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Abstrakt 
 
Bakgrund: Hjärtsvikt anses idag vara en folksjukdom som årligen kostar många 
människor livet. Ungefär 50 procent av de drabbade beräknas avlida inom fem år 
efter insjuknandet. Att leva med hjärtsvikt medför inte enbart flera besvärande 
fysiska symtom för den drabbade utan innebär även omfattande 
livsstilsförändringar.  
Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av livskvaliteten hos 
personer med hjärtsvikt. 
Metod: Examensarbetet har utformats som en litteraturöversikt där 16 artiklar 
analyserats. 
Resultat: Nedsatt psykiskt mående påvisades ha större inverkan på livskvaliteten 
än nedsatt fysisk funktion. En tydlig korrelation mellan psykiskt mående och 
livskvalitet återfanns samt det faktum att livskvalitet och god hälsa vägde tyngre 
än lång livstid. Att ha en nära relation till familj och anhöriga vägde också tungt då 
det uppfattades betryggande. Informationens betydelse visade sig dock ha mindre 
inverkan än väntat. 
Konklusion: Hjärtsvikt leder till såväl nedsatt fysisk som psykisk funktion och 
inkräktar även på personernas sociala välbefinnande, vilket innebär att sjukdomen 
även i stor grad påverkar deras livskvalitet. Litteraturöversikten visar att tidig 
adressering av nedsatt psykiskt mående är av stor vikt för att kunna öka personers 
välmående och livskvalitet.  
 
Nyckelord: Hjärtsvikt, hälsorelaterad livskvalitet, livskvalitet, omvårdnad, 
upplevelse 
 
  



 

Abstract 
 
Background: Heart failure is viewed as a public health issue which costs many 
people their life every year. Of those who are affected, approximately a 50 percent 
mortality is estimated. Living with heart failure imply suffering from inconvenient 
physical symptoms, but also having to extensively adapt ones lifestyle.  
Aim: To examine different factors that affects the perception of quality of life in 
people with heart failure. 
Method: A literature review has been done where 16 scientific articles were 
included. 
Results: Reduced mental health showed a greater influence on the percepted 
quality of life than reduced physical ability. An explicit correlation between 
mental health and quality of life was found, as well as the fact that quality of life 
being more important than a long lifetime. Having a close relationship with family 
and relatives was of great importance to feel comfort. However, the meaning of 
receiving information was shown to have less influence than expected. 
Conclusion: Heart failure leads to reduced physical-, as well as mental function 
and intrudes on the persons social wellbeing, which therefore also comes to affect 
their quality of life. This review presents the importance of an early addressing of 
persons with reduced mental health to enhance their well-being and quality of life. 
 
Keywords: Health related quality of life, heart failure, nursing, perception, 
quality of life 
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1 Inledning  
 
Trots att hjärtsvikt räknas som en av vår tids folksjukdomar (RiksSvikt, 2018) 

upplevs såväl kännedomen som kunskapen om sjukdomen som låg. Under ett 

sommarvikariat påträffades flertalet patienter med märkbar lättnad och glädje över 

att ha överlevt en hjärtinfarkt. Det de dock sällan visste om var risken att drabbas 

av hjärtsvikt till följd av den hjärtinfarkt de nyss överlevt, och hur den sjukdomen i 

sin tur påverkar det dagliga livet. Även mötet med de patienter som levt länge med 

hjärtsvikt och kom till avdelningen i slutskedet av livet lämnade stora avtryck efter 

sig. Känslan av otillräcklighet som allt för ofta infann sig vid möten med båda 

dessa patientgrupper kom därför senare att ligga till grund för detta arbete. 

 
2 Bakgrund 
Nedan kommer en presentation av såväl hjärt-kärlsjukdom som hjärtsvikt. Vidare 

kommer Virginia Hendersons behovsteori användas som omvårdnadsvetenskapligt 

perspektiv i detta arbete varpå en presentation kring denna kommer göras.  

 

2.1 Hjärt-kärlsjukdom 

År 2015 avled 17.7 miljoner personer i världen till följd av hjärt-kärlsjukdom och 

av dessa uppskattas 7.4 miljoner avlidit på grund av kranskärlssjukdom. Detta 

innebär att hjärt-kärlsjukdom är den största dödsorsaken globalt sett (World Health 

Organization [WHO], 2017). Enligt Hupcey, Kitko och Alonso (2016) är 

prognosen för hjärtsvikt dyster med 50 procents risk för död under de första fem 

åren. Även i Sverige är hjärt-kärlsjukdom dominerande gällande dödsorsak, trots 

att en halvering av den förtida dödligheten setts de senaste två decennierna till 

följd av förbättrad såväl akut- som sekundärpreventiv behandling samt 

hälsosammare levnadsvanor generellt sett i samhället. Hjärtsvikt är en av dessa 

hjärt-kärlsjukdomar (WHO, 2017). Enligt RiksSvikt (2018) beräknas cirka 200 

000 personer i Sverige vara diagnostiserade med hjärtsvikt och leva med symtom i 

olika stor utsträckning. Minst lika många tros vara drabbade av symtomfri eller 

latent hjärtsvikt. Antalet drabbade stiger kraftigt med ökad ålder och runt tio 

procent av populationen över 80 år beräknas vara drabbad (Socialstyrelsen, 2015). 
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2.2 Hjärtsvikt 

Enligt Socialstyrelsen (2015) finns alltid minst en bakomliggande orsak till att 

hjärtsvikt uppstår. Kemp och Conte (2012) menar att hypertoni och 

kranskärlsjukdom står för de vanligaste orsakerna. Dessa sjukdomar påverkar och 

försämrar hjärtats förmåga att pumpa blod till kroppens vävnader. Vid vänstersidig 

kammarsvikt försämras hjärtats förmåga att pumpa ut blod vilket skapar stas bakåt 

i lungkretsloppet. Det ökade trycket i lungkretsloppet leder till ökad mängd vätska 

i lungorna med lungödem och dyspné som resultat. Höger kammarsvikt uppstår 

sällan primärt utan först när lungstasen blir så stor att höger kammare tvingas 

arbeta mot ett förhöjt tryck.  Detta leder till försämrat venöst återflöde som i sin tur 

leder till ödemutveckling vanligtvis i underbenen men även på andra områden i 

kroppen som till exempel sacrum och i buken, så kallad ascites (Kemp & Conte, 

2012).  

 

2.2.1 Symtom, diagnos och behandling 

Symtomen varierar beroende på hur långt gången sjukdomen är. Dyspné och 

benödem är vanligt förekommande relativt tidigt i sjukdomsförloppet 

(Socialstyrelsen, 2015). Andra exempel på symtom är bröstsmärta, trötthet, oro 

och ångest samt nedsatt ork och aptit (Seah, Tan, Gan & Wang, 2016). Enligt Falk, 

Swedberg, Gaston-Johansson och Ekman (2007) upplevde 40 procent av 

deltagarna svår generell trötthet och 60 procent upplevde fysisk trötthet på grund 

av sin hjärtsvikt. Sjukdomen kan även upplevas handikappande på grund av de 

begränsningar symtomen utgör. Vetskapen om att sjukdomen är dödlig ligger ofta 

till grund för oro och ångest (Seah et al., 2016). Gällande diagnostisering fås en 

god vägledning om insjuknande i hjärtsvikt genom blodprovstagning. För att 

fastställa diagnosen krävs dock vanligtvis att en ekokardiografi genomförs 

(Socialstyrelsen, 2015) där myokardiet, hjärtats muskulatur, inspekteras och 

ejektionsfraktionen, ett mått på hjärtats pumpförmåga, mäts (Kemp & Conte, 

2012).  

 

Den medicinska behandlingen av hjärtsvikt går ut på att behandla bakomliggande 

tillstånd som till exempel hypertoni, hyperlipidemi och arytmier (Kemp & Conte, 

2012). Dessutom används i regel även någon form av diuretikum, urindrivande 
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läkemedel, för att hindra/minska eventuella ödem. Det kan även bli aktuellt med 

en sviktpacemaker, en så kallad cardiac resynchronisation therapy [CRT] eller en 

implantable cardioverter defibrillator [ICD] som används vid kraftig nedsättning 

av hjärtats pumpfunktion och som fungerar som en defibrillator vid eventuellt 

hjärtstopp (Socialstyrelsen, 2015). Förutom läkemedelsbehandling är det av 

betydelse att se över den drabbades levnadsvanor. Rök- och snusstopp, minskad 

alkoholkonsumtion, viktkontroll samt fysisk aktivitet är faktorer som har positiv 

inverkan på sjukdomen och som bör uppmuntras (WHO, 2017). Enligt Berg et al. 

(2014) är en emotionell reaktion på de livsstilsförändringar hjärtsvikten leder till 

vanligt och att dessa reaktioner kan leda till depression, det i sig är en bidragande 

faktor till försämring i sjukdomsförloppet och återkommande sjukhusinläggningar 

som följd. Berg et al. (2014) menar att detta ökade vårdbehov skulle kunna 

minskas genom att tidigt sätta in utökad behandling och stöd för att på så vis redan 

initialt kunna identifiera och fånga upp de drabbade patienterna. Vidare föreslår 

därför Berg et al. (2014) att en utvärdering av patienters livskvalitet ska införas 

som rutin då låg livskvalitet har påvisbar negativ inverkan på antal 

sjukhusinläggningar och mortalitet bland patienter med hjärtsvikt.  

 

2.3 Livskvalitet 

Livskvalitet är, enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU] (2012), såväl ett föränderligt som subjektivt sammansatt mått på individens 

egna värdering av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Vidare handlar 

livskvalitet även om hur livssituationen sätts i relation till rådande normer och 

kultur (WHO, 1997), vilket innebär att faktorer som bland annat familj, samhälle, 

arbete, utbildning, ekonomi, boende och samhörighet även är av vikt och inte 

enbart individens hälsa (SBU, 2012). Melberg (2007) belyser, på ett mer detaljerat 

plan, vad män och kvinnor anser påverka livskvaliteten där de förstnämnda anser 

att vara gift med en partner som lyssnar och stöttar, att ha en god hushållsekonomi 

samt bra balans mellan arbete och ledighet är viktiga faktorer som spelar in. 

