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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund: Hjärtsvikt kan vara ett påfrestande tillstånd och är vanligt bland den 

äldre befolkningen. Behandlingen består utöver medicinska åtgärder till stor del av 

egenvård för den drabbade. Personen måste därför ta mycket eget ansvar, vara väl 

informerad och ha bra stöd ifrån vården, vilket kräver att vården måste vara 

personcentrerad. 

Syfte: Att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av att leva med hjärtsvikt 

och hur det påverkar livskvaliteten. 

Metod: En Litteraturöversikt med litteratur hämtad från databaserna CINAHL, 

PubMed, PsycINFO och Web of Science.  

Resultat: Personerna med hjärtsvikt upplevde många olika besvär, både fysiska, 

psykiska och sociala som påverkade deras dagliga liv i olika omfattning. 

Situationen gick att lära sig leva med och det var möjligt att uppleva livskvalitet. 

Många ville lära sig mer men en del var inte medvetna om att de hade hjärtsvikt..  

Slutsats: Livet med hjärtsvikt kan innebära stora påfrestningar och påtvingade 

förändringar både fysiskt, psykiskt och socialt. Men det finns möjlighet att leva ett 

tillfredsställande liv och känna god livskvalitet. Kontakten med sjukvården är både 

en tillgång såväl som en källa till frustration. Upplevelserna bör beaktas för att 

sjuksköterskan ska kunna ge både vård och stöd som är individanpassad och som 

främjar personens egna resurser samt egenvårdsförmåga. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, kvalitativ, livskvalitet, litteraturöversikt, patientperspektiv, 

upplevelser. 



 

ABSTRACT: 

Background: Heart failure can be a trying and distressing condition, common 

among the elderly population. Apart from the medical measures, treatment 

involves a lot of self-care. Healthcare professionals need to provide education and 

support, since this involves the patient taking a great deal of personal 

responsibility. With this in mind, healthcare needs to be person-centered. 

Aim: To describe, from a patients’ perspective, the experience of living with heart 

failure and how it affects quality of life. 

Method: A literary review, with studies collected from databases CINAHL, 

PubMed, PsycINFO and Web of Science.  

Results: The findings show that people with heart failure experienced many 

different issues, physical, social and mental, which had an impact on their daily 

life. Despite this, it was possible to come to terms with the situation and 

experience quality of life. The will to learn more about the condition was common 

although many were not aware of their diagnosis.  

Conclusion: Living with heart failure can be trying and mean forced alterations to 

physical, mental and social aspects of life. However, it is possible to live a 

satisfying life and experience good quality of life. Having access to healthcare is 

both an asset as well as a source of frustration. Nurses need to be aware of these 

experiences in order to be able to provide patient-centered care and support the 

patient’s resources and self-care abilities. 

 

Keywords: Experience, Heart failure, literary review, patient perspective, 

qualitative, quality of life.  
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Introduktion 
 
Författarna delar ett intresse för hjärt- och kärlsjukdomar och har båda genom 

verksamhetsförlagd utbildning observerat hur hjärtsvikt påverkar personer. 

Tillståndet kan vara påfrestande och inte alltid förutsägbart, författarna tycker sig 

ha observerat att patienter upplever och uppfattar sin situation på olika sätt och 

tycker därför att det är ett intressant ämne att fördjupa sig i. 

  

Bakgrund 
 
Enligt Socialstyrelsen (2015) är hjärtsvikt ett sjukdomstillstånd som är vanligt 

förekommande. Omkring 2 % av befolkningen, vilket är ungefär 200 000 personer, 

beräknas leva med detta tillstånd i Sverige och hjärtsvikt anses idag vara en av 

Sveriges folksjukdomar. Det är ett kroniskt tillstånd som kan innebär stora fysiska 

begränsningar för personen, vilket i sin tur innebär psykiska och sociala 

förluster/utmaningar (Socialstyrelsen, 2015). Nicholson (2014) beskriver att 

hjärtsvikt ökar bland den äldre populationen. Tillståndet förekommer ofta bland 

äldre kvinnor efter klimakteriet, eftersom de kvinnliga hormonerna, som har en 

hjärt-kärl-skyddande effekt, då slutat produceras. Män drabbas oftare i tidigare 

ålder än kvinnor (a.a). Enligt Socialstyrelsen (2015) är det ungefär 10 % av de som 

är äldre än 80 år som lider av detta tillstånd och tillståndet belastar hälso- och 

sjukvården både ekonomiskt och vad det gäller personalresurser. I studien av 

Lainscak och Keber (2003) har jämförelser gjorts mellan hjärtsvikt och andra 

kroniska sjukdomar, bl.a. diabetes och lungsjukdomar och det visar sig att de med 

hjärtsvikt har sämre livskvalitet. 

 
Etiologi 

Hjärtsvikt beskrivs av Nicholson (2014) som ett tillstånd där hjärtat inte klarar av 

att pumpa runt den mängd blod som kroppen är beroende av. Den försämrade 

pumpförmågan leder till sämre genomblödning i kroppens vävnader och organ 

vilket bidrar till att kroppen samlar på sig vätska (ödem), typiska områden där 

vätskeansamlingar uppstår är i benen och i lungorna. Hjärtsvikt är ingen sjukdom i 

egentlig mening utan är snarare ett förvärvat tillstånd, ett resultat av att hjärtats 

pumpförmåga försämrats av en eller flera orsaker. De allra vanligaste orsakerna är: 

hjärtinfarkt eller kärlkramp, högt blodtryck, läckande eller förträngda hjärtklaffar, 
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rytmrubbningar, hjärtmuskelsjukdom, medfött hjärtfel eller hög 

alkoholkonsumtion (Nicholson, 2014). 

Symtom 
 

Vanliga symtom vid hjärtsvikt är enligt Nicholson (2014) andfåddhet i vila eller 

vid ansträngning, trötthet, fatigue (en känsla av konstant utmattning), nattlig hosta 

och andnöd, nykturi (att behöva gå upp flera gånger på natten och kissa), 

aptitlöshet och illamående, nedstämdhet och andra psykiska symtom. Hjärtsvikt är 

ett tillstånd som ses som subjektivt då tillståndet kan variera från person till person 

och symtom kan uppfattas på olika vis och svårighetsgrader (Nicholson, 2014). 

Det är även vanligt att personer med hjärtsvikt utvecklar depressiva symtom som 

nedstämdhet, låg självkänsla & självförtroende, sömnbesvär, hopplöshet utan att 

ha en depressionsdiagnos (Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 2009). 

 

 
Klassificering av hjärtsvikt och prognos 
 

Hjärtsvikt klassificeras efter funktionspåverkan, där patienter klassas på en skala 

på I till IV. Denna funktionsklassificering är framtagen av New York Heart 

Association (NYHA). Klassificeringen ser ut som följande:  

NYHA 1: Nedsatt hjärtfunktion utan symtom.  

NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk 

ansträngning av mer än måttlig grad.  

NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig 

fysisk aktivitet allt ifrån gång till av- och påklädning.  

NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökande  

symtom vid minsta ansträngning, patienten är ofta sängbunden i detta skede 

(American Heart Association, 2015). 

 

Att ställa prognos vid hjärtsvikt beskrivs av McMurray et al. (2012) som 

komplicerat eftersom det beror på flera variabler som ålder, etiologi, NYHA-klass, 

hjärtats pumpförmåga och samsjuklighet. Dessa variabler ändras med tiden och så 

även prognosen (a.a.). 
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Medicinsk behandling 

Grundläggande läkemedelsbehandling är enligt Ericsson och Ericsson (2012) 

ACE-hämmare som sänker blodtrycket, motverkar kärldilatation och ger ökad 

urinproduktion. Betablockerare, som minskar hjärtfrekvensen, är också vanligt 

förekommande. Även diuretika används ofta som behandling, i syfte att öka 

urinproduktionen och utsöndringen av vätska och natrium från blodbanan, vilket 

minskar belastningen på hjärtat. Vid akuta episoder av framför allt bröstsmärta 

brukar nitroglycerinpreparat användas, som är kärlvidgande (a.a.). 

 
Egenvård 

En stor del av behandlingen bedrivs av patienten själv, detta brukar kallas för 

egenvård. Detta omfattar enligt Ericsson och Ericsson (2012) främst fysisk 

aktivitet, rök- och snusstopp, salt- och vätskerestriktion i kosten. Patienten bör 

också lära sig sjukdomens orsak och symtom, för att kunna skilja på symtom som 

kan förhindras och behandlas själv i hemmet och vilka symtom som kräver kontakt 

med sjukvården. För att patienten ska kunna bedriva egenvård krävs det mycket 

individuell information och utbildning kring tillståndet, signaler och symtom på att 

tillståndet förvärras, vad som ska göras i en akut situation, kring medicinering, 

livsstilsförändringar och hur kost och vätska påverkar tillståndet (Nicholson, 

2014).  Vårdpersonalen som är inblandad i vården av personer med hjärtsvikt kan 

enligt McMurray et al. (2012) bestå av flera yrkeskategorier: förutom läkare och 

sjuksköterska kan även fysioterapeut, dietist, farmaceut, handläggare, 

arbetsterapeut, psykolog såväl som undersköterskor och vårdbiträden vara 

delaktiga i patientens vård och omsorg samt rehabilitering.  

 
Omvårdnad 

International Council of Nurses (ICN, 2015) definition av omvårdnad omfattar att 

främja hälsa och förebygga sjukdom såväl som vård av människor med fysisk eller 

psykisk sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Världshälsoorganisationen 

(WHO, 2006) definierar hälsa som ett tillstånd där individen inte enbart är 

sjukdomsfri, utan individen upplever välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt. 

Att få uppleva god hälsa anges som en grundläggande rättighet för alla människor, 

oavsett kön, etnicitet, sociala förhållanden, religiös eller politisk uppfattning.  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2014) förutsätter omvårdnad en 
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grundsyn med existentiell humanistisk prägel, där människan ses existera i en 

enhet ; kropp, själ, ande , en del av ett sammanhang och som en aktiv och 

skapande individ. Sjuksköterskan ska i sin roll kunna se individen och dennes 

omvårdnadsbehov utifrån detta perspektiv, för att sedan leda omvårdnadsarbetet 

och ge god omvårdnad till den vårdade individen. God omvårdnad utgår alltså från 

individens behov och förhållanden, där målsättningen är att den vårdade personen 

oavsett situation i möjligaste mån ska uppleva hälsa samt bevara sin integritet, 

självständighet och oberoende (a.a). 

 
Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är den som bär ansvaret för att omvårdnaden är individanpassad 

(SSF, 2014). Detta kräver kunskap och medvetenhet om personens fysiska, 

psykiska och sociala behov. Sett ur ett socialt perspektiv bör sjuksköterskan vara 

medveten om den utsatta beroendeställning patienten hamnar i när hen behöver 

vård, och därför arbeta aktivt för att bevara patients egna resurser, integritet och 

autonomi. Patientens sociala nätverk (t.ex. familj, anhöriga) bör tillåtas vara 

delaktiga.  Vidare anger SSF (2014) att sjuksköterskan bör bejaka patients 

psykiska behov och sträva efter att förstå patientens perspektiv samt genom 

kommunikation och bemötande få patienten att känna sig trygg, delaktig och sedd. 

