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Abstrakt 

Bakgrund: Ungefär 2 % av Sveriges befolkning lider av hjärtsvikt, vilket 

motsvarar cirka 200 000 personer. Globalt är 26 miljoner människor drabbade av 

hjärtsvikt. Hjärtsvikt har en större inverkan på livskvaliteten än många andra 

kroniska sjukdomar. Patienterna påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt. 

Prognosen för hjärtsviktspatienter är dålig, av nydiagnostiserade hjärtsviktspatienter 

avlider 23 % inom ett år. Hälso- och sjukvårdskostnaden för hjärtsviktspatienter 

uppgick till 7,7 miljarder kronor 2017, vilket motsvarade 2,7 % av Sveriges totala 

sjukvårdskostnader. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters erfarenheter av att 

leva med hjärtsvikt. 

Metod: Examensarbetet har utformats som en litteraturöversikt. Vetenskapliga 

artiklar har hämtats från databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet baseras på 15 

vetenskapliga artiklar, 14 kvalitativa och en mixed method artikel. 

Resultat: Patienternas erfarenheter av att leva med hjärtsvikt kunde delas in i sex 

huvudkategorier: Copingstrategier, fysisk påverkan, psykisk påverkan, social 

påverkan, möte med hälso- och sjukvården samt patienters kunskap. Trots att 

hjärtsvikt är ett somatiskt sjukdomstillstånd, upplevde flera patienter att hjärtsvikten 

hade en omfattande inverkan på den psykiska hälsan. 

Slutsats: Hjärtsvikt påverkar patienten på alla plan, och det är individuellt hur den 

drabbade upplever sin situation. Genom att hälso- och sjukvårdspersonalen 

tillämpar ett personcentrerat förhållningssätt, där vården utgår från den unika 

patientens berättelse och utformas i samråd med patienten, stärks 

egenvårdsförmågan och därmed även livskvaliteten. 

 

 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, litteraturöversikt, patientperspektiv, personcentrerad vård, 

upplevelser. 



 

 
 

Abstract 

Background: About 2 % of the Swedish population suffer from heart failure, 

which corresponds to about 200 000 people. Globally, 26 million people suffer from 

heart failure. Heart failure has a greater impact on the quality of life than many other 

chronic diseases. Patients are affected both mentally, physically and socially. The 

prognosis for heart failure patients is poor, 23 % by newly diagnosed heart failure 

patients will die within one year. Healthcare costs for heart failure patients amounted 

to SEK 7.7 billion in 2017, which corresponded to 2.7 % of Sweden's total 

healthcare costs. 

Aim: The aim of this literature review was to describe patients’ experiences of 

living with heart failure. 

Method: A literature review. Research articles has been collected from the Cinahl 

and PubMed databases. The results are based on 15 research articles, 14 qualitative 

and one mixed method article. 

Results: The patients’ experiences of living with heart failure could be divided into 

six main categories: Coping strategies, physical impact, psychiatric impact, social 

impact, meeting with health care and patient knowledge. Although heart failure is a 

somatic disease state, several patients experienced that the heart failure had an 

extensive impact on mental health. 

Conclusion: Heart failure has an impact on the patient in several ways, and it is 

individual how the affected person experiences his or her situation. By the 

healthcare staff applying a person-centered approach, where the care is based on the 

unique patient's story and is designed in collaboration with the patient, the self-care 

ability and thus also the quality of life is strengthened. 

 

 

 

Keywords: experience, heart failure, literature review , patient perspective, person 

centered care. 
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Inledning 

Författarna till denna litteraturöversikt har under sin verksamhetsförlagda utbildning 

mött ett flertal patienter med hjärtsvikt. Dessa patienter upplevde i olika grad att 

hjärtsvikten inverkat på deras liv, såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Vissa av 

patienterna blev regelbundet inlagda på sjukhus på grund av förvärrade symptom. 

Hjärtsviktspatienter utgör en stor patientgrupp med komplex sjukdomsbild och 

individuella behov som ibland kan vara svåra att tillgodose. Vi anser att det behövs 

en mer personcentrerad vård till denna patientgrupp, för att stärka 

egenvårdsförmågan hos varje individ.  Detta, i kombination med ett stort intresse 

för hjärtsjukvård, är anledningen till fördjupning i ämnet.  