Kvinnors livskvalitet visade sig stiga med antal barn samtidigt som ett 

stimulerande arbete, egen inkomst och stabilitet i tillvaron även ansågs viktigt. Att 

ha en god relation med sina barn och göra aktiviteter tillsammans med dem var 

också faktorer som påverkade kvinnornas livskvalitet positivt (Melberg, 2007).  
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SBU (2012) menar att innebörden av livskvalitet inte enbart subjektivt utan även 

föränderligt över både tid och rum. Det som anses vara livskvalitet i 20 års åldern 

kommer troligtvis inte innebära det samma i 60 års åldern, inte ens för samma 

individ (Henderson, 1969/1982). Dessutom skiljer sig definitionen mellan olika 

länder, kulturer och samhällsklasser (WHO, 1997).  

 

2.3.1 Livskvalitet och hälsa 

Hälsa är ett centralt begrepp inom livskvalitet vilket visades när Rodrigues et al. 

(2017) undersökte äldre personers (> 60 år) livskvalitet där 56,3 % av de näst intill 

1700 deltagarna upplevde god livskvalitet och 52,4 % uppgav att de var nöjda med 

sin hälsa. Detta samband påvisas även i både WHO (1997) och SBU:s (2012) 

definitioner av livskvalitet där både fysiskt och psykiskt välmående tas upp. Även 

Hermerén (u.å.) menar att nedsatt hälsa kan bidra till minskad livskvalitet. Dock 

kan många som insjuknar i en allvarlig sjukdom eller drabbas av en 

funktionsnedsättning anpassa livet efter den nya situationen som uppstår. 

Livskvaliteten tenderar att sjunka kraftigt till en början innan denna anpassning 

skett för att sedan komma att öka igen längre fram i sjukdomsförloppet då 

anpassningen delvis eller helt kommit att ske (SBU, 2012; Westin, 2005). Vid 

livshotande sjukdom blir, enligt SBU (2012), inte bara livslängden väsentlig utan 

även vad den ofta krävande behandlingen kommer få för påverkan på personens 

livskvalitet. Det gör att frågan om behandling inte enbart berör personen, utan 

även vårdpersonalen och beslutsfattare som kommer finnas med under 

sjukdomstiden (SBU, 2012).  

 

2.4 Aktiviteter i det dagliga livet 

Redan under andra världskriget introducerades begreppet ”aktiviteter i det dagliga 

livet” [ADL] med syfte att förenkla beskrivningen av en persons 

funktionsförmåga. ADL omfattar bland annat på- och avklädnad, personlig hygien 

och förflyttning men även mer komplexa aktiviteter såsom hushållssysslor, sociala 

kontakter och resor (Moritz, u.å.). Då hjärtsvikt kan innebära såväl fysiska som 

psykiska svårigheter leder sjukdomen även ofta till ökat behov av hjälp gällande 

utförandet av ADL. Tidigare forskning visar att personer med hjärtsvikt har större 

behov av stöttning och hjälp kring ADL än vad personer med andra svåra 



 

 5 

sjukdomar har (Barents, Boersma, Van Der Horst, Hillege & Jongste, 2011; 

Steinhause, et al., 2011). Eftersom försämring i hjärtsvikten i regel även leder till 

försämring gällande symtom så som dyspné, bröstsmärta och trötthet (Seah et al., 

2016; Socialstyrelsen, 2015). Även ökad ålder leder ofta till ökat behov av hjälp 

gällande ADL (Demir & Unsar, 2011).  

 

2.5 Teoretisk referensram 

Enligt Henderson (1969/1982) har alla människor har samma grundläggande 

behov, men dessa kan behöva tillfredsställas på individuella sätt vilka bland annat 

grundas på kulturell bakgrund, typ av medicinsk diagnos, ålder, kön och psykisk 

status. Det är därför av vikt att sjuksköterskan lär känna varje patient på djupet för 

att därefter kunna tillgodose de specifika behov och önskningar patienten behöver 

”… för att uppehålla livet och återvinna hälsan.” (Henderson, 1969/1982, s. 11). 

Enbart i de fall patienten inte själv kan uttrycka sin önskan har sjuksköterskan, 

enligt Henderson (1969/1982), rätt att ta beslut åt patienten istället för med 

patienten.  Vidare är målet med omvårdnaden att vara behjälplig med det patienten 

själv inte klarar av och som behövs utföras för att uppnå tillfrisknande, hälsa eller 

en fridfull död. Viktigt är även att hjälpen utförs på ett sådant sätt att den gagnar 

patienten i sitt tillfrisknande för att därmed så snart som möjligt återfå oberoende. 

Sjuksköterskans uppdrag är även att skapa en sund livsföring som patienten skulle 

kunna efterleva om hen var frisk och oberoende. Enbart genom styrka, vilja och 

kunskap kan hälsa uppnås eller bevaras, men för att nå dit behöves stöd från 

sjuksköterskan vars mål just är att främja hälsa genom att göra det dagliga livet så 

normalt som möjligt för patienten (Henderson, 1969/1982).   

 

Enligt Henderson (1969/1982) bör grundprinciperna vara att de mänskliga 

behoven, där de mest prioriterade är att andas, äta och dricka samt sköta 

eliminationen, ska ligga till grund för utformningen av all omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska utföra åtgärder som är nödvändiga för att patienten ska uppnå 

hälsa och därmed även oberoende. Uppfattningen är att patienten normalt själv ska 

kunna utföra dessa omvårdnadshandlingar och målet med omvårdnaden är att 

patienten ska återvinna sin hälsa och sitt oberoende alternativt uppnå en fridfull 

död (Henderson, 1969/1982).  
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2.6 Problemformulering 
 
Hjärtsvikt räknas som en av vår tids folksjukdomar (Malmquist & Isacsson, u.å.) 

med totalt cirka 400 000 diagnostiserade personer i Sverige. Sjukdomen påverkar, 

om än kanske inte primärt, alltid personens livskvalitet och i senare skeden av 

sjukdomen utsätts de drabbade inte sällan för vätskeansamlingar, andfåddhet och 

dyspné vilket innebär svårt lidande och många sjukhusvistelser. I takt med att 

dessa symtom inskränker på såväl personens hälsa som på förmågan att 

självständigt utföra ADL, ökar även omvårdnadsbehovet. Samtidigt menar 

Henderson att sjuksköterskans uppgift är att stödja patienten till oberoende och 

hälsa utefter dennes specifika behov och önskningar. Men vilka faktorer är av 

störst vikt för de som är drabbade av hjärtsvikt och vad värdesätter de högst – att 

uppnå hälsa och oberoende eller god livskvalitet? Eller följs dessa åt? Genom att 

söka svar på dessa frågor ämnar författarna till denna litteraturöversikt nå ökad 

kunskap och förståelse för vad som är av betydelse för personer med hjärtsvikt och 

få insikt för hur dessa personer önskar och bör bemötas inom vården.  

 

2.7 Syfte 

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av livskvaliteten hos 

personer med hjärtsvikt. 

 

3 Metod 
Metodavsnittets avsikt är, enligt Rienecker och Jørgensen (2012), att möjliggöra 

en upprepning av undersökningen genom att systematiskt beskriva dess 

tillvägagångssätt. Därav kommer såväl design, urval, värdering av artiklarnas 

kvalitet, tillvägagångssätt, datainsamling som analys och tolkning av data och 

etiska överväganden för denna litteraturöversikt presenteras nedan. 

 

3.1 Design 

Examensarbetet är utformat som litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att 

en kartläggning och sammanställning av det redan befintliga kunskapsläget inom 

ett visst område görs (Friberg, 2017c; Segesten, 2017a). Denna design resulterar 

även i en mer lättillgänglig evidensbaserad kunskap inom det specifika område 
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som är av intresse (Friberg, 2017a) samt bidrar till ökat medvetande kring 

eventuella kunskapsluckor och behov av fortsatt forskning (Polit & Beck, 2012). 

 

3.2 Urval 

För att besvara denna litteraturöversikts syfte behövdes relevanta artiklar som 

beskriver patienter med hjärtsvikts upplevelse av livskvalitet. Inklusionskriterierna 

var därför att artiklarna handlade om patienter med diagnosen hjärtsvikt och deras 

upplevelse av att leva med hjärtsvikt, att etiska överväganden hade gjorts samt att 

de publicerats mellan år 2007 och 2018.  I enlighet med Friberg (2017b) valdes 

såväl kvantitativa som kvalitativa och mixade artiklar ut. Artiklar som omfattade 

personer med kognitiv funktionsnedsättning exkluderades precis som artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet. Sökningar gjordes i två databaser: Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature [CINAHL], som till stor del publicerar 

artiklar inom omvårdnad, och PubMed som innehåller artiklar inom både medicin 

och omvårdnad (Polit & Beck, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; 

Östlundh, 2017). I CINAHL användes sökbegränsningarna peer reviewed, english 

language samt att abstract skulle finnas tillgängligt. I PubMed valdes english och 

inte artiklar äldre än ten years. Då peer reviewed ej kan väljas som 

inklusionskriterium i PubMed kontrollerades istället de valda artiklarna i 

Ulrichsweb för att säkerställa hög vetenskaplig kvalitet. Ulrichsweb är en websida 

där det går att kontrollera om aktuell tidskrift är vetenskapligt granskad.  