Patientens fysiska behov ska tillgodoses genom att omvårdnaden är 

evidensbaserad men också anpassad och utvärderad efter patientens föränderliga 

situation. För sjuksköterskor med ansvar för vården av personer med hjärtsvikt är 

det viktigt att kontinuerligt omvärdera omvårdnadsbehoven, då hjärtsvikt är ett 

tillstånd som varierar från dag till dag vilket medför att patientens behov också 

varierar (Klindtworth et al, 2015).  

 

För att tillgodose dessa behov måste en personcentrerad vård tillämpas, vilket SSF 

(2010) anger innebär en vård som bekräftar personens upplevelser och 

uppfattningar om sitt sjukdomstillstånd, personen ska synliggöras och aktivt stöttas 

i valen som görs. Alla behov, existentiella, fysiska, psykiska, andliga och sociala 

ska värderas och tillgodoses i lika stor utsträckning. Utifrån personens tolkning av 

hälsa/ohälsa och aktiva deltagande kan sjuksköterskan skräddarsy den 

hälsofrämjande vården (a.a.). För patienter med hjärtsvikt innebär det att 

sjuksköterskan bör kunna lyssna på patienten och för att förstå dennes 
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sjukdomsbörda veta vilka symtom som patienten upplever som värst och 

prioriterar (Jones, McDermott, Nowels, Matlock & Bekelman, 2012). I en tidigare 

studie av Nordgren, Asp & Fagerberg (2008) redovisades det att vården har en 

betydande roll i att hantera tillståndet. När relationen mellan vårdgivare och 

patienten präglades av ömsesidig respekt, öppenhet och tillit kunde det ge känslor 

av säkerhet och pålitlighet, när patienter möttes av vårdgivare som uppfattades 

som nonchalanta eller inkompetenta gav det upphov till känslor av rädsla, misstro 

och tvivel. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Orems egenvårdsteori  

Orem (2001) beskriver sin teori om egenvårdsbalans som grundar sig i att varje 

människa är villig och kapabel att tillgodose sina egenvårdsbehov, att tänka och 

ständigt kunna omvärdera sin situation och handla därefter. Det finns universella 

egenvårdsbehov (t.ex. äta, dricka, sova) samt egenvårdsbehov som kommer från 

personens hälsa och utveckling och dessa innebär egenvårdskrav. När 

egenvårdskraven blir för stora för personen själv att tillgodose uppstår 

omvårdnadsbehov, omvårdnaden ska då kompensera luckan mellan krav och 

förmåga, så att personen själv eller med stöd åter kan klara av sina 

egenvårdsbehov (a.a).  I studien av Britz och Dunn (2010) har samband fastställts 

mellan en positiv tro på sin egenvårdsförmåga och bättre livskvalitet. De som 

uppgav att de hade bra symtomkontroll upplevde bättre hälsa och livskvalitet än de 

som uppgav att de hade sämre symtomkontroll.  

 
Livskvalitet 

WHO (1997) definierar livskvalitet som ett komplext, brett och för individen 

föränderligt koncept som handlar om hur personen uppfattar sin plats i livet, sin 

kultur och det värdesystem personen lever i. Upplevelsen av livskvalitet kan 

påverkas positivt såväl som negativt av individens självständighet, mål, sociala 

förhållanden, förhållande till samhället hen lever i samt dennes fysiska och 

psykiska hälsa. Upplevelsen av livskvalitet är alltså subjektiv och flerdimensionell, 

så även för hjärtsviktspatienter (Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009). Studier har 

visat att det finns samband mellan livskvalitet och faktorer som ålder, kön, 
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socioekonomisk status, NYHA klass och co-morbiditeter (samsjuklighet). En 

högre NYHA klass, samsjuklighet (med t.ex. diabetes mellitus eller njursvikt), hög 

ålder, ensamstående samt bristande egenvård påverkar livskvaliteten negativt 

(Fotos et al, 2012; Gott et al, 2006). 

 

Problemformulering 
 

Hjärtsvikt är idag vanligt förekommande, speciellt bland den äldre befolkningen 

och innebär stora påfrestningar för individen. Tillståndet har ofta en negativ 

inverkan på livskvaliteten och kan ge upphov till depressiva symtom som social 

isolering, hopplöshet, dålig självkänsla. Detta ställer stora krav på omvårdnaden 

och vårdpersonalen, som behöver vara medveten om individens upplevelser och 

behov. När vården inte tillgodoser dessa behov kan det ge upphov till tvivel och 

misstro mot vård och behandling, vilket kan försämra patientens förutsättningar att 

hantera tillståndet. För att sjuksköterskan ska få en ökad förståelse om både 

patientens situation och behov anser vi att det är viktigt att ta reda på hur patienten 

upplever sitt tillstånd, hur det påverkar livskvaliteten och det dagliga livet, vilket 

förbättrar möjligheterna för en personcentrerad vård. 

 

Syfte 

Syftet var att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av att leva med 

hjärtsvikt och hur det påverkar livskvaliteten. 

 

Frågeställningar 

Vilka upplevelser har personer som lever med hjärtsvikt? 

På vilket sätt påverkas livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt?  
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Metod 

Design: 

En litteraturstudie enligt Friberg (2012).  

 

Urval och datainsamling: 

Litteratur söktes från databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och Web of 

Science. Söktermer som använts: Heart failure, quality of life, patient, experience, 

patient perspective, daily life, health related quality of life. Booleska operatorer 

som använts var enbart AND. Utöver sökningar i databaser har även 

sekundärsökning skett, där författarna har hittat en studie som nämnts i en artikel 

och sedan sökt efter studien manuellt. 

 

Inklusionskriterier:  

Artiklarna skulle vara kvalitativa, på engelska eller svenska, peer-reviewed, handla 

om vuxna människor (>18 år), finnas tillgängliga i full text och motsvara studiens 

syfte. Artiklarna skulle vara publicerade de senaste 10 åren, dock har författarna 

funnit två artiklar från 2003 respektive 2004, som passade syftet och därför blev 

inkluderade. Författarna har valt att enbart använda sig av kvalitativa artiklar, då 

dessa gav rikare information om kvaliteten av patienters upplevelerser, vilket var 

denna studies syfte och mål att beskriva.  

 

Exklusionkriterier: 

Studier inriktade på barn eller kognitivt nedsatta människor som patientgrupp har 

exkluderats. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Relevanta artiklar har kvalitetsgranskats enligt Högskolan Dalarnas mall (Bilaga 2) 

för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier. Mallen är modifierad version av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). 

Mallen består av 25 ja eller nej -frågor om olika delar av artikeln där ett ja ger 1 

poäng och nej ger 0 poäng. Medtagna artiklar skulle ha värderats till kvalitetsvärde 

70 % (17,5 poäng) - som författarna bedömde som ett acceptabelt kvalitetsvärde -

eller högre för att användas till resultatet.  
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Tillvägagångssätt: 

Båda författarna har på egen hand sökt i databaser med sökord som båda 

författarna enats att använda och sedan läst de utvalda artiklarna flera gånger. 

Författarna har sedan träffats för att gemensamt analysera, diskutera och skriva ner 

fynd. Gemensamt kunde författarna diskutera och urskilja kategorier i de data som 

hittats. Med kategorierna i åtanke har data delats upp och omarbetats av författarna 

(Friberg, 2012). Både studiens syfte och dataframställningen har förändrats under 

projektets gång. 

 

Analys och tolkning av data 

Studien är utförd efter analysmetoden beskriven av Friberg (2012). 

Aktuella artiklar har lästs igenom flera gånger av författarna för att få en förståelse 

för studiernas innehåll och sammanhang. De studier som bedömts vara av god 

kvalitet och relevanta för syftet har sedan sammanfattats skriftligt. Med syftet i 

åtanke har sedan likheter och olikheter identifierats, dessa har markerats och legat 

till grund för analysen. Utifrån syftet kunde flera teman identifieras (a.a.). 

 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2016) anger att forskare alltid ska redovisa forskningsresultat 

öppet och återge resultat utan att förvränga, vilseleda eller plagiera. 

Med detta i åtanke har författarna förhållit sig så objektiva som möjligt i 

återgivningen av data, oavsett artiklarnas resultat och ursprung. I alla utom en 

artikel översattes resultaten från engelska till svenska, vilket krävde vissa 

omformuleringar samtidigt som kontext och mening inte förvanskats. Medtagna 

artiklar skulle ha etiska överväganden beskrivna eller vara etiskt godkända.  
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 
utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=24 

CINAHL Heart failure AND 
Quality of life AND 
experience 

20419 
1381 
28 

0 
25 
3 

 
5 
5 

 
 
5 

CINAHL Chronic heart failure 
AND 
Elderly AND 
Daily life 

3793 
 
202 
8 

0 
 
0 
8 

0 
 
0 
4 

 
 
 
1 

CINAHL Heart failure AND 
Quality of life AND 
Patient perspective 

20419 
1381 
47 

0 
11 
6 

0 
5 
5 

 
 
2 

CINAHL Heart failure AND 
Health related quality 
of life AND 
Patient perspective 

20419 
245 
 
12 

0 
3 
 
12 

0 
0 
 
5 

 
 
 
2 

Pubmed Heart failure AND 
Patient experience 
AND 
Daily life 

88064 
3221 
54 

0 
0 
20 

0 
0 
6 

 
 
3 

PubMed Heart failure AND 
Quality of life AND 
Patient perspective 

88064 
4184 
177 

0 
0 
25 

0 
0 
6 

 
 
2 

PsycINFO Heart failure AND  
Experiences AND 

2625 
266 
 

0 
16 

0 
12 

 
3 

Web of 
Science 

Heart failure AND 
Patient AND 
Experience AND 
qualitative 

134,813 
81,098 
6881 
244 

0 
0 
0 
10 

0 
0 
0 
10 

 
 
 
6 
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Resultat 

Resultatet grundas på 25 kvalitativa artiklar (Bilaga 1). Studierna är publicerade 

åren 2003 – 2016 och är genomförda i Sverige (n=8), USA (n=8), Thailand(n=1), 

Storbritannien (n=4), Kina (n=1), Kanada(n=1), Nya Zeeland (n=1)och Singapore 

(n=1). Resultatet är strukturerat efter frågeställningarna, här omformulerade till 

påståenden. Efter analys kunde författarna urskilja patientupplevelser i följande 

kategorier och underkategorier:  

Upplevelser av att leva med hjärtsvikt: Fysisk påverkan, Psykisk påverkan, Social 

påverkan samt Uppfattning och medvetenhet. 

Hur livskvalitet kan upplevas: Att bibehålla fysiska och sociala aktiviteter samt 

Att utöva sin tro. 

