beroende av hjälp samt närma sig livets slutskede. 

Metod: Metoden som användes var longitudinell kvalitativ design med en generell induktiv 

ansats för att kunna se förändringar under tid hos patienterna. Från start deltog 25 patienter varav 

sex patienter avled innan studiens avslut. Totalt kunde 75 av 100 intervjuer användas som data. 

Åldern på patienterna var mellan 70-90 år. Data analyserad med hjälp av en allmän induktiv 

metod som härrör från Grounded  theory. 



 

Resultat: Resultatet visar att övergången från självständig till behov av hjälp är en flytande 

process där erfarenheterna inte endast avspeglar begränsningarna som hjärtsvikt ger utan också 

livet i allmänhet för den äldre patienten. Patienterna kände en oro att vara en börda för deras 

närstående då deras liv var begränsat. De lyfte även upp osäkerheten inför framtiden. Deltagarna 

förväntade sig god vård i form av tillit och hopp ifrån vårdpersonal. 

 

 

Titel: Living With Advanced Heart Failure or COPD: Experiences and Goals of Individuals 

Nearing the End of Life. 

Författare: Lowey, S. E., Norton, S. A., Quinn, J. R., & Quill, T. E. 

Tidskrift:  Research in Nursing & Health. 36. 49-358. 

År: 2013 

Syfte: Att beskriva och förstå människors upplevelser och erfarenheter av olika situationer 

och/eller händelser. 

Metod: En kvalitativ forskningsdesign användes med totalt 20 deltagare.  Deltagarna 

intervjuades två gånger med fyra veckors mellanrum, varje intervju pågick i cirka 45 minuter. 

Frågorna var semistrukturerade och utfördes i patientens hem samt att de spelades in. 

Resultat: Trots att de led av en avancerad sjukdom kände de att de fortfarande hade tid kvar att 

leva. Deltagarna ville inte se sjukdomen som livshotande i nutid utan mer som ett livshotade 

tillstånd i framtiden. Patienterna beskrev hur sjukdomen påverkade deras liv samt symtomen av 

hjärtsvikt. Andnöd beskrevs som det mest påtagliga symtomet. 

 

 

Titel: Living With Depressive Symptoms: Patients With Heart Failure. 

Författare: Dekker, R. L., Peden, A. R., Lennie, T. A., Schooler, M. P., & Moser, D. K. 

Tidskrift: American Journal of Critical Care 18: 310-318 

År: 2009 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hjärtsviktspatienters upplevelser av att leva med 

depressiva symtom. 

Metod: En kvalitativ design användes där tio patienter, lika fördelat mellan könen, inkluderades. 

Intervjuerna genomfördes individuellt med varje patient och bandades. Framkommen data 

analyserades sedan med hjälp av induktiv innehållsanalys. 

Resultat: Resulatet visar att patienterna beskriver att både emotionella och somatiska symtom 

framkom av depressionen. Patienterna tog också upp olika faktorer som förvärrade den 

depressiva situationen. 

 

 

Titel: Living With Moderate-severe Chronic Heart Failure as a Middle-Aged Person. 

Författare: Nordgren, L., Asp, M. & Fagerberg, I. 

Tidskrift: Qualitative Health Research. 17(1). 4-13. 

År: 2007. 

Syfte: Syftet i denna studie var att undersöka hur det är att leva med hjärtsvikt i medelåldern. 

Metod: I studien användes en livsvärldsperspektivansats med en fenomenologisk filosofi. 

Intervjuerna gjordes på fyra män och tre kvinnor i åldrarna 38-65 år. Alla intervjuer genomförde 



 

hemma hos deltagarna, förutom hos en som genomfördes på annan plats. Intervjuerna spelades 

in. 

Resultat: Att leva med hjärtsvikt i medelåldern innebär en osäker livsvärld. När människors 

livsvärld bryts ned i bitar behöver de hjälp från vårdpersonal att anpassa och formulera om deras 

livssituation till deras faktiska förmåga. 

 

 

 

Titel: Patients' experiences of physical limitations in daily life activities when suffering from 

chronic heart failure; a phenomenographic analysis. 

Författare: Phil, E., Fridlund, B., & Mårtensson, J. 

Tidskrift: Scandinavian journal of Caring Sciences 25; 3-11 

År: 2011 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med kronisk hjärtsvikt upplevde deras 

begränsade fysiska funktion i de dagliga aktiviteterna. 

Metod: En explorativ och kvalitativ design med en fenomenografisk ansats användes. Totalt 15 

patienter deltog. Intervjuerna var semistrukturerade och bandades. 