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Samtliga utvalda artiklar kvalitetssäkrades genom användande av en modifierad 

granskningsmall omarbetad utifrån Forsberg och Wengström (2016) och Willman 

et al. (2012) där en specifik mall användes för varje typ av ansats (Högskolan 

Dalarna, 2018). Då ingen anpassad mall för mixad design återfanns slogs mallen 

för kvalitativa artiklar ihop med den för kvantitativa (Bilaga I). Maximal poäng för 

kvalitativa artiklar var 25 medan kvantitativa som maximalt kunde uppnå 29 och 

mixad 37. Samtliga artiklar granskades av båda författarna till denna 

litteraturöversikt varefter resultaten jämfördes för att säkerställa kvalitetsgraden 

vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012). Poängen räknades sedan om till 

procent varefter en indelning gällande hög-, mellan- och låg kvalitet gjordes. Då 
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15 av de 16 utvalda artiklarna var av hög kvalitet och en av medel exkluderades 

ingen på grund av bristande kvalitet, vilket annars rekommenderas av Friberg 

(2017c). Hänsyn till att vissa frågors svar i kvalitetsmallen bör värderas högre än 

andra har även tagits. Generellt gäller det frågor rörande teoretisk referensram, 

metodologiska beslut och analysens tillvägagångssätt och ej enbart presenterat 

resultat som annars lätt kan antas viktigast (Friberg, 2017c; Polit & Beck, 2012). 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

En jämlik arbetsfördelning samt gemensam inblick och delaktighet i alla delar har, 

i enlighet med Svensson Lönn (2012), eftersträvats under hela arbetet. Viss 

arbetsfördelning har dock varit oundviklig. Genom att genomgående diskutera 

litteraturöversiktens utförande har dess form arbetats fram dels vid fysiska träffar, 

dels genom användande av ett delat Worddokument. Då Segesten (2017b) 

rekommenderar att handledningstillfällena bör utnyttjas väl har detta gjorts under 

hela arbetet genom såväl mailkontakt som goda förberedelser och aktivt 

deltagande vid grupphandledningstillfällena. Möte med bibliotekarie bokades in 

relativt tidigt för att få hjälp och stöd i litteratursökningsprocessen. Vidare har en 

gemensam loggbok förts genom hela arbetet där både arbetsprocessen, samtliga 

artikelsökningar och tankar inför kommande diskussionsavsnitt skrivits ner, vilket 

även rekommenderas i Polit och Beck (2012). 

 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen förbereds genom att formulera och välja sökord som 

representerar valt ämne (Friberg, 2017a) och Medical Subject Headings [MeSH] -

termer kan med fördel användas för att kontrollera att rätt sökord och dess 

definitioner används (Polit & Beck, 2012; Willman et al., 2011). 

Informationssökningen bör ske i olika databaser för att få så omfattande 

information om ämne som möjligt. Även manuella sökningar utifrån intressanta 

artiklar och forskare funna i artiklars referenslistor kan gagna litteraturöversiktens 

syfte (Willman et al., 2011). För att förbättra och förfina urvalet i 

databassökningarna kan sökorden kompletteras med booleska operatorer: AND 

används för att koppla samman två ord och ger sökresultat innehållande både 

sökordet före och efter AND. Operatorn OR används när sökresultatet ska 
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innehålla båda eller ett av sökorden före och efter OR. Den sista operatorn NOT 

avgränsar sökningen genom att visa resultat som inte innehåller sökordet efter 

NOT (Polit & Beck, 2012; Östlundh, 2017). För att arbeta systematiskt och 

strukturerat menar Östlundh (2017) att sökarbetet bör dokumenteras i en 

överskådlig tabell. De artiklar som möjligen anses besvara litteraturöversiktens 

frågeställning i själva titelformuleringen väljs ut varefter abstraktet läses av båda 

författarna. Vid oenighet över artikelns relevans utifrån läst abstrakt följer artikeln 

med till nästa steg, det vill säga artikelgranskningen (Rosén, 2012). 

 

En förberedande artikelsökning inom området gjordes för att undersöka huruvida 

tillräckligt underlag fanns till litteraturöversiktens syfte. Utefter resultatet av 

sökningen bedömdes det att underlag fanns. Sökorden som därefter användes i 

databassökningen formulerades dels genom diskussion mellan författarna, dels 

genom litteraturläsning inom ämnet. Med hjälp av MeSH – termer kontrollerades 

sökord och dess definitioner. De sökord samt definitioner som sedan kom att 

användas i olika kombinationer var: quality of life, health status, satisfaction, life 

quality, heart failure, perception, nursing, qualitative och experience. De 

synonymer som användes var quality of life och life quality samtidigt som 

kopplingar gjordes mellan användandet av heart failure och health status samt 

mellan satisfaction, perception och experience. Sökordet nursing nyttjades för att 

se om sjuksköterskans roll kunde vara en bidragande faktor till den upplevda 

livskvaliteten. Artikelsökningarna gjordes i CINAHL samt PubMed där sökorden 

kompletterades med booleska operatorerna AND och OR för att förfina sökningen 

och förbättra urvalet. En sökmatris redovisas i Bilaga II. Vid de senare 

sökningarna återkom samma artiklar som tidigare vilket ledde till ökat intresset för 

att göra manuella sökningar från intressanta referenser i redan valda artiklar. De 

manuella sökningarna presenteras enbart här nedan och återfinns ej i bifogad 

sökmatris. Samtliga manuella sökningar föranleddes av genomläsning av titlar i 

referenslistorna där de titlar som möjligen besvarade litteraturöversiktens syfte 

valdes ut. Samma inklusionskriterier som vid tidigare sökningar gällde och 

Ulrichweb nyttjades för kvalitetsgranskning av valda tidskrifter. Fem artiklar 

valdes sedan ut efter läst abstrakt. En artikel sorterades senare bort då den ej var 

gjord på rätt patientgrupp. Utöver de manuella sökningarna lästes 44 abstrakt och 
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24 artiklar. Tolv artiklar valdes bort exempelvis på grund av att de ej svarade till 

litteraturöversiktens syfte eller att studien var gjord på patienter med fler 

hjärtsjukdomar än hjärtsvikt. Sammanlagt kom 16 vetenskapliga artiklar att väljas 

ut och ligga till grund för denna litteraturöversikt. Dessa utvalda artiklar 

presenteras i Bilaga III. 

 

3.6 Analys och tolkning av data 

Analys av studierna gjordes i enlighet med hur Friberg (2017a) beskriver att 

analysprocessen går till. Studiernas resultat genomläses med fokus för att därefter 

hitta nyckelfynd som svarar till litteraturöversiktens syfte. Bredare analys av 

studiernas skillnader och likheter kan göras av exempelvis vald metod eller analys 

men framför allt är resultatanalysen den viktigaste delen. Studiernas skillnader och 

likheter sammanställs, sorteras och därefter relateras till varandra var på nya teman 

skapas till vad som kommer presentera litteraturöversiktens resultat (Friberg, 

2017a). 

 

Efter genomförd datainsamling lästes artiklarna noggrant igenom ett flertal gånger 

och kvalitetsgranskades av båda författarna. Artiklarnas nyckelfynd som beskrev 

patienternas upplevelse av livskvalitet sorterades ut och en 

resultatsammanställning gjordes utifrån varje artikel. Resultaten sorterades in 

varpå en temastruktur började framträda. I analysprocessen bearbetades skillnader 

och likheter i två steg, det första innebar en grovindelning vilken i det andra steget 

kom att förfinas ytterligare och utmynna i sex olika teman (se Resultat nedan).  

 

3.7 Etiska överväganden 

Utifrån göragott-principen (Sandman & Källström, 2013) har enbart studier som 

erhållit tillstånd från en etisk kommitté inkluderats i denna litteraturöversikt vilket 

stärker dess trovärdighet ur ett etiskt perspektiv (Forsberg & Wengström, 2016). 

Ett godkännande av en etisk kommitté innebär att forskarna tagit hänsyn till bland 

annat respekt för människovärdet samt deltagarnas integritet, säkerhet och hälsa. 

Vidare innebär det att deltagarna blivit informerade om studiens syfte, dess metod 

och eventuella risker samt att deltagandet är frivilligt (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460, 7 §, 10 §, 16 §). Vidare har 
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kvaliteten på denna litteraturöversikt även präglats av etiska förhållningssätt 

gällande att inte plagiera, förvränga resultat samt inte påverkas av yttre 

omständigheter eller subjektiva värderingar. För att minimera risken för 

feltolkning användes lexikon som stöd när samtliga artiklar lästes. Dessutom har 

även artiklar vars resultat motsäger varandra ändock inkluderats vilket förespråkas 

av Dahlborg-Lyckhage (2017) samt Polit och Beck (2012).  

 

4 Resultat  
Litteraturöversikten baseras på 16 vetenskapliga artiklar från sex länder: Grekland 

(n=1), Irland (n=1), Nederländerna (n=3), Storbritannien (n=4), Sverige (n=2), och 

USA (n=5). Fyra av dessa artiklar har kvalitativ ansats, tio kvantitativ och två 

mixade. Vidare publicerades dessa mellan år 2008 och 2018. En sammanställning 

av samtliga artiklar återfinns i Bilaga III. Resultatet presenteras nedan i de sex 

teman som framträdde under analysfasen; Symtomens påverkan på livskvaliteten, 

Den fysiska funktionens betydelse, Sjukdomstid – en önskan om kvalitet framför 

kvantitet, Det psykiska måendets påverkan, Betydelsen av familj och socialt 

nätverk och Betydelsen av tillräcklig kommunikation. 

 

4.1 Symtomens påverkan på livskvaliteten 

Att insjukna i hjärtsvikt innebar för de flesta patienterna att tvingas leva med olika 

symtom. De vanligaste symtomen var dyspné, trötthet, bröstsmärta, 

sömnsvårigheter, muntorrhet och torrhosta vilka samtliga, i olika stor utsträckning, 

upplevdes påverka livskvaliteten negativt (Blinderman, Homel, Billings, Portenoy 

& Tennstedt, 2008; Evangelista, Sackett & Dracup, 2009; Fotos et al., 2013; Heo, 

Lennie, Okoli & Moser, 2009; Kraai et al., 2013; Kraai, Vermeulen, Hillege & 

Jaarsma, 2016; Mulligan et al., 2012). Trötthet och att tvingas till ofrivillig vila 

upplevdes högst besvärande (Heo et al., 2009; Kraai et al., 2016) och enligt Ryan 

och Farrelly (2009) uttrycktes även en känsla av att vara totalt utslagen och 

kraftlös. Upplevelsen av att konstant vara trött upplevdes även mer besvärande än 

att drabbas av benödem och påverkade således även livskvaliteten mer i negativ 

bemärkelse (Kraai et al., 2016). Dessutom ledde trötthet, tillsammans med dyspné 

och yrsel, till en känsla av otrygghet och rädsla för att somna (Kraai, Vermeulen, 

Hillege & Jaarsma, 2018; Ryan & Farrelly, 2009). Att lära sig leva med och 
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anpassa sig efter sina symtom samt ha förståelse för hjärtsvikten som sjukdom 

ledde däremot till såväl trygghet som autonomi vilket i sin tur påvisade en positiv 

påverkan på livskvaliteten hos patienterna (Burström, Brännström, Boman & 

Strandberg, 2011; Fotos et al., 2013; Heo et al., 2009; Lucas et al., 2014; Mulligan 

et al., 2012). Ett annat symtom som tydligt uppgavs påverka den upplevda 

livskvaliteten var smärta och särskilt bröstsmärta. Den återfanns dessutom i 

hjärtsviktens alla stadier (Blinderman et al., 2008; Burström et al., 2011; 

Evangelista et al., 2009; Heo et al., 2009). Även viktuppgång, svårigheter att hålla 

vätske- och saltrestriktioner samt att ha klarat av att sluta röka påverkade 

patienternas livskvalitet negativt (Burström et al., 2011; Fotos et al., 2013, 

Goodman et al., 2013; Heo et al., 2009). Enligt Brodie, Inoue och Shaw (2008) 

och Mulligan et al. (2012) förbättrades dock symtomen, och därmed även 

livskvaliteten, signifikant vid en uppföljning efter cirka sex månader jämfört med 

första undersökningstillfället.  