 

Upplevelser av att leva med hjärtsvikt 

 
Resultatet i de valda studierna visar att hjärtsvikt påverkar det dagliga livet fysiskt, 

psykiskt och socialt, ofta negativt men i vissa avseenden även positivt 

 

Fysisk påverkan  

Fysiska symtom som deltagarna ofta upplevde var trötthet (fatigue), 

andningssvårigheter, bröstsmärta, yrsel, svaghet, palpitationer (hjärtklappning), 

ödem, nedsatt aptit och törst (Chiaranai, 2014; Dunderdale, Furze, Thompson, 

Beer & Miles, 2007; Kaasalainen et al, 2013; Seah, Tan, Huang Gan & Wang, 

2016).   

 

Fatigue och trötthet 

Fatigue beskrevs som en konstant trötthet, en ständig kamp mot sin egen kropp, 

viljan att utföra fysiska aktiviteter fanns men kroppen orkar inte (Jones et al, 

2012). Tröttheten beskrevs som konstant samtidigt som den varierade i styrka, 

vilket också försvårade fysisk aktivitet i såväl utförande som planerande 

(Hägglund, Boman & Lundman, 2008; Pratt Hopp, Thornton, Martin, Zalenski, 

2012). Tröttheten ansågs vara oförutsägbar och kunde ändras under loppet av en 

dag. Den kunde minskas av förändringar i det fysiska allmäntillståndet eller 

läkemedelsbehandlingen men deltagarna beskrev också att det alltid fanns ett 
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behov eller en lust att lägga sig ned och sova (Jones et al, 2012; Hägglund et al, 

2008).  

I studien av Jones et al. (2012) beskrivs att leva med fatigue av en deltagare: 

”There are days like you are like a match. In the morning it is just like you want to go and 

you just kind of fade out really quick. I get up feeling really good but then you just burn 

out fast.” (s.488) 

 

Dyspné och andningsbesvär 

I Heo et al. (2009) sade deltagarna att när andnöd uppstod kändes det som om de 

drunknade inombords vilket skapade ångest.  Upplevelsen av dyspné beskrevs 

också som att andningen upphörde, personen blev paralyserad och fick dödsångest 

(Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2011). I Hägglund et al. (2008) 

angav deltagarna att trötthet och andfåddhet hörde ihop och kunde utlösas av enkla 

fysiska aktiviteter eller rörelser som att böja sig ned för att plocka upp något från 

golvet eller tvätta håret. All fysisk aktivitet blev påfrestande eftersom det lätt 

kunde framkalla symtom, varför många undvek detta och hade svårt att följa 

egenvårdrekommendationer (Dunderdale et al, 2007; Hägglund et al, 2008; 

Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel, Arnold, 2008). Många sensationer, som 

domningar eller att tröttheten inte gick att sova bort, upplevdes som främmande 

och svåra att tolka (Hägglund et al, 2008), liksom känslan av att kvävas eller att 

huden ”fattat eld” (Pratt Hopp et al, 2012). I Nordgren, Asp & Fagerberg (2007) 

upplevde deltagarna att det var svårt att tyda kroppens signaler, något som skapade 

en oklarhet om kroppen; den upplevdes som främmande. 

 

Bröstsmärta 

Bröstsmärta kan vara diffus och upplevas olika, det kunde upplevas som en 

konstig känsla i bröstet (Dunderdale et al, 2007) eller som om någon eller något 

trycker på vänstra sidan av bröstkorgen (Rodriguez et al, 2008).  En deltagare i 

Burström et al. (2011) hade bröstsmärta som strålade mot ryggen samtidigt som 

hon hade andningssvårigheter vilket hon tolkade som lungbesvär.  
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Psykisk påverkan 

Psykiskt upplevdes depressiva symtom, rädsla, frustration, ångest, oro, otrygghet, 

skam, skuld, ilska, sömnsvårigheter och panikattacker (Bosworth, Steinhauser, 

Orr, Lindquist, Grambow & Odden, 2004; Burström et al, 2011; Dekker et al, 

2009; Seah et al, 2016; Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip 2008). Vissa symtom 

kunde innebära förvärrad rädsla då de påminde om tidigare upplevda akuta 

episoder (Cortis & Williams 2007; Wayment Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-

Sauer, 2009).  

 

Stress och rädsla 

I Bosworth et al. (2004) upplevde deltagarna att tillståndets oberäknelighet 

framkallade stress, ångest och rädsla; eftersom de aldrig visste när nästa akuta 

episod skulle uppstå kände de att de alltid behövde ”vara på sin vakt”.  Även 

återkommande sjukhusinläggningar var psykiskt påfrestande, då de påminde dem 

om dödens närhet och rädslan för att bli att hamna i ett vegetativt tillstånd 

samtidigt som de upplevdes som en börda för vårdpersonal (Burström et al, 2011; 

Klindtworth et al, 2015;Waterworth & Jorgensen 2009). Att vara ensam när 

symtom uppstod var otryggt och svårt, samtidigt som det kunde framkalla rädslor 

om hur framtiden skulle bli (Burström et al, 2007; Burström et al, 2011). Att bo 

och leva tillsammans med någon annan kunde vara en källa till trygghet, eftersom 

det då fanns stöd vid svåra situationer och det även fanns någon de kunde ha en 

öppen kommunikation med (Burström et al, 2007). Vissa studiedeltagare undvek 

att berätta för anhöriga eller sjukvård om de upplevde försämring för att undvika 

inläggning (Bosworth et al, 2004; Kaasalainen et al, 2013). 

 

Känslor som uppkommer av de fysiska begränsningarna  

I Pratt Hopp et al. (2012) uttryckte deltagarna att deras psykiska besvär hörde ihop 

med deras fysiska påfrestningar och de begränsningarna det innebar. Att tvingas 

ändra sitt beteende liksom sina aktiviteter upplevdes av många som en förlust eller 

nederlag (Andersson, Eriksson & Nordgren, 2007; Nordgren et al, 2007) och att 

vara hindrad i utförandet av vissa aktiviteter var frustrerande och 

tålamodsprövande (Andersson et al, 2007). 
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”I have not been fair to my wife in that sense, you see. You look at her, very early in the 

morning she already comes. She (wants) to clean me up. She wants to do this, wants to do 

that… She washed me up, you know that type of thing. So… no doubt it’s nice, but then it’s 

a pity for her. (P1, man, 61 år, Seah et al, 2016) 

 

Att vara fysiskt begränsad kunde ofta föra med sig depression och skuldkänslor för 

deltagare (Wayment Allen et al, 2009; ), då de ofta kände att de nu var en börda 

för familjen (Andersson et al, 2007; Bosworth et al, 2004; Cortis & Williams, 

2007; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010; Seah et al, 2016; Thornhill et al, 2008; 

Waterworth & Jorgensen 2009; Wayment Allen et al, 2009). Att leva ensam och 

samtidigt vara beroende av andras hjälp kunde få deltagarna i Burström et al. 

(2007) att känna sig otrygga och värdelösa. Deltagarna beskrev att det har en stor 

betydelse för känslan av trygghet att få träffa samma läkare; att få träffa olika 

läkare vid varje vårdtillfälle/besök var frustrerande och kändes otryggt (Burström 

et al, 2007; Falk, Wahn & Lidell 2006). Att vården upplevs som tillgänglig var 

viktigt; att vara fysiskt nära liksom att kunna nå en mänsklig röst på telefonen att 

prata med beskrevs i en studie som en viktig tillgång som gav trygghet för 

deltagarna (Burström et al, 2011). Deltagarna i Lindbäck och Nordgren (2015) 

uttryckte att det kunde kännas stöttande att träffa personer som visade äkta 

engagemang, empati och som bjöd in till deltagande. 

 

Deltagarna i Hägglund et al. (2008) uppgav att de kände sig sårbara eftersom de 

pga. sin orkeslöshet nu var tvungna att ta hjälp av andra för att klara vardagliga 

aktiviteter.  En del studiedeltagare såg det dock som naturligt och värdefullt att 

familj och anhöriga hjälper till när de blivit gamla och sjuka (Jiang, Wu, Che & 

Yeh, 2013; Pihl et al, 2010; Ross & Austin, 2013). 

Deltagarna i Dekker et al. (2009) upplevde negativa och självkritiska tankar, att 

älta var vanligt förekommande och förstärkte de negativa tankarna. En deltagare 

avrådde från att älta då det bara förvärrade ens tillvaro och en annan deltagare 

beskrev hur de negativa känslorna kunde bekämpas genom inställningen: 

”My heart may be sick but my mind and my soul are strong and healthy. My problems are 

an opportunity for me to grow as a person. I’m a person of value even if I have heart 

failure, back trouble, knees and shoulder, and I’m old.” (s.315) 
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Att vara symtomfri kunde innebära en känsla av bekvämlighet (Seah et al, 2016). 

Medvetenheten om att tillståndet är obotligt, att det kommer försämras över tid och 

att en blir mer beroende av andras hjälp gav upphov till rädsla, hopplöshet, ångest 

och oro (Bosworth et al, 2004; Klindworth et al, 2015; Nordgren et al, 2007; Ryan 

& Farrelly, 2009). I en studie kunde deltagarna sätta symtomen och situationen i 

relation till deras buddhistiska tro, närmare bestämt deras karma (Chiaranai 2014). 

Att de t.ex. hade bröstsmärta eller svårt att andas relaterade de till tidigare 

händelser i livet, där de hade skadat djur på sätt som påminde om symtomen. Vissa 

ansåg även att deras hjärtsviktsdiagnos medförde något positivt, eftersom det hade 

gett en ny mening med livet och tillvaron (Thornhill et al, 2008). 

 

Funktionell påverkan 

Kognitiv påverkan förekom också, som koncentrations- och minnessvårigheter 

(Dekker et al, 2008; Dunderdale et al, 2007; Heo et al, 2009; Pihl et al, 2010). I 

Hägglund et al. (2008) beskrev deltagare att även hörsel och tankeverksamheten 

påverkades av tröttheten. En deltagare berättade: 

”It’s not like normal tiredness… it’s something like… everything goes numb… yes, 

it numbs your brain… sometimes I feel like my hearing [is also going numb], as if 

my hearing is worse.” (s.292) 

 

Social påverkan 

 

Självbild och självförtroende 

Det var vanligt att ens självförtroende och självbild förändrades (Bosworth et al, 

2004; Thornhill et al, 2008; Wayment Allen et al, 2009). Deltagarnas sociala 

situation påverkades också ; många upplevde rädsla i samband med sociala 

sammanhang, då detta kunde framkalla fysiska symtom (Dunderdale et al, 2007). 

Samtidigt som de flesta tappade sin tidigare självbild och självförtroende innebar 

även deras fysiska begränsningar att de förlorade sin tidigare sociala roll, såväl 

inom familjen som i arbetslivet (Bosworth et al, 2004; Nordgren, Asp, Fagerberg 

2007; Pihl et al, 2010; Thornhill, Lyons, Nouwen, Lip 2008). I en studie beskrev 

en deltagare att han visade en annan självbild för sina anställda för att de inte 
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skulle se honom som svag eller som han själv beskrev ”kastrerad” (Lindbäck & 

Nordgren, 2015).  