 

Bakgrund 

 

Prevalens av hjärtsvikt 

Hjärtsvikt utgör en stor sjukdomsbörda såväl globalt som i Sverige. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) lider ungefär två procent av Sveriges befolkning av 

hjärtsvikt, vilket motsvarar cirka 200 000 personer. Socialstyrelsen anger att i 

åldersgruppen 80 år och äldre förekommer hjärtsvikt i ännu större omfattning, där 

en av tio drabbas. Enligt Wikström (2014) tilltar frekvensen av hjärtsvikt som ett 

resultat av stigande ålder hos befolkningen. Förutom att befolkningen blir äldre 

menar Dahlström (2010) att antalet personer med hjärtsvikt ökar eftersom allt fler 

överlever efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Hos personer över 80 år är det lika 

vanligt att både män och kvinnor drabbas, medan det är vanligare att män råkar ut 

för hjärtsvikt hos personer yngre än 80 år. Detta på grund av att det ofta är en 

kranskärlssjukdom som orsakat hjärtsvikten hos dessa patienter (a.a.). Män råkar ut 

för kranskärlssjukdomar i genomsnitt 10 år tidigare än kvinnor (Erlinge, 2010). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2018b) anger att sjukvården för hjärtsvikt 

år 2017 utgjorde 2,7 % av den totala kostnaden för hälso- och sjukvård i Sverige. 

Det motsvarar en kostnad på cirka 7,7 miljarder (SKL, 2018a). Den totala 

prevalensen av hjärtsviktspatienter i Europa och USA har beräknats vara nästan 17 
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miljoner, globalt är motsvarande siffra cirka 26 miljoner (University of Glasgow, 

2019).  

 

Hjärtsvikt – Etiologi 

Hjärtsvikt är ett tillstånd då hjärtats pumpförmåga inte är tillräcklig för att kunna 

förse alla kroppens vävnader med syrerikt blod. Hjärtsvikt är ingen enhetlig 

sjukdom, utan ett syndrom som uppkommer till följd av underliggande sjukdom. 

Sjukdom i hjärtats kranskärl är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt. Andra orsaker 

är hypertoni, hjärtrytmrubbningar, läckage eller förträngning i hjärtats klaffar, 

hjärtmuskelsjukdom eller alkoholmissbruk (Nicholson, 2014; Ponikowski et al., 

2016).  

 

Symtom och klassificering 

Vanliga symtom vid hjärtsvikt är nedsatt fysisk förmåga, andfåddhet, ödem 

(vätskeansamling) i bland annat fötter och ben, ortopné (andnöd i planläge), 

hjärtklappning, nattlig hosta samt aptitlöshet. Ångest och depression är något som 

ofta drabbar patienter med hjärtsvikt och som påverkar sjuklighet och livskvalitet 

(Nicholson, 2014). Hjärtsvikt har en stor inverkan på den drabbades liv, såväl fysiskt 

som psykiskt och socialt (Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2004; 

Franzén, Blomqvist & Saveman, 2006; Nicholson, 2014). Hjärtsviktens 

svårighetsgrad klassificeras enligt New York Heart Association (NYHA), med hjälp 

av en skala från I till IV där patientens funktionsförmåga ligger till grund för 

klassificeringen. NYHA-I innebär att hjärtats funktion är nedsatt utan att det ger 

några symtom. Vid NYHA-II har patienten lätt hjärtsvikt, där måttlig fysisk aktivitet 

leder till symtom som trötthet, hjärtklappning och andfåddhet. NYHA-III är 

beteckningen för medelsvår hjärtsvikt, där symtom uppkommer redan vid liten 

ansträngning, såsom lätt promenad eller utförande av vardagliga sysslor. NYHA-IV 

är sista stadiet för hjärtsvikten och innebär svår hjärtsvikt med symtom även i vila. 

Minsta lilla ansträngning leder till svåra symtom och patienten är i detta stadium 

ofta sängbunden (American Heart Association, 2017).  
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Diagnostik och prognos 

Många människor lever med symtom på hjärtsvikt utan att vara medvetna om det 

(Ponikowski et al., 2016). Hos patienter över 65 år som söker till primärvården på 

grund av andfåddhet vid ansträngning, har en av sex en oupptäckt hjärtsvikt (a.a.). 