 

4.2 Den fysiska funktionens betydelse 

En majoritet av personerna med hjärtsvikt beskrev att den fysiska kapaciteten och 

förmågan påverkats negativt (Blinderman et al., 2008; Brodie et al., 2008; 

Evangelista et al., 2009; Fotos et al., 2013; Goodman, Firouzi, Banya, Lau-Walker 

& Cowie, 2013; Heo et al., 2009; Kraai et al., 2013; Kraai et al., 2016, 2018; Pihl, 

Fridlund & Mårtensson, 2010; Ryan & Farrelly, 2009). De symtom och 

begränsningar de upplevde påverkade även det psykiska måendet (Pihl et al., 

2010). Möjlighet till fysisk aktivitet ansågs av en del patienter ingå i definitionen 

av livskvalitet vilken därför också stärktes när patienterna kunde bibehålla sin 

självständighet och klara av vardagliga aktiviteter på egen hand (Burström et al., 

2011; Heo et al., 2009; Kraai et al., 2018). Tanken på att i framtiden inte kunna ta 

hand om sitt hem och sig själv, och då speciellt gällande den personliga hygienen, 

låg till grund för oro och ångest (Burström et al., 2011). Dock upplevdes samtidigt 

individanpassat stöd i de vardagliga aktiviteterna från samhället som någonting 

positivt som gagnade deras livskvalitet (Heo et al., 2009). Symtom som 

andfåddhet och trötthet begränsade den fysiska förmågan hos patienterna och 

gjorde att de inte förmådde ta hand om hemmet och trädgården vilket i sin tur 

ledde till försämrad livskvalitet (Kraai et al., 2016, 2018). Det fanns också en 
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rädsla för att anstränga hjärtat genom fysisk aktivitet vilket vidare ledde till 

begränsningar hos patienterna (Pihl et al., 2010). Själva vetskapen om sjukdomens 

förlopp och att patienternas fysiska förmåga kommer att försämras med tiden 

inverkade negativt på upplevelsen av livskvaliteten (Kraai et al., 2018; Ryan & 

Farrelly, 2009).  

 

4.3 Sjukdomstid – en önskan om kvalitet framför kvantitet 

I några artiklar beskrevs hur sjukdomstiden kunde påverka livskvaliteten på olika 

sätt. Exempelvis upplevde patienter med hjärtsvikt, av ospecificerad anledning, 

ökad livskvalitet fem till tolv månader efter att de diagnostiserats med hjärtsvikt 

och skrivits ut från sjukhuset (Brodie et al., 2008; Dekker et al., 2011; Goodman et 

al., 2013). Ingen av patienterna uppgav förlängt liv som ett behandlingsmål utan 

fokus låg istället på att inte försämras i sin hjärtsvikt. Vidare uppgavs även 

livskvalitet och hälsa väga tyngre än att leva ett långt liv (Kraai et al., 2018). I en 

av artiklarna framkom att majoriteten av patienterna skulle offra två och ett halvt 

år av sin livslängd mot att få bättre hälsa under sin kvarvarande tid i livet (Kraai et 

al., 2013).  

 

4.4 Det psykiska måendets påverkan 

Majoriteten av artiklarna berörde ångest och/eller depression på ett eller annat sätt 

(Blinderman et al., 2008; Burström et al., 2011; Dekker et al., 2011; Evangelista et 

al., 2009 Fotos et al., 2013; Goodman et al., 2013; Howie-Esquivel & Dracup, 

2012; Kraai et al., 2016, 2018; Lucas et al., 2014; Mulligan et al., 2012; Pihl et al., 

2010; Ryan & Farrelly, 2009) och två av dem menade dessutom att en uttalad 

depression innebar en signifikant försämring av patienternas livskvalitet 

(Goodman et al. 2013; Mulligan et al. 2012). En tydlig korrelation mellan 

depression alternativt depressiva symtom och livskvalitet påvisades av Dekker et 

al. (2013), där de som ej uppgav några depressiva symtom alls var de som skattade 

högst av alla patienterna gällande just livskvaliteten. De patienter som var lyckliga 

och tillfreds med tillvaron hade även i regel bättre inställning till sin hjärtsvikt 

(Goodman et al., 2013; Heo et al., 2009) och hade därmed också lättare för att ta 

sig ut på aktiviteter än de med depressiva besvär (Heo et al., 2009). Vidare innebar 

även en depression en försämrad förmåga att efterleva de egenvårdsråd som 
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tillgavs av vården jämfört med patienter utan depression (Goodman et al., 2013). 

Det framkom att patienterna upplevde ångest och besvikelse över sin 

sjukdomssituation samt skam över att inte kunna behålla sin autonomi i önskad 

utsträckning (Burström et al., 2011; Kraai et al., 2018; Ryan & Farrelly, 2009). 

Nedsatt psykiskt mående visade sig ha större inverkan på livskvaliteten än nedsatt 

fysisk funktion (Kraai et al., 2013) och flertalet patienter uttryckte även en 

ospecifik rädsla för framtiden och en mer specifik rädsla för att dö (Pihl et al., 

2010; Ryan & Farrelly, 2009). 

 

4.5 Betydelsen av familj och socialt nätverk 

Hjärtsvikt visade sig resultera i såväl isolering som i förlust av socialt umgänge 

och plats i samhället (Burström et al., 2011; Fotos et al., 2013; Heo et al., 2009). 

Vidare beskrev patienter att ha ett socialt umgänge som en väsentlig del i 

definitionen av livskvalitet och något som höjde den signifikant (Heo et al., 2009; 

Kraai et al., 2016; Pihl et al., 2010). Genom att ha kontakt med och få hjälp av 

barn och barnbarn samt att ha någon att bli älskad av och älska, till exempel en 

make/maka, i svåra stunder ökade såväl tryggheten som livskvaliteten hos 

patienterna. En uttryckt önskan om att inte behöva vara själv i framtiden när 

hjärtsvikten försämras återfanns i tre av studierna (Burström et al., 2011; Fotos et 

al., 2013; Heo et al., 2009). Samtidigt fanns även en upplevd rädsla för att vara/bli 

en börda för såväl närstående som för hemtjänstpersonal (Pihl et al., 2010; Ryan & 

Farrelly, 2009).  

 

4.6 Betydelsen av tillräcklig kommunikation  

Majoriteten av patienterna i Howie-Esquivel och Dracup´s studie (2012) 

efterfrågade mer information kring egenvård och knappt hälften önskade även mer 

och bättre kommunikation kring sin sjukdomsprognos. Trots att detta, tillsammans 

med att vara oinformerad om sin hjärtsvikt, innebar ökad risk för att känna ångest 

och depression sågs ingen skillnad på självskattad livskvalitet mellan de som 

efterfrågade mer information och de som ej gjorde det. Inte heller kontakt med en 

specialiserad hjärtsviktssjuksköterska påvisade någon signifikant förbättring av 

såväl depression och oro som livskvalitet (Lucas et al., 2014). Snarare framkom en 

upplevelse av bristande kommunikation under kontrollerna på 



 

 15 

hjärtsviktsmottagningen där fokus istället kom att handla om blodtrycks- och 

viktkontroll (Burström et al., 2011). Den enda form av samtal som påvisades öka 

livskvaliteten var vid användandet av motiverande samtal (Brodie et al., 2008). 

 

5 Diskussion 
Nedan kommer först en sammanfattning av litteraturöversiktens huvudresultat 

presenteras och därefter kommer en diskussion föras kring de sex teman som 

tidigare presenterats under Resultat. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultatet 

I denna litteraturöversikt framkom att fysisk hälsa och ett aktivt socialt umgänge 

ingår i patienternas definition av livskvalitet. Därför är det föga förvånande att just 

hjärtsviktens vanligaste symtom, vilka även bland annat leder till fysiska 

begränsningar och förlust av socialt umgänge, innebär försämrad livskvalitet. 

Fastän symtomen, och därmed även livskvaliteten, förbättrades efter sex månader 

var nedsatt psykiskt mående och depression betydligt mer påtagligt än förväntat 

och togs upp i en signifikant del av de inkluderade artiklarna. En uttryckt ångest 

och besvikelse över sjukdomssituationen och skam över oförmågan att klara sig 

själv framkom lika som en önskan att ej behöva vara själv längre fram i 

sjukdomsförloppet när symtomen väntades bli allt värre.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Här nedan kommer en diskussion föras utifrån de sex teman som framkom under 

analysen och som sedan presenterades under Resultat. 

 

5.2.1 Symtomens påverkan på livskvaliteten 

Resultatet som framkom i denna litteraturöversikt påvisar att bland annat dyspné, 

trötthet och bröstsmärta är vanligt förekommande symtom vid hjärtsvikt 

(Blinderman et al, 2008; Evangelista et al., 2009; Fotos et al., 2013; Heo et al., 

2009; Kraai et al., 2013; Kraai et al., 2016; Mulligan et al, 2012) och där just 

trötthet ofta upplevdes högst besvärande (Heo et al., 2009; Kraai et al., 2015). En 

upplevelse av otrygghet återfanns också (Kraai et al., 2018; Ryan & Farrelly, 
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2009) men att lära sig leva med och anpassa sig till sina symtom ledde till ökad 

trygghetskänsla och autonomi vilket även kom att höja livskvaliteten (Burström et 

al., 2011; Fotos et al., 2013; Heo et al., 2009; Lucas et al., 2014; Mulligan et al., 

2012).  