Många deltagares attityd var att visa styrka, mod och att behärska sig i tillvaron , 

att kämpa vidare utan att bli sentimental, eftersom de inte kunde göra något åt det 

faktum att de hade hjärtsvikt (Cortis & Williams 2007; Falk et al, 2006; Heo et al, 

2009; Ross & Austin, 2015). 

 

”…It’s almost like going to AA: the Twelve Steps. You have to accept, ’I have a problem I 

have to do something about,’ and start doing it.” (s.162, Pratt Hopp et al, 2012) 

 

Sociala roller och privatliv 

Att rollen i familjen förändrades upplevdes som negativt av deltagarna i Pihl et al. 

(2010). I samvaron med andra beskrev deltagare att det fanns både stöd och tröst 

liksom risk för att bli missförstådd och underskattad, detta gällde särskilt vid 

utförandet av vissa aktiviteter som deltagare upplevde att de fortfarande kunde 

eller ville försöka genomföra självständigt (Dunderdale et al, 2007; Nordgren et al, 

2007; Cortis & Williams 2007). De deltagare som fortfarande arbetade eller var 

arbetsföra upplevde att de när de var sjukskrivna glömdes bort av både 

arbetsgivare och kollegor (Lindbäck & Nordgren 2015). Att behöva gå i 

förtidspension var ett nederlag för deltagarna som hade flera år kvar till pension, 

eftersom de då förlorade gemenskapen och sin roll som ekonomisk försörjare till 

familjen och känslan av att prestera (Bosworth et al, 2004; Seah et al, 2016; 

Thornhill et al, 2008).  I Zambroski (2003) beskrev deltagare att 

diuretikabehandlingen kunde påverka deras förmåga att delta i sociala 

sammanhang i och med att de ofta behövde gå på toaletten, vilket upplevdes som 

pinsamt dock kunde vissa acceptera detta som en konsekvens då de hellre gick på 

toaletten ofta i utbyte mot att undvika symtom som ödem, andnöd, yrsel, 

drunkningskänslan. I flera studier fanns deltagare som uttryckte frustation och 

skam över att den sexuella förmågan försämrats och i enstaka fall försvunnit 

(Nordgren et al, 2007; Rodriguez et al, 2008; Seah et al, 2016). 
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Patientens upplevelser av stödet från vården 

Stödet från primärvården kunde upplevas som bristfällig och tvingade deltagarna 

att ta mycket eget ansvar (Andersson et al, 2007; Lindbäck & Nordgren, 2015). I 

övergången från specialistvård, som först har ansvar för vården efter att 

hjärtsviktsdiagnosen ställts, till primärvård hade deltagarna gått från planerade och 

regelbundna uppföljningsbesök till inga planerade besök alls. Deltagarna visste 

därför lite om hjärtsviktssymtom och hur de skulle hanteras. (Andersson et al, 

2007).  I studien av Lindbäck & Nordgren (2015) var alla deltagarna fortfarande 

yrkesverksamma och sjukskrivna, deras upplevelse av kontakten med 

primärvården var ofta att det inte gick att ha en dialog och det var svårt att veta 

vart de skulle vända sig. De kände sig därför övergivna och frustrerade, tvungna 

att tackla sina problem själva. Det fanns dock läkare och annan vårdpersonal som 

engagerade sig, vilket upplevdes som stöttande (a.a.). Deltagarna i Andersson et al. 

(2007) upplevde svårigheter att kommunicera med läkaren; informationen var svår 

att förstå, antingen på grund av språkförbistringar eller patientens egna 

funktionsnedsättningar. Det upplevdes svårt att be om upprepningar eller att 

ifrågasätta läkaren liksom att komma på en egen fråga. 

En hjärtsviktspatient beskrev sin frustration: 

”I don’t know if I am to call him to get sick-listed or if I am to call the other 

physician who referred me to the hospital, I have no idea so to speak//It is actually 

worse than being sick//it’s like… you don’t know anything about what will come… 

or what’s going to happen.” (Milan, s.1735, Lindbäck & Nordgren, 2015) 

 

Trots problemen med sjukvårdens kommunikation och tillgänglighet fanns det 

överlag förtroende för både vård och behandling (Andersson et al, 2007; Burström 

et al, 2011; Cortis & Williams 2007; Jiang et al, 2013; Klindworth et al, 2015; 

Rodriguez et al, 2008; Seah et al, 2016). 

 

Uppfattning och medvetenhet  
 

Svårigheter att tolka symtom 

Många förknippade sina symtom med sitt åldrande snarare än hjärtsvikten 

(Andersson et al, 2007; Cortis & Williams 2007; Klindworth et al, 2015). I flera 

studier framkom det att deltagarna inte var medvetna om att de hade hjärtsvikt 
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(Andersson et al, 2007; Rodriguez et al, 2008). Det beskrevs också vara svårt att 

avgöra vilka symtom som krävde sjukhusvård samt att urskilja vilken sjukdom 

symtomen kom ifrån (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2011; Cortis 

& Williams 2007; Kaasalainen et al, 2013; Pratt Hopp et al, 2012; Rodriguez et al, 

2008), då co-morbiditeter är vanliga bland äldre (>70 år), särskilt de med 

hjärtsvikt. Det fanns flera sätt deltagare gjorde det klart för sig att de hade en 

hjärtsjukdom, som att de genomgått CABG (bypassoperation) eller att de hört av 

vårdpersonal att deras ejektionsfraktion minskat (Pratt Hopp et al, 2012). 

 

Att vilja veta 

Många ville lära sig mer om tillståndet (Andersson et al, 2007; Cortis & Williams, 

2007; Seah et al, 2016; Waterworth & Jorgensen, 2009) och ville träffas i 

stödgrupper, för att bl.a. lära sig av andra med hjärtsvikt, finna tröst i att andra har 

det värre (Bosworth et al, 2004; Cortis & Williams, 2007). I Waterworth & 

Jorgenson (2010) studie såg många av de som befann sig i tillståndets slutstadie 

inte som döende, trots att de var det. Många uttryckte att de ville veta när och om 

de var döende, för att kunna förbereda sig, ett fåtal ville inte veta detta. Alla 

uttryckte att de ville ha ett gott omhändertagande vid förvärring/ i slutet och de 

hade förväntningar på sjukvården som involverade tillit och förtroende (a.a).  

 

”My physician explained in-depth what the muscle was doing, what it wasn’t doing, why I 

was having the angina, why I was not having angina, [and] if I mowed the yard, what to 

expect because of the angina. On down the track, I would be more limited in activity than 

what I have been in the past. And all these things [were] a help because you could foresee 

what was coming up, and when that did occur, we were prepared for it.” (s.261, 

Rodriguez et al, 2008) 

 

Kunskap och medvetenhet 

Det framgick i alla studier att deltagarna var informerade och medvetna om vikten 

av att följa egenvårdsrekommendationer som omfattade fysisk aktivitet, 

kosthållning och följsamhet till läkemedelsbehandling. Deltagarna uttryckte att de 

förstod att hjärtsvikt inte kunde botas (Hägglund et al, 2008; Seah et al, 2016) 

vilket av vissa sågs som negativt (Nordgren et al, 2007; Thornhill et al, 2008). 

Vissa förstod inte att hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd och vissa förstod inte 
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sambandet mellan symtom och behandling vilket ledde till att de avslutade 

behandlingen eftersom att de inte längre kände av några symtom och trodde att de 

var friska (Jiang et al, 2013; Rodriguez et al, 2008).  

 

Hur livskvalitet kan upplevas 

 

Att bibehålla fysiska och sociala aktiviteter 

I Heo et al. (2009) beskrev deltagarna att livskvalitet för dem innebar att kunna 

utföra fysiska och sociala aktiviteter och kunna behålla glädjen samt bibehålla 

meningsfulla relationer. Enligt den studiens deltagare var det flera faktorer som 

påverkar upplevelsen av livskvalitet: hälsotillstånd (inkl. fysiska symtom och 

kondition), den psykiska hälsan (humör och en positiv inställning), ekonomisk 

status och sociala faktorer (stöd och aktiviteter), andlighet och egenvård (a.a.). 

Deltagarna i Pihl et al. (2010) beskrev att de kunde känna sig nöjda i sin strävan 

efter att bibehålla livskvaliteten eftersom de kunde utföra aktiviteter de både ville 

och behövde, i utförandet av de mer fysiska aktiviteterna fanns en glädje i att inse 

att det fanns förmågor kvar och även att det kunde finnas möjligheter att utvecklas. 

Hos dem som hade svårt att genomföra fysiska aktiviteter kunde många glädjas 

över andra aktiviteter exempelvis sociala aktiviteter, som att kunna ta sig ut och 

träffa bekanta eller andra mindre energikrävande aktiviteter som en tidigare tagit 

för givet, som att lösa korsord, virka och dylikt (Falk et al, 2006; Hägglund et al, 

2008; Jones et al, 2012;).  

 

”You can go to the hospital, or some place and find people in worse condition, so as long 

as I am able to take care of myself… that’s good quality of life.” (s.103, Heo et al, 2009.) 

 

Att behålla det sociala nätverket kunde vara både positivt och negativt för 

livskvaliteten, enligt deltagarna i studien (Bosworth et al, 2004), eftersom de då 

fick tillfälle att träffa andra med hjärtsvikt och med det tillfälle för 

erfarenhetsutbyte vilket gav en känsla av gemenskap. Samtidigt kunde dock familj 

och vänner ha svårt att fullt ut förstå hur tillståndet påverkar personen. Genom 

anhörigas stöd och hjälp kunde flera uppleva sig förminskade och förnedrade 

eftersom de tog för givet att deltagarna behövde hjälp med vissa aktiviteter, trots 

att deltagarna själva upplevde att de hade förmågan att klara av det (Nordgren et 
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al, 2007; Rodriguez et al, 2008; Thornhill et al, 2008). Deltagare i Pratt Hopp et al. 

(2012) beskrev att hjärtsvikten förändrade deras syn på meningen med livet och 

vad som är viktigt i tillvaron.  

Att utöva sin tro  

Andlighet hade för flera en betydande roll i att ge tröst, mening och sammanhang 

för deras tillstånd, tillvaro och lidande. I flera studier fann deltagare att deras tro på 

en högre makt hjälpte dem att minska deras dödsångest och oro för framtiden 

(Bosworth et al, 2004; Chiaranai, 2014; Heo et al, 2009; Pratt Hopp et al, 2012; 

Ross & Austin, 2013; Seah et al, 2016;). Att ha och utöva sin tro gav många 

deltagare både glädje, lugn och tröst. I en studie var många deltagare buddhistiskt 

troende, de angav att de fann glädje och lugn i att skapa god karma genom goda 

handlingar samt i att utöva meditation och bön (Chiaranai 2014).  