Resultat: I resultatet framkom det framförallt fyra olika aspekter som var kopplat till den fysiska 

begränsningen som patienterna upplevde. Dessa var behovet att hitta praktiska lösningar i det 

dagliga livet, ha realistiska förväntningar om framtiden, att inte tro på sin egen förmåga samt att 

förlora sin sociala roll i det dagliga livet. 

 

 

Titel: Quality of life in patients with heart failure: Ask the patients. 

Författare: Heo, S., Lennie, T.A., Okoli, C., & Moser, D.K. 

Tidsskrift: Heart & Lung - The Journal of Acute and Critical Care. 38, 100-108. 

År: 2009 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med hjärtsvikt definerar och uppfattar 

livskvalitet. 

Metod: En kvalitativ studie där totalt 20 personer, 14 män och sex kvinnor, deltog. Öppna 

semistrukturerade intervjuer tillämpades som sedan analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: Patienterna definierar livskvalité genom att ha förmåga att utföra önskade fysiska och 

sociala aktiviteter, upprätthålla lycka samt engagera sig i relationer med andra. I resultatet 

framkommer det att olika faktorer så som fysik, psykisk och finansiell status kan påverka 

livskvalitén positivt eller negativt. 

 

 

Titel: The experience of fatigue as a distressing symtom of heart failure. 

Författare: Jones, J., McDermott, C. M., Nowles, C. T., Matlock, D. D., & Bekelman, D. B. 

Tidsskrift: Heart & lung 41(5), 484-491 

År: 2012 

Syfte: Att utforska uppfattningar, erfarenheter och innebörden av symtomet trötthet hos 

hjärtsviktspatienter. 



 

Metod: I studien använde man sig av djupgående intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Intervjuerna varade mellan 60 till 90 minuter. Intervjuerna var enskilda och patientgruppen var 

patienter som hade hjärtsvikt mellan åren 2007 till 2008. 

Resultat: Resultatet visade på att patienterna kopplade samman tröttheten med deras egen 

identitet, sin kropp, sin tid, omgivning och relationer. 

 

 

Titel:”They diagnosed bad heart”: A qualitative exploration of patients' knowledge about and 

experiences with heart failure. 

Författare: Rodriguez, K. L., Appelt, C. J., Switzer, G. E., Sonel, A. F., & Arnold, R. M. 

Tidskrift: Heart & Lung. 37 (4). 257-265. 

År: 2008 

Syfte: Syftet med denna studie var att kvalitativt undersöka patienters kunskap relaterat till 

hjärtsvikt. Förståelsen kring behandlingsrekommendationer från läkaren och deras syn på den 

inverkan som hjärtsvikt har på det dagliga livet och dess prognos. 

Metod: En kvalitativ forskningsdesign genomfördes genom 25 stycken telefonintervjuer med 

vuxna som följdes upp på en vårdcentral. Frågorna var semistrukturerade öppna frågor. 

Samtalen spelades in och analyserades med hjälp av grounded theory metoden. 

Resultat: Majoriteten av deltagarna var män och hade NYHA klassifikation II. De flesta förstod 

betydelsen av egenkontroll och läkarens rekommendationer. Diskussionerna handlade om 

livsstilsförändringen relaterat till hjärtsvikt och fokuserade mest på de fysiska begränsningarna 

och minskad livskvalitet. Deltagarna ville veta prognosen av sjukdomen med upplevde att de 

inte fick någon information om detta. 

 

 

Titel: To be sick-leave due to heart failure: a qualitative perspective. 

Författare: Lindbäck, C. & Nordgren, L. 

Tidskrift: Disability & Rehabilitation. 37 (19). 1732-1738. 

År: 2015 

Syfte: Syftet med denna studie var att utforska och beskriva betydelser av att vara sjukskriven 

på grund av hjärtsvikt. 

Metod: Studien genomfördes i Sverige under 2011-2012. Fem män och en kvinna mellan 

åldrarna 46-62 blev intervjuade. En reflekterande livsvärldsforskningsansats baserat på 

fenomenologisk filosofi användes. 

Resultat: Att vara sjukskriven på grund av hjärtsvikt innebär ett liv med ångest, otrygghet och 

osäkerhet. När rehabiliteringspersonalen inte tar sitt professionella ansvar upplever de 

sjukskrivna sig avfärdade och övergivna. Om personalen tar deras professionella ansvar kan det 

upplevas som stödjande istället. 

 

 

 

 