 

De symtom som framkom i litteraturöversiktens resultat och dess påverkan på 

patienternas livskvalitet upplevs föga förvånande. Dessutom överensstämmer det 

med tidigare forskning som berör såväl generell som fysisk trötthet (Falk et al., 

2007). Hermerén (u.å.) menar vidare att nedsatt hälsa ökar risken för sänkt 

livskvalitet vilket samklingar med litteraturöversiktens resultat. Det är därför av 

vikt att tidigt hjälpa patienterna reducera sina symtom och fysiska 

funktionsnedsättningar ”… för att uppehålla livet och återvinna hälsan.” 

(Henderson 1969/1982, s. 11). Fokus bör även ligga på att dessa åtgärder är 

personcentrerade och utformade för att gagna varje enskild patient i sitt 

tillfrisknande. Även om läkemedel utgör en viktig del av behandlingen av 

bakomliggande orsaker till hjärtsvikten spelar även egenvårdsåtgärder stor roll i 

patienternas mående (WHO, 2017). Att vara fysiskt aktiv, reducera såväl vätske- 

som saltintag, viktkontroll, rök- och snusstopp och minskad alkoholkonsumtion är 

samtliga viktiga faktorer som påverkar patientens mående. Som blivande 

sjuksköterskor finns här en stor möjlighet att både stötta och hjälpa patienterna i 

vägen mot det, enligt Henderson (1969/1982), eftersträvbara oberoendet. Dock bör 

här diskuteras huruvida ovanstående egenvårdsråd stämmer överens med 

patienternas definition av livskvalitet. Hänsyn torde tas till varje enskild patients 

livssituation, egen önskan och definition av livskvalitet. Att röka kan vara den 

enda glädjekällan i en patients liv medan att lyckas sluta efter mångårigt beroende 

upplevs som lättnadens bedrift av en annan. Henderson (1969/1982) menar att 

människans behov tillfredsställs på individuella sätt och det därför, bland annat, är 

sjuksköterskans uppgift att skapa en individuell, sund livsföring för patienterna att 

efterleva som en del av sin strävan mot hälsa och oberoende. 

 

5.2.2 Den fysiska funktionens betydelse 

Sviktande fysisk funktion, ofta med begränsningar och nedsatt förmåga att klara 

ADL som följd, påvisades ha direkt koppling till patienternas livskvalitet 
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(Blinderman et al., 2008; Brodie et al., 2008; Burström et al., 2011; Evangelista et 

al., 2009; Fotos et al., 2013; Goodman et al., 2013; Heo et al., 2009; Kraai et al., 

2013; Kraai et al., 2016, 2018; Pihl et al., 2010; Ryan & Farrelly, 2009). Att kunna 

vara fysiskt aktiv och bibehålla sin självständighet var, enligt patienterna, en 

väsentlig del i definitionen av livskvalitet (Heo et al., 2009; Kraai et al., 2018).  

 

Precis som diskuterats i temat ovan upplevs heller inte detta resultat direkt 

överraskande. Att, på grund av sjukdom, får svårare att utföra ADL i samma 

utsträckning som tidigare inkräktar på livskvaliteten är en slutsats som känns 

relativt given. Utvecklande av oro och ångest relaterat till förlust av 

självständighet gällande hem och hushåll i allmänhet och personlig hygien i 

synnerhet förefaller därför vara en normal reaktion av en person som troligen varit 

självständig större delen av sitt liv. Även om tidigare forskning påvisat samband 

mellan hjärtsvikt och ökat behov av hjälp med ADL (Barents et al., 2011; Demir & 

Unsar, 2011; Steinhauser et al., 2011) menar Barents et al. (2011) även att hänsyn 

till ökad vårdtyngd bör tas. Detta innebär att det inte enbart ligger i patienternas 

intresse att underlätta och förbättra möjligheten till självständigt utförande av 

ADL. Ryan och Farrelly (2009) och Henderson (1969/1982) resonerar liknande då 

de menar att det är av vikt att hjälpa patienterna återfå oberoende genom att gagna 

deras tillfrisknande. Detta kan tolkas som att de för resonemanget längre än 

Barents et al. (2011) och istället för att även fokusera på vårdtyngden enbart väljer 

att se till patienternas tillfrisknande och väg till oberoende vilket sedan, på sikt, 

självmant kommer minska vårdtyngden. Dock bör här även noteras att hjärtsvikt är 

en progressiv sjukdom och att ha tillfrisknande och oberoende som mål fungerar 

därför inte alltid även om det i hjärtsviktens tidigare stadier är fullt uppnåeligt, 

åtminstone temporärt.  

 

5.2.3 Sjukdomstid – en önskan om kvalitet framför kvantitet 

I denna litteraturöversikt framkom att patienternas upplevelse av livskvalitet kom 

att öka med tiden (Brodie et al., 2008; Dekker et al., 2011; Goodman et al., 2013). 

Vidare uppgavs även att bli helt frisk inte sågs som ett uppnåeligt behandlingsmål 

och heller inte strävan efter ett förlängt liv (Kraai et al., 2018) utan snarare 
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uttrycktes en önskan om att kunna byta två och ett halvt år eller mer av sitt liv mot 

att få leva kvarvarande tid med bättre hälsa (Kraai et al., 2013). 

 

Såväl SBU (2012) som Henderson (1969/1982) menar att livskvalitet är 

föränderligt över tid och rum. Detta skulle kunna förklara den positiva 

förändringen av livskvalitet över tid som påträffats i detta arbete. Henderson 

(1969/1982) anser vidare att hälsa enbart kan uppnås genom styrka, vilja och 

kunskap vilket också kan ses som en del av förklaringen till livskvalitetens 

förbättring över tid. Detta då den mentala viljan och styrkan att finna mening i 

tillvaron trots svår sjukdom borde vara av betydelse för individens upplevda 

livskvalitet. En intressant fråga att fundera kring är dock om den förbättrade 

livskvaliteten beror på att patienterna getts tid till acceptans gällande 

sjukdomsförlopp och den nya livssituationen, eller om förbättringen beror på 

minskade symtom (Hermerén, u.å.) och därmed bättre möjlighet att utföra de 

önskade dagliga aktiviteterna. Ytterligare en intressant aspekt i detta tema att ta 

upp till diskussion är det faktum att två skilda resultat uppvisades. Rent logiskt sett 

kan tyckas att en yngre patient med samma sjukdomsstadie och symtom borde 

skatta lägre gällande livskvalitet än en äldre patient. Därför upplevdes resultatet i 

Fotos et al. (2013) studie något förvånande och lämnade därmed även en del frågor 

obesvarade då de ej stämmer in på denna litteraturöversikts syfte. Vidare menar 

Kraai et al. (2013) att en uttryckt önskan hos patienterna finns gällande att offra 

två och ett halvt år eller mer av sitt liv mot att få leva resten av sin tid med bättre 

hälsa. Samtidigt påvisar tidigare forskning att det ej enbart är livslängden som är 

väsentlig vid livshotande sjukdom utan även hur de sista levnadsåren blir men att 

detta sällan tas hänsyn till (Nieminen et al., 2015; SBU, 2012), vilket kan tolkas 

stärka Kraai et al. (2013) studie.  

 

5.2.4 Det psykiska måendets påverkan 

I majoriteten av de artiklar som denna litteraturöversikt bygger på berördes ångest 

och/eller depression (Blinderman et al., 2008; Burström et al., 2011; Dekker et al., 

2011; Evangelista et al., 2009; Fotos et al., 2013; Goodman et al., 2013; Howie-

Esquivel & Dracup, 2012; Kraai et al., 2016, 2018; Lucas et al., 2014: Mulligan et 

al., 2012; Pihl et al., 2010; Ryan & Farrelly, 2009). En korrelation mellan nedsatt 
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psykiskt mående och upplevd livskvalitet och inställning till sin hjärtsvikt 

återfanns (Dekker et al., 2013; Goodman et al., 2013; Heo et al., 2009; Mulligan et 

al., 2012), liksom en uttryckt besvikelse och skam över förlorad självständighet 

(Burström et al., 2011; Kraai et al., 2018; Ryan & Farrelly, 2009). Nedsatt psykiskt 

mående visade sig även ha större påverkan på livskvaliteten än nedsatt fysisk 

funktion (Kraai et al., 2013).  

 

Att det psykiska måendet inverkar på livskvaliteten känns relativ självklart, men 

att det kom att ha så stor betydelse som framkom i detta arbete var något 

förvånande. Även tidigare forskning tar upp det psykiska måendet och dess 

koppling till fysiskt mående, socialt samspel och därmed även till livskvalitet 

(Berg et al., 2014; Nieminen et al., 2015). I resultatet framkom ett uttryck av skam, 

ångest och besvikelse över sin sjukdomssituation och att ej längre vara kapabel att 

klara sig själv påvisades även. Dock är det inte enbart det faktum att inte längre 

kunna vara självständig som upplevs betungande utan en specifik oro och ångest 

för att behöva hjälp med personlig hygien framkom. Barents et al., (2011), 

Nieminen et al. (2015) och Steinhause et al. (2011) samstämmer alla med detta 

framkomna resultat och menar att patienter med hjärtsvikt har stort behov av hjälp 

och stöttning gällande just ADL samt att behovet ökar i takt med 

sjukdomsdegenerering. Henderson (1969/1982) menar, som tidigare nämnts, att 

sjuksköterskans mål alltid bör vara att främja patientens hälsa genom att göra det 

dagliga livet så normalt som möjligt. Patientens individuella upplevelse av att få 

hjälp med ADL, och då kanske främst gällande personlig hygien, är därför av 

största vikt och något som alltid måste tas i beaktning. Henderson (1969/1982) 

anser även att hälsa enbart kan uppnås eller bevaras genom, bland annat, vilja och 

styrka. Dock kan det tänkas vara svårt att finna såväl vilja som styrka vid nedsatt 

psykiskt mående. Berg et al. (2014) föreslår att patienternas livskvalitet bör 

utvärderas på rutin vid kontakt med vården. Detta skulle troligen möjliggöra 

tidigare uppmärksammande av patienter med psykiska besvär och därmed 

förbättrade möjligheter till att påbörja behandling på ett tidigt stadium. Förutom att 

det psykiska måendet och depression är kopplat till såväl fysisk kapacitet, socialt 

samspel och livskvalitet korrelerar det även med compliance gällande egenvård. I 

litteraturöversiktens resultat framkom att patienterna med depression hade sämre 
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följsamhet gällande egenvård. Detta gör att nedsatt psykiskt mående, som ej 

uppmärksammas och bemöts korrekt, leder till bildandet av en ond spiral. 