 

  

 
Diskussion 
 
Sammanfattning av huvudresultat 
 

Den här studien visade att personer med hjärtsvikt upplever sina symtom på olika 

sätt men att det hos alla påverkar det dagliga livet och livskvaliteten. Personer med 

hjärtsvikt påverkades fysiskt, psykiskt och socialt, eftersom de tvingades leva med 

symtom som fatigue och dyspné samt depressiva symtom som nedstämdhet, oro 

och rädsla vilket också påverkade självförtroendet samt den egna självbilden. 

Förändringarna i tillvaron var ofta negativa och ibland omstörtande men det gick 

att lära sig hantera detta och finna livskvalitet, genom att bibehålla intressen och 

relationer, uppskatta de förmågor och aktiviteter som återstod och kunna utöva sin 

tro. De flesta uttryckte att de ville lära sig mer om hjärtsvikt, behandling och vad 

de kunde förvänta sig i framtiden. En del var inte medvetna om sin 

hjärtsviktsdiagnos och andra upplevde att de inte fått tillräckligt med information. 

Livskvalitet fanns i att kunna utföra fysiska och sociala aktiviteter, att ha 

meningsfulla relationer med andra och att kunna utöva sin tro. 
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Resultatdiskussion 
 

Att uppleva livskvalitet trots förekomsten av depression 

Depressionssymtom som nedstämdhet, ångest, dåligt självförtroende, självkänsla, 

självkritiska tankar, dödslängtan, känslan av att vara värdelös förekom ofta 

(Bosworth, Steinhauser, Orr, Lindquist, Grambow & Odden, 2004; Burström et al, 

2011; Dekker et al, 2009; Seah et al, 2016; Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 

2008). Det kunde avhjälpas genom att distrahera och skingra tankarna med 

aktiviteter själv eller i sällskap av andra. Det kunde också förvärras, genom 

ältandet av de negativa tankarna eller om de fysiska symtomen samtidigt 

förvärrades (Dekker et al, 2009).  

 

Hwang, Liao och Huang (2013) har i sin studie funnit ett samband som visar att 

fysiska symtom och depression påverkar hjärtsviktspatienters fysiska och 

emotionella livskvalitet. Vidare redovisade Thomas et al. (2008) i sin studie att 

depression förekommer i 100 av 1000 fall bland hjärtsviktspatienter och att det 

påverkar samsjuklighet och dödlighet. Författarna anser att det här måste både 

vårdpersonal, patient och anhöriga vara informerade och medveten om, eftersom 

att det kan ha en slående påverkan på hälsa och livskvalitet. Vårdpersonal bör vara 

uppmärksam på tecken på depression och erbjuda samtalsstöd från en utomstående 

som kurator, präst eller psykolog.  

 

Livskvalitet kunde upplevas av deltagarna om de kände att de trots fysiska 

begränsningar kunde delta i sociala aktiviteter och utföra mindre krävande 

aktiviteter (Falk et al, 2006; Hägglund et al, 2008; Jones et al, 2012; Pihl et al, 

2010), behålla meningsfulla relationer (Heo et al, 2009), kunna vända sig till och 

utöva sin tro (Chiaranai, 2014; Pratt Hopp et al, 2012). Hjärtsviktsdiagnosen 

förändrade många deltagares syn på vad som var viktigt i livet och i tillvaron (Pratt 

Hopp et al, 2012). Det framkom att de personer som hade de allvarligaste 

klassificeringarna (NYHA III & IV) uttryckte att tillståndet påverkade deras 

livskvalitet i större utsträckning, i likhet med resultatet av andra studier (Lewis et 

al, 2007; Hobbs et al, 2002). 
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Sambandet mellan aktivitetsförmåga och livskvalitet har även fastställts i studien 

av Demir och Unsar (2011), särskilt att kunna vara oberoende i vardagsaktiviteter 

var positivt för livskvaliteten. Britz och Dunn (2010) har tidigare funnit att även 

tron på egenvårdsförmågan kan påverka upplevelsen av livskvalitet. Författarna 

anser att sjukvården med tanke på detta har en stor roll i att hjälpa patienten 

identifiera de resurser som fortfarande finns kvar och kan användas, vilket kan 

bidra ett positivare tankesätt och därmed en större möjlighet för patienten att 

uppleva god livskvalitet och god hälsa trots tillståndet. 

 

Att ha ett positivt tankesätt och sträva efter att leva normalt trots begränsningarna 

var en strategi för många. De hade bestämt sig för att inte låta sjukdomstillståndet 

styra över deras liv (Seah et al, 2016; Thornhill et al, 2008) och hade inställningen 

att de skulle kämpa på (Cortis & Williams 2007; Falk et al, 2006; Heo et al, 2009; 

Ross & Austin, 2015) samt att acceptera den nya situationen och att vara mer eller 

mindre beroende av andras hjälp (Bosworth et al, 2004; Falk et al, 2006; Jones et 

al, 2012; Thornhill et al, 2008). Detta sätt att hantera tillvaron med hjärtsvikt anser 

författarna kan kopplas samman med Orems (2001) egenvårdsteori som utgår från 

att alla människor är kapabla och villiga att sköta sin egenvård självständigt vilket 

innebär att fatta egna beslut, omvärdera sin situation och handla därefter.  

 

En förändrad social situation 

Socialt påverkades människor med hjärtsvikt i olika grad, beroende på hur mycket 

sjukdomen påtvingade ändringar i ens beteende och den självbild personen haft 

innan diagnosen. De som var yngre upplevde denna förändring som mest negativ, 

eftersom det kunde innebära omvända roller i hemmet och familjelivet (Pihl et al, 

2010; Seah et al, 2016;  Wayment Allen, 2009), att de fick en annan roll i 

arbetslivet (Chiaranai, 2014; Lindbäck & Nordgren, 2015). De äldsta 

studiedeltagarna tycktes ha lättare att acceptera att de behövde stöd och hjälp av 

andra för att klara vardagliga aktiviteter, medan de yngre ofta kunde uppleva den 

dramatiska förändringen som sjukdomen tvingade fram som en förlust och att 

stödbehovet var mer frustrerande och skamligt (Hägglund et al, 2008; Nordgren et 

al, 2007). Dock upplevde de äldsta deltagarna att de förändrade rollerna i hemmet 
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och i tillvaron inte alltid var lätta att acceptera och handskas med (Cortis & 

Williams, 2007).  

 

Att jämföra sig med andra friska jämnåriga kunde förvärra ens självbild medan att 

jämföra sig med andra med hjärtsvikt kunde ge tröst och gemenskap. Att ha kvar 

ett socialt nätverk var en viktig tillgång, eftersom det gav en mening med tillvaron 

och olika resurser (Bosworth et al, 2004; Cortis & Williams, 2007) men kunde 

också kännas frustrerande eller ge känslan av att vara förminskad, om andra inte 

förstod tillståndet eller gav deltagarna tillfälle att själva avgöra vad som var för 

svårt (Cortis & Williams, 2007; Nordgren et al, 2007; Rodriguez et al, 2008; 

Thornhill et al, 2008). Att känna sig trygg var en viktig faktor i att kunna klara av 

vardagen med hjärtsvikt men kunde hotas av att uppleva ensamhet, missförstånd, 

hopplöshet, dålig relation med vården och andra. Att bo tillsammans med sin 

partner eller känna gemenskap med andra i samma situation kunde bidra till en 

tryggare tillvaro eftersom deltagarna inte behövde hantera situationen på egen 

hand (Burström et al, 2007; Burström et al, 2011: Lindbäck & Nordgren, 2015). 

 

Liknande resultat finns i Paturzo et al. (2016), deltagarna berättade att deras 

sociala liv hade påverkats på påfallande sätt och hade stort stöd av familj och 

anhöriga i vardagen men kunde ändå känna sig isolerade eftersom de förlorade 

relationer och intressen som var utanför familjen. Författarna anser att detta visar 

på hur viktigt det är för patienten att det finns sociala resurser som stödgrupp och 

anhöriga som kan bidra till att stötta patienten. Detta tycks även visa att det är 

viktigt att också de anhöriga som ska delta i vården får information och 

undervisning om hjärtsvikt och hur det påverkar patienten, för att bidra till en ökad 

förståelse av tillståndet hos anhöriga. 

 

Upplevelser av kontakten med vårdinstanser 

Deltagarnas upplevelser visar att det fanns brister i informationsöverföringen och 

bemötandet från vårdpersonalen, vissa var inte medvetna om diagnosen, många 

visste inte hur de skulle tolka symtom (Andersson et al, 2007; Burström et al, 

2011; Cortis & Williams 2007; Kaasalainen et al, 2013; Pratt Hopp et al, 2012; 

Rodriguez et al, 2008), vissa kände att de inte blev tagna på allvar när de sökte 
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vård (Klindworth et al, 2015; Ryan & Pharrelly, 2009), vissa att de inte kunde 

diskutera bieffekterna av en behandling (Burström et al, 2007) eller att läkare i 

mötet var nonchalanta eller förbisåg personen (Burström et al, 2007; Lindbäck & 

Nordgren 2015).  

 

Liknande resultat finns i studien av Fry et al. (2016), där deltagarna hade svårt att 

urskilja symtom och att det var svårt att diskutera annan behandling utöver den för 

hjärtsvikten; det saknades ett helhetsperspektiv i kontakten med vården. 

Författarna anser att detta visar på hur viktig en god kommunikation är för 

personer med hjärtsvikt, då det behövs för att personerna ska kunna förstå sitt 

tillstånd och därmed kunna hantera det. Även bemötandet spelar en viktig roll i 

kommunikationen eftersom det påverkar hur patienten upplever sin roll i 

relationen. Blir patienten dåligt bemött kommer det påverka uppfattningen av 

vårdens trovärdighet liksom hur intresserade och engagerade vårdpersonalen 

verkar vara av patienten. 

 

Resultatet visade på upplevda skillnader mellan primärvård och specialistvård i 

kontakt, kommunikation och relation (Andersson et al, 2007; Lindbäck & 

Nordgren, 2015). Primärvården upplevdes brista i flera avseenden: 

uppföljningsbesök var obefintliga, processen kring sjukskrivning var komplicerad 

och läkare svåra att kontakta och kommunicera med. Detta ledde till upplevelser 

av övergivenhet och påtvingat eget ansvar (a.a.). Liknande fynd finns i studien av 

Fry et al. (2016), som är genomförd i Storbritannien. Specialistvården upplevdes 

bättre på att ta sig tid för information och samtal med både patienten och dennes 

anhöriga. I en tysk studie (Baudendistel et al, 2015) uttryckte deltagarna det 

omvända: de var väldigt nöjda med kontakten med primärvården men hade mer 

negativa upplevelser av specialistvården. Detta hade att göra med en upplevd 

tidsbrist och sämre tillgänglighet till läkare.  