Enligt McMurray et al. (2012) bör patienter som söker till primärvården med 

symtom på hjärtsvikt, screenas genom att mäta koncentrationen av NT-proBNP i 

plasma, ett ämne som frisätts från hjärtats kammare vid hjärtsvikt som ett resultat 

av att hjärtmuskelfibrerna töjs. Vid förhöjda nivåer av NT-proBNP remitteras 

patienten till hjärtmottagning för EKG och hjärtultraljud. Vid ultraljudet mäts 

hjärtväggens tjocklek, kamrarnas volym, kamrarnas systoliska och diastoliska 

(hjärtats arbets- respektive vilofas) funktion samt hjärtklaffarnas funktion (a.a.). I 

samband med att diagnosen ställs bör bakomliggande orsak utredas, då 

grundproblematiken avgör behandlingsalternativet (Ponikowski et al., 2016).  

 

Prognosen vid hjärtsvikt är dålig, år 2012 avled 23 % av patienterna inom ett år efter 

konstaterad hjärtsvikt (Thorvaldsen, Benson, Dahlström, Edner & Lund, 2016). 

Socialstyrelsen (2018) beskriver att prognosen kan förbättras med adekvat 

läkemedelsbehandling samt regelbunden uppföljning vid hjärtsviktsmottagning. 

Prognosen är beroende av olika faktorer och varierar således från person till person. 

Faktorer av betydelse för prognosen är ålder, etiologi, NYHA-klass, 

ejektionsfraktion (EF), samsjuklighet samt plasmakoncentration av NT-proBNP 

(McMurray et al., 2012). Ejektionsfraktionen är ett mått på hjärtkamrarnas funktion 

och beräknas genom att mäta hur stor del av den diastoliska blodvolymen som 

hjärtat förmår pumpa ut i systole (Lindqvist, 2014). Dahl och Penque (2001) visade 

att sjuksköterskeledd patientundervisning samt uppföljning av hemsjukvården 

bromsade sjukdomsförloppet och minskade risken för återinläggning på sjukhus.  

 

Medicinsk behandling 

Målet med läkemedelsbehandling av hjärtsvikt är att förbättra patientens 

funktionella kapacitet och livskvalitet, förebygga återinläggningar på sjukhus samt 

minska dödligheten (Ponikowski et al., 2016). Basbehandlingen vid hjärtsvikt består 
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av ACE-hämmare och betablockerare samt diuretika (vätskedrivande) vid behov 

(Socialstyrelsen, 2018). ACE-hämmare sänker blodtrycket genom att dilatera 

(vidga) blodkärlen och ge en lätt ökad diures (urinutsöndring). Betablockerare 

sänker hjärtfrekvensen, vilket leder till att hjärtats arbete effektiviseras (Ericson och 

Ericson, 2012). Behandling med så kallad sviktpacemaker (CRT) ökar hjärtats 

prestationsförmåga genom att kamrarnas kontraktion synkroniseras medan en 

implanterbar defibrillator (ICD) minskar risken för hjärtstopp på grund av arytmi. 

CRT med tillägg av defibrillator (CRT-D), har visat sig kunna minska dödligheten 

avsevärt (Ponikowski et al., 2016). 

 

Egenvård 

En viktig del i behandlingen vid hjärtsvikt utförs av patienten själv och brukar därför 

benämnas som egenvård. Det är angeläget att patienten får lära sig att känna igen 

symtom och tecken, förstå hur och varför dessa symtom uppstår samt när kontakt 

med sjukvården är nödvändig. Patientundervisningen bör även omfatta en grundlig 

genomgång av förskrivna läkemedel samt information om betydelsen av att utföra 

daglig viktkontroll. Patienten kan till exempel instrueras om att vid en hastig 

viktuppgång (>2 kg på 3 dagar, vilket är ett tecken på vätskeretention) tillfälligt öka 

dosen av vätskedrivande läkemedel (McMurray et al., 2012). Rydberg och Holst 

(2016) beskriver att egenvård innefattar rökstopp, fysisk aktivitet, viktnedgång för 

överviktiga patienter, begränsning av salt- och vätskeintag samt användande av 

kompressionsstrumpor. Pereira Sousa och Santos (2019) påpekar betydelsen av att 

patienter får en fördjupad kunskap om varför hjärtsvikten uppkommit, vad olika 

symtom innebär, och när sjukvården bör kontaktas. 