Patienternas mående försämras i takt med sjukdomens degenerering, vilket i sin tur 

leder till minskad fysisk funktion med nedsatt förmåga till utförande av ADL, att 

ha ett aktivt socialt umgänge samt styrkan och viljan att efterfölja egenvårdsråd 

(Nieminen et al., 2015). Detta leder i sin tur till ytterligare försämring gällande 

såväl det psykiska måendet som i hjärtsvikten. Denna tes stärks av 

litteraturöversiktens resultat där det framkom att just nedsatt psykiskt mående har 

större påverkan på livskvaliteten än de fysiska begränsningar som hjärtsvikten 

medför.  

 

5.2.5 Betydelsen av familj och socialt nätverk 

I resultatet framkom att hjärtsvikt leder till såväl isolering som förlust av socialt 

umgänge vilket också påvisades omfatta en viktig del i definitionen av livskvalitet 

(Burström et al., 2011; Fotos et al., 2013; Heo et al., 2009; Kraai et al., 2016; Pihl 

et al., 2010). Vidare återfanns en önskan om att ej behöva vara själv under den 

svåra sjukdomstiden (Burström et al., 2011; Fotos et al., 2013; Heo et al., 2009).  

 

Tidigare forskning visar att vara gift med någon som lyssnar och stöttar samt att ha 

barn och barnbarn är viktiga faktorer gällande livskvalitet (Melberg, 2007). Detta 

stämmer in på litteraturöversiktens resultat som bland annat visar att stöd från de 

man älskar och blir älskad av i svåra situationer ger en ökad trygghetskänsla och 

livskvalitet. Samtidigt återfanns även en rädsla för att uppfattas som en börda av 

såväl närstående som vårdpersonal vilket kan tyckas motsägelsefullt. Dock återges 

här en möjlighet att, på ett egentligen självklart sätt, höja kanske främst de 

återkommande patienternas livskvalitet genom att bemöta dem på ett värdigt och 

professionellt sätt vid varje enskilt möte. Detta skulle kunna ses utifrån 

Hendersons behovsteori (1969/1982) då den upplevda rädslan att bli en börda kan 

kopplas till vikten av att återfå oberoende. Detta är, enligt Hendersson 

(1969/1982), ett av sjuksköterskans uppdrag och återfås genom att patienten 

uppnår tillfrisknande, hälsa eller en fridfull död vilket stämmer bra in på patienter 

med hjärtsvikt.  
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5.2.6 Betydelsen av tillräcklig kommunikation 

Detta tema fick mindre utrymme i resultatet än väntat. Det som ändock framkom 

var att mer information om egenvård och sjukdomsprognos efterfrågades men 

ingen korrelation till upplevd livskvalitet kunde hittas (Howie-Esquivel & Dracup, 

2012). Enbart motiverande samtal ansågs påverka livskvaliteten medan 

hjärtsviktskontroller som enbart bestod av blodtrycks- och viktkontroll upplevdes 

besvärande och att patienterna inte kände sig sedda (Brodie et al., 2008; Burström 

et al., 2011). Även här kan en koppling till Hendersons behovsteori (1969/1982) 

göras då hon dels menar att alla människor har samma behov men att dessa 

tillfredsställs på individuella sätt, dels att det är av stor vikt att vårdpersonalen lär 

känna varje patient på djupet för att kunna tillgodose dessa individuella behov. 

Även om litteraturöversikten ej kom att ge något tydligt och enhälligt svar anses 

detta fortsatt vara ett viktigt område. Genom kommunikation, samtal och 

bemötande på individuell nivå ges möjlighet för patienterna att känna sig sedda 

och delaktiga. Dessutom ger det ett tillfälle att tidigt uppmärksamma ett 

nedåtgående psykiskt mående som ovan visade sig vara av stor vikt för patientens 

livskvalitet.  
 

5.3 Metoddiskussion  

Syftet med att diskutera denna litteraturöversikts metod är att påvisa innehållets 

kvalitet och säkerhet. Metoddiskussionen kommer bland annat ta upp 

litteraturöversiktens styrkor respektive svagheter, resultatets generaliserbarhet och 

kliniska betydelse. 

 

5.3.1 Styrkor och svagheter 

Litteratursökningen inleddes med utformning av sökord med syftet som 

utgångspunkt. Henricson (2012) menar att sökningar i olika databaser med 

omvårdnadsfokus stärker litteraturöversiktens trovärdighet. I detta arbete skedde 

dock sökningar övervägande i CINAHL vilket kan ses som en svaghet samtidigt 

som dessa sökningarna återkommande visade redan valda artiklar vilket stärker 

sökordens relevans och säkerhet. Att endast en sökning genomfördes i PubMed 

kan även det ses som en svaghet. Att göra ytterligare sökningar på fler 

kombinationer av valda sökord ansågs därför vara ett alternativ till nästa steg i 
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arbetsprocessen, men då redan utvalda artiklar från sökningar i CINAHL även 

påträffades i PubMed ökade istället intresset för manuella sökningar. Även om 

flertalet inkluderade artiklar återfanns genom detta arbetssätt kan det inte uteslutas 

att ytterligare sökningar i PubMed kunnat leda till än större bredd på 

litteraturöversiktens resultat. Vidare kom flertalet artiklar att sorteras bort då de 

inte svarade till litteraturöversiktens syfte. Dock har tre artiklar inkluderats trots att 

de inte uttryckligen handlar om livskvalitet men ändock ansågs svara på 

litteraturöversiktens syfte. Detta då artiklarna handlar om hjärtsviktens påverkan 

på det dagliga livet samt hur dessa begräsningar leder till nedsatt psykiskt mående.  

 

Genomläsning och analys av artiklar gjordes på varsitt håll, valda artiklar 

kvalitetsgranskades av båda författarna vilket stärker kvalitetsbedömningens 

trovärdighet enligt Polit och Beck (2012). Av de inkluderade artiklar erhöll alla, 

förutom en, hög kvalitet. Den som inte höll hög kvalitet fick 69 % vilket innebar 

medelkvalitet. Som tidigare nämnts värderas vissa frågors svar högre än andra 

(Friberg, 2017c; Polit & Beck, 2012) och i detta fall var det inte ett nekade svar på 

just de frågor som bedöms väga tyngre. Henricson (2012) menar att ett val av 

enbart en design stärker litteraturöversiktens trovärdighet. I detta arbete gjordes 

inget specifikt val gällande design även om det inledningsvis var tänkt att endast 

inkludera kvalitativa artiklar i tron om att livskvalitet hos individer bäst förmedlas 

genom berättande. En inledande sökning omvände uppfattningen då informationen 

från de kvantitativa artiklarna ansågs bidra till att besvara litteraturöversiktens 

syfte. I elva artiklar av kvantitativ design användes ett frågeformulär specifikt 

utformat för patienter med hjärtsvikt som mäter patientens uppfattning av 

livskvalitet. Det höga antalet studier som använder samma mätinstrument anser 

författarna styrka litteraturöversiktens resultat. Fördelarna med att använda 

färdigkonstruerade frågeformulär är att resultaten mellan studier kan jämföras, att 

de är kontrollerade, att de mäter det som ska mätas och att risken för 

missuppfattning hos deltagaren är liten (Billhult & Gunnarsson, 2012). Det 

framkom utifrån artiklarnas resultat att formulärets frågor endast tog upp aspekter 

som påverkade livskvaliteten negativt hos patienterna. En reflektion från 

författarnas sida är om litteraturöversiktens resultat hade varit annorlunda om 



 

 23 

inkluderade studier även hade använt sig av ett frågeformulär som fokuserade på 

vad som förbättrade livskvaliteten hos patienterna.   

 

Litteraturöversikten ska vara objektiv i den mån det är möjligt enligt Polit och 

Beck (2012) likafullt som Henricsson (2012) menar att författarnas förförståelse 

kan påverka resultatet. Därför är det av vikt att reflektera över hur författarnas 

uppfattning om vad livskvalitet är och om hur en hjärtsviktsdiagnos påverkar 

patienter kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat. Under analysen hittades 

resultat som var föga förvånande, exempelvis patienters upplevelse av symtom 

relaterat till hjärtsvikt och livskvalitet. Detta hade författarna god insikt i samt att 

resultatet svarade övergripande till vad som förväntades påverka livskvaliteten. Att 

det är första gången båda författarna genomförde en litteraturöversikt kan vara en 

faktor som påverkat objektiviteten. Även ny insikt om hur mycket psykiska 

måendet faktiskt påverkar patienters livskvalitet har vidgat författarnas syn på hur 

omvårdnaden kring patienter med hjärtsvikt bör bedrivas samtidigt som det styrker 

att författarna har förhållit sig objektivt i den mån det var möjligt. 

 

5.3.2 Generaliserbarhet 

Litteraturöversiktens inkluderade studier är genomförda i Grekland, Irland, 

Nederländerna, Storbritannien, Sverige och USA vilket speglar patienter som lever 

i länder med väl uppbyggda sjukvårdssystem och förhållandevis god 

samhällstandard. Samtidigt är det studier gjorda på många patienter vilka i sin tur 

inte har samma ekonomiska status, sociala nätverk, utbildningsnivå, socialt eller 

ekonomiskt stöd som i sig breddar det socioekonomiska perspektivet i översiktens 

resultat. Ingen begränsning hos deltagande patienter gällande kön, ålder eller 

sjukdomsgrad gjordes för att få så många intressanta aspekter som möjligt vilket 

har stärkt och vidgat resultatet. Litteraturöversiktens resultat återspeglar 

översiktens syfte: hur patienter som lever med hjärtsvikt upplever livskvalitet. 

Eftersom livskvalitet är individens egen uppfattning om socialt, fysiskt och 

psykiskt välbefinnande oberoende var i världen hen lever. Samtidigt kan dessa 

områden se olika ut hos individer beroende på kultur, ekonomisk status och sociala 

faktorer (SBU, 2012).  