 

Författarna anser att denna upplevda skillnad mellan specialistvården och 

primärvården är anmärkningsvärd och ger upphov till frågor om vilka skillnader de 

olika vårdinsatserna har i sitt arbetssätt. Utifrån författarnas egna observationer 

tycks det finnas en bättre helhetssyn inom specialistvården, där läkarna ofta är 
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bundna till avdelningen och är specialiserade inom t.ex. kardiologi. I primärvården 

är det idag ofta tillfälliga läkare som träffar dessa patienter vilket vi tror kan störa 

det personcentrerade vårdarbetet. 

  

Egenvård och självständighet med stöd 

Att sträva efter att behålla sin självständighet trots ett visst beroende av stöd från 

andra förekom i många studier. En del vägrade ta emot hjälp av andra eller 

hjälpmedel i hemmet (Hägglund et al, 2008; Thornhill et al, 2008), många kunde 

dock använda och uppskatta det stöd de fick för att kunna bo kvar hemma och leva 

ett någorlunda normalt liv (Cortis & Williams, 2007). Att vara insatt i egenvård 

och läkemedelsbehandlingar var viktigt för att hantera tillståndet för många 

eftersom att det gav både kontroll och frihet i tillvaron (Burström et al, 2007; 

Cortis & Williams, 2007; Falk et al, 2006; Heo et al, 2009; Kaasalainen et al, 

2013; Pratt Hopp et al, 2012; Rodriguez et al, 2008). Det uttrycktes dock av många 

deltagare vara svårt att följa egenvårdsrekommendationer trots insikten om hur 

viktigt det var (Pratt Hopp et al, 2012), vilket de inte alltid fick gehör för hos 

vårdpersonalen eller möjlighet att avgöra själva vilka aktiviteter de kunde utföra 

(Rodriguez et al, 2008).  

 

Eftersom patient och vårdpersonal kanske inte alltid är eniga i uppfattningen om 

patientens omvårdnads- och egenvårdsbehov, anser författarna att både Orems 

(2001) egenvårdsteori och begreppet personcentrerad vård är relevanta i samband 

med detta. Patienten är den som bör få uttrycka sig och få chansen att själv inse 

och avgöra vad som är för svårt och vad som är hanterbart, då detta är mer i 

samklang med det som Orem (a.a.) kallar målet med omvårdnad: att stötta 

patienten till att återfå sin egenvårdsförmåga och främja den egna 

beslutsförmågan. Vårdpersonalen bör alltså stödja patientens integritet och 

självständighet utan att styra dennes tillvaro, vilket också stämmer mer överens 

SSF:s (2010) definition av personcentrerad vård. 

 
Metoddiskussion 
  

Denna litteraturöversikt baserades på kvalitativa studier, eftersom författarna ville 

ta reda på hur personer med hjärtsvikt upplevde sitt tillstånd och hur det var att 
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leva med det. Kvalitativa studier ger rikare innehåll om personers upplevelser men 

med nackdelen att dess resultat inte är generaliserbara. Litteraturen i denna studie 

är dock från olika delar av världen och tycks visa likartade upplevelser, i synnerhet 

de fysiska, psykiska och sociala, vilket författarna anser visar på att det ändå finns 

en viss samstämmighet och tillförlitlighet när det gäller dessa aspekter.  

Författarna har samarbetat och diskuterat fram resultatet, vilket kan ses som en 

styrka, eftersom det då innebär att olika perspektiv tagits upp och bearbetats.  

 

Databaserna som använts var CINAHL och PubMed, som är omvårdnadsinriktade, 

samt även PsycINFO och Web of Science, för att få med en psykologiskt inriktad 

databas samt även en utan särskild inriktning. 

Författarna anser att detta är en styrka eftersom det gett ett bredare datamaterial att 

arbeta med, vilket stärker resultatets giltighet. Nackdelen är dock att det ger 

väldigt mycket material och detaljrik data som ska bearbetas till att användas till 

en litteraturöversikt, vilket kräver att data sammanfattas och respektive studies 

detaljrika skildring av deltagarnas upplevelser förloras. Sökorden begränsades 

efter resultaten som bredare sökningar gav och anpassades sedan efter denna 

studies syfte. Författarna diskuterade sedan sökorden och hur de kunde kombineras 

till de olika databaserna tillsammans med högskolans bibliotekarie. Trots att få 

sökord användes gav sökningarna ett brett resultat, mycket tack vare att fraserna i 

sig är breda begrepp. I databasen Web of Science lades sökordet ”qualitative” till 

för att begränsa sökresultatet till enbart kvalitativa studier som motsvarade denna 

studies syfte. 

 

Artiklarnas kvalitet har granskats efter Högskolan Dalarnas granskningsmall som 

är en modifierad version av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). Majoriteten av medtagna artiklar hade en bedömd 

kvalitetsgrad på >80% och alla artiklar skulle vara peer-reviewed, vilket 

författarna anser är en styrka. Alla hade etiska nämnders godkännande men hade 

inte alltid beskrivit inklusions- eller exklusionskriterier. Alla artiklar hade inte 

heller beskrivit var eller när studien utförts och vissa saknade diskussionsdelar om 

studiens trovärdighet, etiska aspekter och kliniska värde. Granskningsmallen som 

användes ger alla frågor lika stort värde, vilket gör att exempelvis den etiska 
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aspektbeskrivningen ger samma poäng som att beskriva när studien genomförts. 

Just detta kan ses som en nackdel med denna granskningsmall, då författarna anser 

att vissa aspekter av en studie väger tyngre än andra. 

 

Två av de medtagna artiklarna är skrivna av samma författargrupp, vilket kan 

innebära både styrkor och svagheter; författargruppens förförståelse för ämnet kan 

påverka tolkningen av data samtidigt som det innebär att de är mer insatta i ämnet. 

 

Två av artiklarna som ingår i denna studie är publicerade utanför den sökta 

tidsintervallen, den ena studien är publicerad 2003 (Zambroski et al.) och den 

andra 2004 (Bosworth et al.). Dessa artiklar är medtagna eftersom de data de 

erbjöd var givande utifrån denna studies syfte och bidrog till en ökad förståelse av 

hjärtsviktspatienters upplevelser. 

 

Majoriteten av deltagare i denna studies litteratur var äldre (>70 år) vilket gör att 

resultatet som redovisas främst handlar om äldre personer med hjärtsvikts 

upplevelser. Detta kan ses som en svaghet, då författarnas syfte var att beskriva 

vuxnas upplevelser av hjärtsvikt och inte enbart en viss åldersgrupp. Att studierna 

främst har äldre deltagare ser författarna dock som naturligt, då det till större del är 

den åldersgruppen som lever med tillståndet. 

 

En del studier inriktade sig på hjärtsviktspatienter som hade en långt framskriden 

hjärtsvikt, vissa ingick i ett palliativt vårdprogram. Dessa personer var oftast äldre 

än 80 år och hade haft sin hjärtsviktsdiagnos en lång tid, jämfört med andra 

studiedeltagare, som nyligen fått sin hjärtsviktsdiagnos eller var omedvetna om 

den. Detta gör att data som utvinns ur intervjuerna med de som haft diagnosen en 

längre tid kan ge en annan bild än data från de personer som nyligen fått sin 

hjärtsviktsdiagnos, eftersom de haft mer tid att anpassa sig efter tillståndet. 

Författarna tycker inte sig ha sett att alla valda studier har diskuterat denna aspekt, 

vilket kan ses som en svaghet. 
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Etikdiskussion 
 

Samtliga artiklar som ligger till grund för denna studies resultat hade godkännande 

från forskningsetiska kommittéer, skyddade deltagarnas identitet och hade krävt 

deras informerade samtycke innan deltagande. Vidare fanns det möjlighet för 

deltagare att avbryta studiedeltagandet när som helst. Detta ses som en styrka, 

eftersom det upprätthåller hjärtsviktspatientens integritet i den potentiellt utsatta 

situationen som det innebär att tala om sina upplevelser och bidrar till att de kan 

känna sig tryggare. Studierna använde ofta citat från intervjuerna med deltagarna, 

men det var sällan det angavs några detaljer om personen som faktiskt uttryckt det 

som citerades. Detta gjorde att författarna kunde ha svårt att avgöra vad för person 

som uttryckt vissa upplevelser samtidigt som detta kan ses som positivt eftersom 

det skyddar deltagarnas identitet ytterligare. De flesta studierna lät deltagarna 

avgöra var intervjun skulle äga rum, vilket författarna ser som en styrka, eftersom 

det också bidrar till en tryggare situation för deltagarna.  

 

Ett fåtal studier gav deltagarna ekonomisk ersättning för sitt deltagande i studien, 

vilket författarna kan se dilemman i. Ersättning skulle potentiellt kunna bidra till 

att fler personer deltar i en studie men också kunna ge ett missvisande 

deltagarurval eftersom en del enbart skulle vara motiverade av ersättningen till att 

delta. Enskilda studier hade valt ut deltagare efter kön eller etnicitet, majoriteten 

hade dock inte begränsat urvalet utifrån dessa faktorer.  

 

Flera studiers deltagare bestod mestadels av män, vilket författarna kan se 

svagheter i, eftersom män och kvinnor kanske inte upplever situationen på samma 

sätt. Ett fåtal av studiedeltagarna var omedvetna om sin hjärtsviktsdiagnos och fick 

reda på detta i samband med förfrågan om studiedeltagande. Detta anser 

författarna är problematiskt, eftersom det är ett orimligt sätt för en person att få 

reda på sin hjärtsviktsdiagnos. Själva intervjusituationen påverkas också och skulle 

kunna ge missvisande resultat. 
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Klinisk betydelse för samhället 
 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att hjärtsvikt påverkar människans liv i 

grunden på många olika sätt, som går att anpassa sig till med hjälp av vårdgivare, 

familjemedlemmar eller andra sociala kontakter. Resultatet tycks tyda på brister i 

primärvårdens kommunikation med personer med hjärtsvikt. God kommunikation 

mellan vårdgivare och personer med hjärtsvikt är av stor vikt, eftersom de flesta 

har ett stort informationsbehov grundat i tillståndets föränderlighet och 

oberäknelighet samt det personliga egenvårdsansvaret. Att stötta människor till att 

kunna utföra egenvård är av vikt både för personens självständighet och autonomi 

liksom för hela samhället eftersom det innebär minskade vårdkostnader. 

 
Konklusion/slutsats 
 
Att leva med hjärtsvikt kan innebära stora påfrestningar och påtvingade 

förändringar både fysiskt, psykiskt och socialt. Situationen kan vara svår att 

acceptera och leva med men genom kunna utöva sin tro, tänka positivt och sträva 

efter att behålla meningsfulla relationer och aktiviteter finns det en möjlighet att 

leva ett tillfredsställande liv och känna god livskvalitet. Kontakten med sjukvården 

är både en tillgång och en källa till frustration. För att sjuksköterskan ska kunna ge 

personcentrerad vård och stötta patientens egenvårdsförmåga krävs medvetenhet 

om dessa upplevelser och en helhetssyn som bör genomsyra hela sjukvårdens 

arbetssätt. 