 

Orems teori om egenvårdsbalans 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans (Self-Care Deficit Nursing Theory) 

grundas på antagandet att det ligger i människans natur att vilja ta hand om sig själv 

för att må så bra som möjligt. Egenvården kan behöva läras ut och anpassas efter 

varje individs mognadsgrad och förmåga att bedriva egenvård, därutöver behöver 

ny information om egenvård ges om en individs sjukdom förändras eller om andra 
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yttre förutsättningar förändras. Om egenvården inte räcker till eller om närstående 

inte klarar av att ge den vård som behövs, behöver omvårdnaden tillgodoses på annat 

sätt. Detta behov av omvårdnad kan vara permanent eller övergående. Förhållandet 

mellan vårdbehovet och vårdförmågan kan således växla; skillnaden kan vara 

mindre eller större, eller så råder en balans mellan behov och förmåga. 

Omvårdnadens fokus bör i största möjliga mån ligga på att återupprätta eller 

bibehålla denna balans (Orem, 2001). Dudas et al. (2012) menar att sjuksköterskan 

genom att undervisa och stödja hjärtsviktspatienter i livsstilsförändringar och 

egenvård, främjar balansen mellan patientens behov och förmåga. Orems teori 

förutsätter att sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna 

identifiera skillnader mellan vårdbehov och vårdförmåga (Ortiz, 2018). 

 

Teoretisk referensram - Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att omvårdnaden utgår från individens unika behov 

och önskemål. Fokus ligger på patientens upplevelse av sitt tillstånd istället för den 

medicinska diagnosen. Genom patientberättelsen får sjuksköterskan, förutom 

kunskap om patientens medicinska tillstånd, även en inblick i dennes uppfattning 

om orsaken till sitt ohälsotillstånd. Patienten ses som jämbördig och ingår i 

omvårdnadsteamet. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär också att fullt ut 

acceptera och respektera de val patienten gör, oavsett om det strider mot 

sjuksköterskans egna värderingar och uppfattningar om vad som är bäst för 

patienten (Price, 2006). En studie av Dudas et al. (2012) visade att personcentrerad 

vård ledde till kortare vårdtid, stärkte egenvårdsförmågan och minskade osäkerheten 

hos patienter med hjärtsvikt. Enligt World Health Organization (WHO, 2005) är 

personcentrering en avgörande faktor för att vården ska vara av hög kvalitet. WHO 

menar att personcentrerad vård, där patientdeltagande främjas, förbättrar 

följsamheten till läkemedelsbehandling och ökar patientens tillfredsställelse med 

vården. 
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan stödjer patienten i att bibehålla, förbättra eller återfå hälsa genom ett 

personcentrerat förhållningssätt, där utgångspunkten är patientens egen uppfattning 

om vad hälsa är. Sjuksköterskan samverkar med övriga professioner i till exempel 

ett hjärtsviktsteam, för att bästa kompetensen skall komma patienten till godo. 

Teamet kan bestå av fysioterapeut, läkare, dietist och kurator samt patienten och 

dennes närstående. Utifrån patientens behov, formulerar sjuksköterskan och 

patienten i samråd olika omvårdnadsmål, vilka dokumenteras i en vårdplan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). En viktig omvårdnadsåtgärd är att ge patienten 

information och undervisning om såväl läkemedel som livsstilsförändringar. 

Adekvat information och undervisning till hjärtsviktspatienter i samband med 

utskrivning från sjukhus minskar risken för återinskrivning inom 30 dagar samt 

bidrar till att patienterna känner sig tryggare (Ponikowski et al., 2016). 

Sjuksköterskan ansvarar även för att patienten får individuellt anpassad information 

om sitt hälsotillstånd. Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att otillräcklig 

information innebär att patientens autonomi inskränks. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821), kap. 5, har patienten och, om patienten önskar, dennes närstående rätt att 

vara med och ta beslut om vården samt utforma och utföra omvårdnaden om inte 

sekretess eller tystnadsplikt motsäger det. 