 



 

 24 

5.4 Etikdiskussion  

Inom forskningsetiken föreligger krav att forskningen ska vara etiskt underbyggd 

och motiverad. Frågan som bör ställas är om det framkommer värdefull kunskap 

av det som undersöks (Sandman & Källström, 2013). Resultatet i denna 

litteraturöversikt frambringar intressant och värdefull kunskap i upplevelse av 

livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. Kraai et al. (2013) studie visade att 

behandlingsmålet hos patienterna inte var förlängt liv liknande beskrivning 

återfinns i Kraai et al. (2018) studie där patienterna hellre bytte ut några levnadsår 

mot bättre hälsa resterande levnadstid vilket är två intressanta etiska reflektioner. 

Enligt författarnas uppfattning bör vården av dessa patienter utgå från patientens 

egna preferenser vad som hen anser vara viktigt för den individuella livskvaliteten 

vilket också understryks av Bergh et al. (2014). Författarnas intention under 

arbetets gång har varit att återge valda studiers resultat korrekt och utan att 

förvränga forskarnas resultat. Det i sig har inte upplevts som en svårighet hos 

författarna likväl som att förståelse för att risken för feltolkning finns.  

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället 

Då nedsatt psykiskt mående påvisades inte minst ha inverkan på patienternas 

livskvalitet utan även på vårdtider och antal återinläggningar, finns här ett stort 

område att påverka som vårdpersonal. Ett tidigt uppfångande av patienter som 

uppvisar depressiva symtom skulle därför kunna resultera i fördelar för såväl den 

enskilde patienten som för hälso- och sjukvården. Detta baseras på de faktum att 

vården, enligt Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], SFS 2017:30), alltid ska främja 

kostnadseffektivitet vilket i detta fall enbart kan efterlevas genom tidig adressering 

av denna patientgrupp.  

 

5.6 Konklusion  

Resultatet i denna litteraturöversikt påvisar att patienter med hjärtsvikt menar att 

ha ett fungerande socialt umgänge samt möjlighet att vara fysiskt aktiv och därmed 

sköta sin ADL självständigt, påverkar livskvaliteten. Detta överensstämmer med 

såväl SBU (2012) som WHO´s (1997) definition av livskvalitet förutom att inget 

specifikt uttryck om psykiskt välbefinnande återfanns. Dock påvisades en stark 

koppling mellan psykiskt mående och livskvalitet i litteraturöversikten. Depressiva 
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symtom/depression ledde även till sämre compliance gällande egenvård, sämre 

fysisk funktion och mindre socialt umgänge. Nedsatt psykiskt mående resulterar 

därmed i samma problematik som sänkt livskvalitet och förstärker därmed vikten 

av att tidigt fånga upp patienter som påvisar depressiva symtom. Vidare framkom 

ingen direkt koppling mellan information och livskvalitet även om en viss 

besvikelse över opersonligt bemötandet vid hjärtsviktskontroller återfanns. I mötet 

med patienter har sjuksköterskan ett viktigt ansvar att, på ett uppriktigt och 

engagerat sätt, fånga upp patientens psykiska mående. Vidare samklingar detta 

med Hendersons (1969/1982) behovsteori där det framkommer att en av 

sjuksköterskans uppgifter är att lära känna varje person på djupet för att därefter 

kunna tillgodose dennes individuella behov.  
 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Mer forskning behövs inom detta område. Främst kanske gällande betydelsen av 

att tidigt adressera och hjälpa de patienter med sviktande psykiskt mående för att 

på så vis eventuell kunna påvisa huruvida ett tidigt adresserande påverkar 

patienternas livskvalitet eller ej.  
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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    
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Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
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CINAHL Heart failure 
AND 
Nursing 
AND Quality 
of life 

Abstract 
available peer 
reviewed 
2007-2018 
english 
language 
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CINAHL  Heart failure 
AND quality 
of life AND 
health status 
AND 
Experience 

Abstract 
available peer 
reviewed 
2007-2018 
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CINAHL Heart failure 
AND 
perceptions 
AND quality 
of life 

Abstract 
available peer 
reviewed 
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PubMed (heart failure) 
AND 
(experience 
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satisfaction 
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perception) 
AND nursing 

10 år, 
engelska 

503 80 6 2 2 

CINAHL  Life quality 
AND nursing 
AND heart 
failure AND 
experience 

Abstract 
available peer 
reviewed 
2008-2018  
Engelska 

30 30 1 1 0 

CINAHL  Nursing 
AND 
heart failure 
AND 
experience 
OR 
perceptions 
AND 
qualitative 
AND quality 
of life  
 

Abstract 
available peer 
reviewed 
2008-2018  
Engelska 

727 90 3 1 0 
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Bilaga III  
Sammanställning av artiklar (n = 16) som ligger till grund för resultatet     
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitéts-
grad 

Blinderman, 
C.D., Homel, 
P., Billings, A., 
Portenoy, 
R.K., & 
Tennstedt, 
S.L. 
 
2008 
USA 
 

Symptom 
distress and 
quality of life in 
patients with 
advanced 
congestive heart 
failure  

Undersöka symtom och andra 
faktorer relaterade till livskvalitet 
hos patienter med hjärtsvikt 

Kvantitativ design 
 
Longitudinell 
observationsstudie 
 
 

n = 103 De vanligaste upplevda symtomen var bristande energi, 
muntorrhet, dyspné och dåsighet. En tredjedel av deltagarna 
upplevde dessa som väldigt besvärande symtom. Studien 
visade också att psykisk nedstämdhet hade mer negativ 
påverkan på livskvaliteten än fysisk nedsättning. Gott 
psykiskt mående = bättre livskvalitet. 

Hög 
 
24/29 
poäng = 
83 % 

Brodie, D.A., 
Inoue, A., & 
Shaw, D. G. 
 
2008 
Storbritannien  

Motivational 
interviewing to 
change quality of 
life for people 
with chronic 
heart failure: A 
randomized 
controlled trial 

Undersöka verkningsgraden av 
(a) motivational interviewing (MI 
samtal) jämfört med (b) 
standardvård och (c) båda 
kombinerat hos äldre patienter 
med hjärtsvikt 

Kvantitativ design 
 
Randomiserad 
kontrollstudie  

n = 60   Generellt ökade deltagarnas livskvalitet över tiden (5mån). 
Den största betydande förbättringen skedde i MI- gruppen 
(enligt Minnesota frågeformulär).  

Hög 
 
26/29 
poäng = 
90 % 

Burström, M., 
Brännström, 
M,, Boman, 
K., & 
Strandberg, G. 
 
2011 
Sverige 
 

Life experiences 
of security and 
insecurity among 
women with 
chronic heart 
failure 

Att belysa kvinnors erfarenheter 
av att leva med kronisk hjärtsvikt 
med fokus på känslan av trygghet 
och otrygghet 
 

Kvalitativ design 
 
Semistrukturerade 
intervjuer i en 
fokusgrupp 

n = 8 Att kunna leva normalt utan besvärande symtom som 
bröstsmärta upplevdes betryggande, lika att ha en fast 
vårdkontakt och att kunna ringa någon inom sjukvården för 
att få svar på frågor. Att vara begränsad i vardagen och att 
anpassa sig efter dessa är svårt att acceptera och l.t. oro och 
besvikelse. Ensamhet upplevdes också som otryggt. 

Hög 
 
22/25 
poäng = 
88 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitéts-
grad 

Dekker, R. L., 
Lennie, T. A., 
Albert, N. M., 
Rayens, M. K., 
Chung, M. L., 
Wu, J.-R., 
Song, E. K., & 
Moser, D. K. 
 
2011 
USA 
 

Depressive 
symptom 
trajectory 
predicts 1-year 
health-related 
quality of life in 
patients with 
heart failure 

Att bidra till befintlig 
kunskapslucka gällande 
longitudinella samband mellan 
depressiva symtom och 
hälsorelaterad livskvalitet hos 
patienter med hjärtsvikt 

Kvantitativ design 
 
Longitudinell 
studie 

n = 256 64 % var vid uppföljningen efter sex månader fortsatt fri från 
depressiva symtom, 15 % upplevde en förbättring, 15 % 
upplevde samma symtom och 6 % hade utvecklat depressiva 
symtom. Totalt sett ökade dock livskvaliteten signifikant 
under samma period. De patienter som ej upplevde några 
depressiva symtom vad även de som uppmätte högst 
livskvalitet medan de 15 % som fortsatt upplevde symtom 
vid uppföljningen även var de som uppmätte sämst 
livskvalitet. De patienterna med lägre ålder och låg fysisk 
funktion uppmätte även de låg livskvalitet. 

Hög 
 
34/38 
poäng = 
89 % 

Evangelista, 
L.S., Sackett, 
E., & Dracup, 
K.  
 
2008 
USA 
 

Pain and heart 
failure: 
Unrecognized 
and untreated 

Undersöka prevalensen av 
smärta hos patienter med kronisk 
hjärtsvikt och fastställa relationen 
mellan smärta och livskvalitet  

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstudie 

n = 300 Två tredjedelar av deltagarna rapporterade någon grad av 
smärta. Prevalensen av smärta steg i takt med NYHA 
klassificeringen. Korrelation mellan smärta, fysisk livskvalitet 
och övergripande livskvalitet.  

Hög 
 
26/29 
poäng = 
90 % 

Fotos, N. V., 
Giakoumidakis
, K., Kollia, Z., 
Galanis, P., 
Copanitsanou, 
P., 
Pananoudaki., 
& Brokalaki, 
H. 
 
2013 
Grekland 

Health-related 
quality of life of 
patients with 
severe heart 
failure. A cross-
sectional 
multicenter study 

Att fastställa livskvaliteten hos 
patienter med svår hjärtsvikt och 
dess korrelation med patient 

Mixad metod 
 
Enkätundersöknin
g 
samt 
Strukturerade 
intervjuer 

n = 199 I studien framkommer hög compliance gällande 
farmakologisk behandling men låg gällande icke 
farmakologisk behandling. Maxdryck efterföljdes minst och 
ungefär hälften av deltagarna kontrollerade vikt och saltintag 
samt hade slutat röka. Sämre NYHA-klassificering, 
viktökning, lyckad rökavvänjning, mer än fyra 
sjukhusinläggningar senaste året och att vara 
ogift/ensamboende korrelaterade samtliga med nedsatt 
livskvalitet.  