 
Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom majoriteten av studiedeltagarna var äldre och pensionerade vore det 

enligt författarna intressant att studera mer hur de vuxna som fortfarande är 

yrkesverksamma (18 – 65 år), upplever hur det är att leva och arbeta med 

hjärtsvikt. Författarna anser att det vore värdefullt att undersöka hur denna grupp 

uppfattar sjukvården och samhällets stöd i deras situation. 

Som tidigare diskuterats framgick i denna studies resultat, i studier från Sverige 

och Storbritannien, att hjärtsviktspatienter upplevde vården och stödet från 

primärvården betydligt sämre i jämförelse med den de fått av specialistvården. 

Författarna anser att det vore intressant att undersöka denna skillnad, både ur 

patientperspektiv men också hur vårdgivaren uppfattar och ser på detta. 
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De anhörigas upplevelser och erfarenhet av livet med hjärtsvikt vore också en 

intressant aspekt att utforska. Författarna hade gärna velat se fler ingående studier 

om hur vården kan stödja hjärtsviktspatientens livskvalitet. 
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Bilaga 1. Tabell 2. Sammanfattning av artiklar (n=25) som ligger till grund för 
resultatet. 
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primary 
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rerade 
intervjuer 
som 
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des 
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5 kvinnor. 
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Bosworth, 
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S. C., 
Odone, E. 
Z. 
2004. 
USA. 

Congestive 
heart failure 
patients’ 
perceptions 
of quality of 
life: the 
integration 
of physical 
and 
psychosocia
l factors. 

To gather 
descriptions 
of the 
components 
of QOL as 
understood by 
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with CHF. 
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Tre 
fokusgruppe
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(män). 
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oro för familjen, 
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påverkade 
livskvaliteten. 

78 % 

Burström, 
M., 
Boman,K.
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g, G., & 
Brulin, C. 
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av att vara 
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N= 7 
deltagare 
(män) 
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M., 
Brännströ
m,M., 
Boman, 
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Strandber
g, G. 
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Sverige. 
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and 
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among 
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women´s 
experiences of 
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failure with a 
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sig själv och sin 
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Chiaranai, 
C. 2014. 
Thailand. 
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phenomenol
ogical study 
of day-to-
day 
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understanding 
of how thai 
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att de var tvungna att 
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experiences 
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with heart 
failure. 
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chronic and 
debilitating 
illness. 

som 
transkribera
des. 

och återta kontroll 
över deras liv. De 
tillämpade sin 
religion mer än vad 
andra studier visat. 

Cortis, J. 
D. & 
Williams, 
A. 
2007. 
Storbritan
nien. 

Palliative 
and 
supportive 
needs o 
folder adults 
with heart 
failure. 

To explore the 
experiences of 
older adults 
with CHF to 
gain a deeper 
understandnin
g of their 
palliative and 
supportive 
needs and the 
value of 
possible 
interventions. 
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rerade 
intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=10 (5 
män, 5 
kvinnor) 
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om konsekvensen av 
att leva med 
hjärtsvikt som fysiska 
symtom och 
funktionsnedsättninga
r, psykologiska 
aspekter, social 
isolering och 
existentiella 
bekymmer. Det fanns 
olika sätt att hantera 
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de såg på sjukdomen 
samt hur de använde 
resurserna som fanns 
tillgängliga. 

84% 

Dekker, 
R.L, 
Peden 
,A.R, 
Lennie, 
T.A, 
Schooler, 
M.P & 
Moser, 
D.K.  
2009. 
Usa 

Living with 
depressive 
symptoms: 
Patients 
with heart 
failure. 

To describe 
the experience 
of patients 
with heart 
failure living 
with 
depressive 
symptoms. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des 

N= 10, 50 
% kvinnor 

Deltagarna beskrev 
emotionella och 
somatiska 
depressionssymtom. 
Alla uttryckte att de 
hade negativa tankar 
som förstärkte 
depressionen. Det 
fanns flera faktorer 
som försämrade dessa 
symtom. Den vanliga 
strategin för att 
hantera 
depressionssymtomen 
var att ” Sluta tänka 
på det, genom 
aktiviteter som att 
läsa eller göra 
övningar samt att 
använda positivt 
tänkande, spiritualitet 
och socialt stöd. 

88 % 

Dunderdal
e, K., 
Furze, E. 
G., Miles, 
J. NV., 
Thompso
n, D. R., 
Beer, S. F. 
2007. 
Storbritan
nien. 

Health-
related 
quality of 
life from the 
perspective 
of patients 
with chronic 
heart failure. 

To explore 
health-related 
quality of life 
from the 
perspective of 
patients with 
chronic heart 
failure and to 
identify 
themes for 
inclusion in a 
patient-
generated 
instrument. 

Kvalitativ. 
 
Semistruktu
rerade 
intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=11 (2 
kvinnor, 9 
män) 

Deltagarna beskrev 
att förändringar i 
fysiska förmågan, 
emotionellt tillstånd, 
självuppfattning, 
förändringar i 
relationer, symtom, 
att bibehålla social 
livsstil och kognitiva 
aspekter som faktorer 
som kunde påverka 
livskvaliteten både 
positivt och negativt. 

80% 

Falk, S., 
Wahn, A. 
K., Lidell, 
E. 
2006. 
Sverige. 

Keeping the 
maintenance 
of daily life 
in spite of 
Chronic 
Heart 
Failure. A 

To describe 
how persons, 
living with 
CHF, 
perceived the 
maintenance 
of their daily 
life. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=17 (12 
män, 5 
kvinnor) 

Tillståndets symtom 
påverkade klart de 
dagliga rutinerna men 
deltagarna visade en 
stark förmåga att 
kunna hantera det. De 
menade på att livet 
kan fortsätta med 

88 
%. 



 

 

qualitative 
study. 

vissa justeringar. 
Ingen patient 
uttryckte en önskan 
att ge upp. 

Heo, S., 
Lennie, T. 
A., Okoli, 
C., Moser, 
D. K. 
2009. 
USA. 

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

To explore 
how patients 
with HF 
define and 
perceive 
quality of life. 

Kvalitativ. 
 
Semistruktu
rerade 
intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=20 (14 
män, 6 
kvinnor). 

Patienterna 
definierade 
livskvalitet som 
förmåga att kunna 
utföra önskad fysiska 
och sociala 
aktiviteter, att 
bibehålla glädje och 
kunna fortsätta ha 
meningsfulla 
relationer med andra. 
Det fanns olika 
faktorer som 
påverkade livskvalitet 
positivt och negativt. 
De ansåg att 
hjärtsvikt hade stor 
påverkan på 
livskvaliteten men de 
flesta kände att de 
ändå hade god 
livskvalitet. 
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Hägglund,
L, Boman, 
K & 
Lundman, 
B. 2008. 
Sverige 

The 
experience 
of fatigue 
among 
elderly 
women with 
chronic 
heart failure. 

To illuminate 
the lived 
experience of 
fatigue among 
elderly 
women with 
CHF. 

Kvalitativ 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N= 10 
(kvinnor) 

Fatigue upplevdes 
som en förlust av 
fysisk kapacitet vilket 
ledde till 
motsättningar mellan 
ens vilja och 
förmåga. Kvinnorna 
kämpade mot sin 
fatigue dagligen för 
att behålla sin 
självständighet vilket 
krävde anpassning 
och att de bekräftade 
de förmågor de hade 
kvar. 

92 % 

Jones, J., 
McDermo
tt, C. M., 
Nowels, 
C. T., 
Matlock, 
D. D., 
Bekelman
, D. B. 
2012. 
USA. 

The 
experience 
of fatigue as 
a distressing 
symptom of 
heart failure. 

To explore the 
perceptions, 
experience 
and meaning 
of fatigue as a 
distressing 
symptom of 
chronic heart 
failure. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=26 (8 
kvinnor) 

Fatigue karaktäriseras 
av hur patienter 
förhåller sig till 
självuppfattning, sin 
kroppsbild, 
tidsuppfattning, miljö 
och relation med 
andra, inklusive 
sjukvården. Fatigue 
påverkade hur nära 
döden upplevdes 
samt hur patienterna 
försökte bevara sina 
förmågor. 

84 
%. 

Jiang, R. 
S., Wu, S. 
M., Che, 
H. L., Ye, 
M. U. 
2013. 
Kina. 

Cultural 
implications 
of managing 
chronic 
illness: 
Treating 
elderly 
chinese 
patients 
with heart 
failure. 

To explore the 
way in which 
HF patients 
understand 
doctors’ 
instructions 
on dietary 
restrictions 
and how the 
patients adjust 
their eating 

Kvalitativ. 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=12 (8 
män, 4 
kvinnor) 

Patienterna hade 
dålig kunskap om hur 
symtom, kost och 
diagnos hörde ihop. 
Några av patienterna 
hade lärt sig från 
tidigare misstag om 
hur kosten påverkade 
deras tillstånd. Många 
hade svårt att ändra 
sitt beteende eftersom 

86 % 



 

 

habits 
accordingly in 
a chinese 
cultural 
context. 

de levde efter en 
tusenårig kultur där 
det är vanligt att 
behandla sjukdomar 
med mat. 

Kaasalain
en,S., 
Strachan, 
P.H., 
Heckman, 
G.A., 
D´Elia, 
T., 
McKelvie, 
R.S., 
McAiney, 
C., Stolee, 
P., van 
der Horst, 
M.L., 
Kelley, 
M.L., & 
Demers, 
C. 2013, 
Kanada. 

Living and 
dying with 
heart failure 
in long-term 
care: 
experiences 
of residents 
and their 
family 
members. 

To explore 
LTC- 
residents´ and 
family 
members´ 
perceptions 
about their 
experiences in 
managing 
residents HF 
and their 
interactions 
with LTC 
staff, 
particularly 
for end-stage 
HF and 
identify their 
perceptions 
about the 
barriers to and 
facilitators of 
optimal 
management. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des 
 

N= 14 
deltagare. 
7 boende 
och 7 
familjeme
dlemmar. 

Det framkom att det 
fanns begränsad 
förståelse för 
hjärtsvikts-diagnosen, 
både bland de boende 
och en del av 
vårdpersonalen. Att 
leva med 
restriktionerna och 
andra sjukdomar 
medförde att de 
kände att deras 
mobilitet och 
förmåga försämrades 
och de begränsade 
deras aktiviteter för 
att undvika symtom. 
Att ta beslut om 
behandling var 
komplicerat på grund 
av samsjuklighet och 
att hjärtsvikten är 
oförutsägbar. 
Kommunikation med 
vårdgivare var 
slumpmässig men det 
gick att med tiden 
lära sig vem man 
skulle vända sig till. 
Hinder var hur 
deltagarna uppfattade 
vårdgivarnas 
kompetens. Stöd 
fanns i 
vårdpersonalens hjälp 
med dagliga 
aktiviteter, 
familjestöd och att 
kunna få behandling 
av specialister utanför 
boendet. 

83 % 

Lindbäck, 
C.., & 
Nordgren, 
L. 
 2015. 
Sverige 
 

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

To explore 
and describe 
meaning of 
being on sick-
leave due to 
heart failure. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N= 6  
5 män och 
1 kvinna. 

Att vara sjukskriven 
innebär en situation 
präglad av oro, 
otrygghet och 
osäkerhet. Deltagarna 
kände sig övergivna 
och avfärdade när 
vårdpersonalen som 
hade ansvar för 
rehabiliteringen inte 
tog sitt professionella 
ansvar. När de väl tog 
ansvar så kunde det 
vara stöttande. 

92 % 

Nordgren, 
L., Asp, 
M., 
Fagerberg
, I.  
2007. 

Living with 
moderate-
severe 
chronic 
heart failure 

To explore 
and describe 
what it means 
to live with 
moderate to 
severe CHF as 

Kvalitativ. 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=7 (3 
kvinnor, 4 
män) 

Deltagarna beskrev 
sin livssituation som 
karaktäriserad av en 
sviktande kropp, ett 
liv konstant under 
hot, en hastig 

84 % 



 

 

Sverige. 
 
 
 

as a middle-
aged person. 

middle-aged 
person. 

förändring i 
hälsotillståndet och 
en förändrad 
självbild. 

Pihl, E., 
Frilund, 
B., & 
Mårtensso
n, J. 
2010 
Sverige 

Patients´ 
experiences 
of physical 
limitations 
in daily life 
activities 
when 
suffering 
from 
chronic 
heart 
failure; a 
phenomeno
graphic 
analysis 

To describe 
how patients 
suffering from 
chronic heart 
failure 
conceived 
their physical 
limitations in 
daily life 
activities.  

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N= 15  
10 män 
5 kvinnor 

Deltagarna fann nya 
lösningar i hur de 
utförde dagliga 
aktiviteter som 
inkluderade att vilja 
ändra fokus och 
identifiera nya sätt att 
göra viktiga 
aktiviteter. 
Deltagarna var 
motiverade att 
behålla funktioner 
och aktiviteter för att 
säkra och förstärka 
deras fysiska förmåga 
i det dagliga livet. Att 
inte kunna lita på sin 
fysiska förmåga och 
samtidigt känna sig 
begränsad i vardagen 
förhindrade 
deltagarna från att 
öka sin aktivitet.  

92 % 

Pratt, 
Hopp, F., 
Thornton, 
N., 
Martin, 
L., & 
Zalenski, 
R.  
2012 
Usa 

Life 
disruption, 
life 
continuation
: 
Contrasting 
themes in 
the lives of 
african-
american 
elders with 
advanced 
heart failure. 

To obtain 
qualitative, in-
depth 
information 
about how 
african-
americans 
with advanced 
heart failure 
experiences 
their illness 
and the 
strategies 
older african-
americans 
with advanced 
heart failure 
use to cope 
with their 
illness.  

Kvalitativ 
 
Intervjuer i 
fyra 
fokusgruppe
r samt 
individuellt 
som 
transkribera
des. 

N= 13 för 
fokusgrup
perna.  
N= 22 för 
individuell
a 
intervjuer.  

Deltagarna beskrev 
hur livet stördes 
vilket omfattade att 
leva med rädsla, att 
försöka förstå 
hjärtsvikten och 
begränsa aktiviteter. 
För att återuppta livet 
tillämpades kulturellt 
relaterade coping-
strategier som 
handlade om 
uthållighet, 
spiritualitet och 
egenvård som hjälpte 
deltagarna att återfå 
och bibehålla sin 
självbild trots deras 
allvarliga sjukdom. 

86 % 

Rodriguez
, K. L., 
Appelt, C. 
J., 
Switzer, 
G. E., 
Sonel, A. 
F. & 
Arnold, R. 
M. 
2008. 
USA. 
 

”They 
diagnosed 
bad heart”: 
A 
qualitative 
exploration 
of patients’ 
knowledge 
about and 
experiences 
with heart 
failure. 

To 
qualitatively 
explore 
patients’ 
knowledge 
regarding a 
heart failure 
diagnosis, 
their 
understanding 
of their 
cardiac care 
providers’ 
treatment 
recommendati
ons, and their 
views 
concerning 
the impact of 

Kvalitativ 
 
Telefoninter
vjuer som 
spelades in 
och 
transkribera
des. 

N=25 (24 
män, 1 
kvinna) 

Majoriteten av 
deltagarna förstod 
vikten av att följa 
läkarens 
rekommendationer 
och att utföra de egna 
kontrollerna. De 
flesta diskuterade hur 
livet förändrats med 
fokus på förlusten av 
fysisk funktion och 
försämrad 
livskvalitet. Trots att 
deltagarna ville bli 
informerade om sin 
prognos hade de 
flesta inte fått 
information om det 

80% 



 

 

heart failure 
on their daily 
lives and 
prognosis. 

eller om hur fortsatt 
vård skulle planeras. 

Ross, L. 
& Austin, 
J. 
2015. 
Storbritan
nien. 

Spiritual 
needs and 
spiritual 
support 
preferences 
of people 
with end-
stage heart 
failure and 
their carers: 
implications 
for nurse 
managers. 

To identify 
the spiritual 
needs and 
spiritual 
support 
preferences of 
end stage 
heart failure 
patients/carers 
and to 
develop 
spiritual 
support 
guidelines 
locally. 

Kvalitativ 
 
Semistruktu
rerade 
intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=16 Patienterna upplevde 
att de kämpade med 
spirituella och 
existentiella 
bekymmer jämte med 
fysiska och 
emotionella 
utmaningar som kom 
med sjukdomen. Allt 
eftersom sjukdomen 
försämrades byttes 
fokus från att kämpa 
mot sjukdomen till att 
göra det mesta av 
tiden som fanns kvar. 
Deltagarna upplevde 
att de sällan blev 
erbjudna kontakt t.ex. 
sjukhus-kyrka/präst, 
vilket många 
uttryckte att de hade 
velat. 

96 % 

Thornhill, 
K., Lyons, 
A. C., 
Nouwen, 
A., Lip, 
G. Y. H. 
2008. 
Storbritan
nien. 

Experiences 
of living 
with 
congestive 
heart 
failure: A 
qualitative 
study. 

To explore 
people’s 
experiences of 
being 
diagnosed and 
subsequently 
living with 
congestive 
heart failure. 

Kvalitativ. 
 
Semistruktu
rerade 
intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=25 (21 
män) 

Deltagarna kände sig 
begränsade i många 
aspekter av deras 
dagliga liv, vilket 
visar på omfattningen 
av sjukdomens 
påverkan på livet. 
Deltagarnas sociala 
relationer och sociala 
aktiviteter var särskilt 
viktiga för att kunna 
anpassa livet.  

84 % 

Waterwor
th, S. & 
Jorgensen, 
D. 
2010. 
Nya 
Zeeland. 

It’s not just 
about heart 
failure – 
voices o 
folder 
people in 
transition to 
dependence 
and death. 

To explore the 
experiences of 
older people 
living with 
heart failure 
and their 
transitions 
from 
independence 
to dependence 
and for some 
death. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=25 (10 
kvinnor, 
15 män) 

Deltagarna beskrev 
övergångar mellan 
olika faser som kunde 
vara svåra att 
acceptera. Många 
uttryckte osäkerhet 
om framtiden och det 
fanns olika sätt att 
hantera det. Vissa tog 
reda på mer 
information medan 
vissa vände sig till sin 
tro. Alla uttryckte att 
de ville ha god vård i 
slutet av livet och att 
de hade tillit till 
sjukvården. Alla 
uttryckte också att de 
var rädda för att vara 
en börda för både 
familj och 
sjukvården. 

85 % 

Wayment 
Allen, J., 
Arslanian- 
Engoren, 
C., & 

The lived 
experience 
of middle-
aged women 
with New 
York Heart 

To gain 
insight into 
the lived 
experience of 
women with 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N= 4 
(kvinnor) 

Deltagarna behövde 
utveckla en ny 
självbild, medge sina 
fysiska 
begränsningar, utstå 
emotionell sorg, 

88 % 



 

 

Lynch- 
Sauer, J., 
2009 
Usa 

Association 
class 111 
heart 
failure: A 
pilot study. 

NYHA class 
111 HF. 

acceptera stöd och 
kunna återhämta sig 
genom att vila. 

Seah, 
A.C. W., 
Tan, K. 
K., Huang 
Gan, J. C., 
& Wang, 
W. 
2016 
Singapore 

Experiences 
of patients 
living with 
heart 
failure: a 
descriptive 
qualitative 
study.  

To explore the 
experiences, 
needs, and 
coping 
strategies of 
patients living 
with heart 
failure in 
Singapore. 

Kvalitativ 
 
Semi-
strukturerad
e intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N= 15  
13 män 
och två 
kvinnor. 

Deltagarna var 
överväldigade av 
upplevelsen av att 
leva med hjärtsvikt på 
grund av hur störande 
och osäker tillståndet 
ter sig. Det som 
påverkade 
upplevelsen var hur 
de uppfattade 
tillståndets orsak, 
yttringar och prognos, 
vilka känslor de fick 
utstå och hur de 
hanterade tillståndet.   
Att hantera tillståndet 
omfattade 
acceptans, att kunna 
se tillbaka på livet, att 
behålla sin tro och att 
utföra egenvård med 
eller utan stöd. De 
flesta  hade tillit för 
vården och kände sig 
informerade om 
tillståndet. 

92 % 

Zambrosk
i, C. H. 
2003. 
USA. 

Qualitative 
analysis of 
living with 
heart failure 

To explore the 
experience of 
living each 
day with heart 
failure, to 
describe the 
problems, 
challenges 
and processes 
of living with 
heart failure 
and to identify 
strategies and 
tactics adults 
use to live 
with heart 
failure and to 
provide a 
model that 
articulates 
what the 
participants 
described. 

Kvalitativ. 
 
Semistruktu
rerade 
intervjuer 
som 
transkribera
des. 

N=11 (6 
kvinnor, 5 
män) 

Deltagarna uttryckte 
att de levde i 
”turbulens”, vilket 
var ordet de använde 
för att beskriva de 
fysiska symtomens 
påverkan på livet. 
Symtomen påverkade 
dem även emotionellt 
och socialt. Alla 
tyckte det var viktigt 
att ha strategier för att 
klara vardagen. Det 
kunde ta olika lång 
tid att utveckla dessa 
strategier men alla 
hade lyckats utveckla 
dem. Många 
uppskattade stödet 
och hjälpen de fick av 
familj, vänner och 
grannar men vissa 
ville inte vara en 
börda för sina 
anhöriga och undvek 
då att berätta om sitt 
mående vid 
försämring. Alla 
uttryckte att 
sjukvården var viktig 
för att känna sig 
trygg. 

78 % 

 
  



 

 

Bilaga 2. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