Hög 
 
33/37 
poäng = 
89 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitéts-
grad 

Goodman, H., 
Firouzi, A., 
Banya,W., 
Lau-Walker, 
M. & Cowie, 
R., M. 
 
2013 
Storbritannien 
 

Illness 
perception, self-
care behavior 
and quality of life 
of heart failure 
patients: a 
longitudinal 
questionnaire 
survey 

Att beskriva sambanden mellan 
patienter med hjärtsvikts 
uppfattning om deras sjukdom 
och hur de upprätthåller sin 
egenvård efter utskrivning 

Kvantitativ 
 
Longitudinell 
enkätstudie 

n = 50  
 
 

Studien visade att livskvaliteten ur fysisk aspekt förbättrades 
med tiden (6 mån) emotionell livskvalitet förändrades ej. 
Uppfattningen om att sjukdomen är kronisk ökade efter 
tiden. Patienter som uppgav symtom av ångest eller 
depression var mindre benägna att förstå sambandet mellan 
sjukdomen och dess effekter samt hade lågt förtroende för 
egenvård. De patienter som fann ett sjukdomssammanhang 
och begrepp om sjukdomen hade mer förtroende att klara av 
sjukdomen och ha en bättre emotionell reaktion till sin 
ohälsa.  

Hög 
 
27/29 
poäng = 
93 % 

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

Quality of life in 
patients with 
heart failure: ask 
the patients 

Undersöka hur patienter med 
hjärtsvikt definierar och 
uppfattar livskvalitet 

Kvalitativ design  
 
Individuella 
intervjuer  

n =20  Patientens definition av livskvalitet. 1 att utöva fysiska och 
sociala aktiviteter. 2 upprätthålla lycka och glädje. 3 engagera 
sig i relationer och familj. Faktorer som påverkar 
livskvaliteten: fysisk hälsa och funktion. Psykiska faktorer, 
humör, attityd och inställning till sjukdom. Ekonomisk 
status, sjukdomens påverkan på ekonomin. Sociala faktorer, 
hjälpbehov och sociala aktiviteter. Hälsorelaterade beteenden 
som egenvård och livsstilsförändringar.  

Hög  
 
23/25 
poäng = 
92 % 
 

Howie-
Esquivel, J., & 
Dracup, K. 
 
2011 
USA 
 

Communication 
with hospitalized 
heart failure 
patients 
 

Studien hade dubbelt syfte: 1) att 
identifiera om 
hjärtsviktspatienter vill 
kommunicera med sin 
vårdpersonal om behandling, 
prognos och önskningar gällande 
palliativ vård; och 2) att 
identifiera relationen mellan 
kommunikation kring 
hjärtsviktens stadier och 
livskvalitet 

Mixad metod 
 
Enkätundersöknin
g 
samt 
semistrukturerade 
intervjuer 

n = 47 Majoriteten av patienterna i studien efterfrågade mer 
information kring egenvård och knappt hälften önskade även 
mer information om sin prognos. Trots detta, samt att vara 
oinformerad om sin hjärtsvikt innebar ökad risk för att känna 
ångest och depression, sågs ingen skillnad på självskattad 
livskvalitet mellan de som efterfrågade mer information och 
de som ej gjorde det. 
 

Hög 
 
34/37 
poäng = 
92 % 
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År   
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Deltagare  Resultat  Kvalitéts-
grad 

Kraai, I.H., 
Vermeulen, 
K.M., Hillege, 
H.L., & 
Jaarsma, T.  
 
2016 
Nederländerna 
 
 

Perception of 
impairments by 
patients with 
heart failure 

Utforska prevalens och 
uppfattning av svåra 
försämringar på grund av 
hjärtsvikt och relationen mellan 
uppfattningen av svåra 
förändringar och hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter med 
hjärtsvikt 

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstudie  

n = 100 Högt prevalenta försämringar är inte per definition 
uppfattade som allvarligt betungande av patienter med 
hjärtsvikt och bidrar inte till övergripande hälsorelaterad 
livskvalitet med undantag för nedåtgående trötthet och 
förmåga att arbeta på tomten/huset. De försämringar som 
korrelerade med hälsorelaterad livskvalitet var vila under 
dagen, deltagande i sociala aktiviteter och trötthet.  

Hög 
 
26/29 
poäng = 
90 % 

Kraai, I.H., 
Vermeulen, 
K.M., Hillege, 
H.I. & 
Jaarsma, T.  
 
2018 
Nederländerna 
 
 

”Not getting worse” 
a qualitative 
study of patients 
perceptions of 
treatment goals 
in patients with 
heart failure 
 

1 undersöka vilket 
behandlingsmål som patienter 
med hjärtsvikt uppfattar som 
viktigt i deras behandling. 2 
vilket behandlingsmål prioriteras 
över andra behandlingsmål 

Kvalitativ design 
 
Gruppintervju  

n = 6 Genomgående var att patienterna inte ville bli sämre i sin 
sjukdom. Följande teman urskildes 1) minska symtom, 
fysiska och psykiska. 2) bibehålla fysisk funktion, ledde till 
ökad självständighet. 3) förhindra inläggning på sjukhus. 4) 
leva ett normalt och socialt liv, vara självständig.  
 

Hög  
 
23/25 
poäng = 
92 % 

Kraai, I. H., 
Vermeulen, K. 
M., Luttik, M. 
L. A., 
Hoekstra, T. 
Jaarsma, T., & 
Hillege, H. L. 
 
2013 
Nederländerna 
 

Preferences of 
heart failure 
patients in daily 
clinical practice: 
quality of life or 
longevity? 

Att undersöka preferenser 
angående livskvalitet mot långt 
liv hos polikliniska patienter med 
hjärtsvikt.  

Kvantitativ design 
 

n= 100 Över hälften av deltagarna var villiga att byta tid mot 
livskvalitet. 23 deltagare var villiga att byta 2,5 levnads år eller 
mer för perfekt hälsa. De deltagare som var mer villig att 
byta till sig hälsa mot tid rapporterade också mer dyspné.  

Hög 
 
28/29 
Poäng= 
97% 
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grad 

Lucas, R., 
Riley, J. P., 
Mehta, P. A., 
Goodman, H., 
Banya, W., 
Mulligahn, 
K.,Newman, 
S., & Cowie 
M. R. 
 
2014 
Storbritannien 
 

The effect of 
heart failure 
nurse 
consultations on 
heart failure 
patiients´ illness 
beliefs, mood 
and quality of life 
over a six-month 
period 

Att utforska effekten av kontakt 
med en specialistsjuksköterska 
gällande patientens sjukdoms tro, 
sinnesstämning och livskvalitet 
under en sexmånadersperiod 

Kvantitativ design 
 
En sekundär 
analys av två 
oberoende studier 
 

n = 262  Kontakt med specialistsjuksköterska innebar inte någon 
signifikant skillnad gällande livskvalitet, humör eller fysisk-
/psykisk funktion sett till en sexmånadersperiod. Dock 
innebar kontakten en förbättrad nöjdhet gällande 
behandlingsbeslut och för hjärtsviktens naturliga 
sjukdomsutveckling. Vidare visade studien att de patienter 
som lärde sig leva med och anpassa sig till sjukdomen hade 
högre livskvalitet än övriga.  

Medel 
 
20/29 
poäng = 
69 % 

Mulligan, K., 
Mehta, P A., 
Fteropoulli, T., 
Dubrey, S.W., 
McIntyre, H. 
F., 
McDonagh, T. 
A., Sutton, G. 
C., Walker, D. 
M., Cowie, M. 
R., & 
Newman, S. 
 
2012 
Storbritannien 
 
 
 
 

Newly diagnosed 
heart failure: 
Change in quality 
of life, and illness 
beliefs in the first 
6 months after 
diagnosis 

Att undersöka hur patientens 
stämningsläge och livskvalitet 
förändras under den tidiga 
högriskperioden efter att ha 
diagnostiserats med hjärtsvikt 
och att identifiera faktorer som 
kan påverka förändringen 

Kvantitativ design 
 
Prospektiv 
longitudinell studie  

n = 166 Deltagarna i studien visar en signifikant minskning av ångest 
och ökning av livskvalitet vid uppföljning efter sex månader. 
Vikten av tidig information om och behandling av hjärtsvikt 
utpekas som en viktig faktor för ovanstående resultat. Det 
anses även viktigt att fånga upp de patienter med ångest och 
depressiva symtom då detta, förutom upplevda 
sjukdomssymtom, påvisas ha negativ påverkan på 
livskvaliteten.  

Hög 
 
26/29 
poäng = 
90 % 
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Pihl, E., 
Fridlund, B., 
& Mårtensson, 
J. 
 
2010 
Sverige 

Patients´experien
ces of physical 
limitations in 
daily life activities 
when suffering 
from chronic 
heart failure; a 
phenomenograp
hic analysis 

Att beskriva hur patienter med 
kronisk hjärtsvikt uppfattar sina 
fysiska begränsningar i aktiviteter 
i det dagliga livet 
 

Kvalitativ design 
 
Fenomenografiska 
intervjuer 
 

n = 15 En uttalad rädsla om att vara till besvär och om att inte våga 
anstränga sig återfinns i artikeln. Även rädsla för döden och 
för ovissheten för framtiden framkommer samt upplevelse 
av förlust av sitt sociala närverk och plats i samhället på 
grund av fysiska begränsningar. Bland annat bristande ork att 
hälsa på bekanta samt att bjuda hem folk upplevs som stora 
begränsningar i det dagliga livet. Vissa deltagare accepterar 
begränsningarna bättre än andra. 

Hög 
 
22/25 
poäng = 
88 % 
 
 
 

Ryan, M., & 
Farrelly, M. 
 
2009 
Irland 

Living with an 
unfixable heart: 
A qualitative 
study exploring 
the experience of 
living with 
advanced heart 
failure 

Att beskriva patienters 
upplevelse av att leva med 
avancerad hjärtsvikt  
 

Kvalitativ design 
 
Fenomenologisk 
studie 

n = 9 Studien visade 4 olika teman, deltagarna beskrev: leva i 
skugga av rädsla, gå på tomgång, leva ett begränsat liv, slåss 
mot systemet. Att leva med avancerad hjärtsvikt beskrevs 
som ett liv fyllt med rädslor, trötthet och beroende av andra.  

Hög 
 
21/25 
poäng = 
84 % 