  

Problemformulering 

Hjärtsvikt utgör en stor sjukdomsbörda både globalt och i Sverige, vilket innebär att 

detta tillstånd står för en betydande del av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden. 

Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt är subjektiv och varierar således från person 

till person. Hjärtsvikt har en stor inverkan på den drabbades liv, både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Prognosen vid hjärtsvikt är dålig och vårdens utformning har 

betydelse för hur patienten klarar av att hantera sitt tillstånd. Individuell information 

och undervisning till patienten minskar risken för återinläggning på sjukhus. Då 

befolkningen blir allt äldre och förekomsten av hjärtsvikt ökar, behöver hälso- och 

sjukvårdspersonal mer kunskap om hjärtsviktspatienternas erfarenheter av att leva 

med hjärtsvikt. Genom denna kunskap kan sjuksköterskor lättare identifiera olika 

patienters behov och på så sätt bidra till en så hög livskvalitet som möjlig. 
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt.  

 

Metod 

 

Design 

Uppsatsen har utförts som en litteraturöversikt. Friberg (2017) beskriver att ett 

examensarbete skrivet som en litteraturöversikt på kandidatnivå sammanställer den 

kunskap som finns inom ett utvalt område. 

 

Urval av litteratur    

Till denna litteraturöversikt har sökningar efter vetenskapliga artiklar gjorts i 

databaserna Cinahl och PubMed, vilka är störst och heltäckande inom omvårdnad 

och medicin. Vid sökningarna i PubMed användes begränsningarna humans och 

English. Ytterligare begränsning gjordes vid ett tillfälle, genom att ange att sökorden 

skulle återfinnas i abstrakt och/eller titel. Denna åtgärd markerades med (a) i 

sökmatrisen. De sökord som använts är patient, person, life, experience, 

experiences, living, heart, cardiac, och failure. Sökorden sattes samman i olika 

kombinationer. Den booleska operatorn AND användes för att begränsa antalet 

sökträffar, i enlighet med Rienecker och Stray Jørgensen (2012/2017). Trunkering, 

att sätta en asterisk sist på ordet för att få sökningar på alla ändelser, tillämpades vid 

en av sökningarna, i enlighet med Östlundh (2017). En sammanfattning av 

sökningarna och antal träffar redovisas i sökmatrisen (Tabell 1). De utvalda 

artiklarna har sammanfattats i artikelmatrisen (Bilaga 1). Inklusionskriterier var att 

studierna skulle omfatta hjärtsviktspatienter över 18 år, då forskning på barn enligt 

Vetenskapsrådet (2017) bör undvikas ur ett etiskt perspektiv. Publiceringsår skulle 

vara 2008–2019 för att återge aktuell forskning inom området. Artiklar som inte var 

skrivna på det vetenskapliga språket engelska exkluderades. Endast originalartiklar 
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som var strukturerade enligt IMRAD valdes ut. Enligt Lindahl och Juhl (2010/2014) 

är vetenskapliga artiklar alltid strukturerade enligt IMRAD (Introduction, Methods, 

Results And Discussion). De artiklar som valdes ut, har publicerats i tidskrifter som 

är vetenskapligt faktagranskade (peer reviewed). Efter att ha läst igenom de 19 

utvalda studierna i sin helhet föll de fyra kvantitativa artiklarna bort, då syftet var 

att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) är kvalitativ forskningsmetod att föredra vad gäller att undersöka 

människors personliga upplevelser. Forsberg och Wengström menar att kvantitativ 

metod syftar till att klassificera och hitta samband mellan olika omständigheter. 

Därefter återstod 14 studier med kvalitativ design och en studie med mixed method 

design (både kvalitativ och kvantitativ).  

 

Tabell 1, Sökmatris 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter lästa 

titlar  

Urval efter lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=15 

PubMed Patient experience AND 

Living AND 

Heart failure 

141 675 

5946 

172 

0 

0 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

PubMed Heart failure (a) AND 

Patient experience (a) 

        58 475 

35 

0 

5 

0 

1 

0 

1 

CINAHL Cardiac failure patient 

AND Life experiences 

6396 

97 

0 

6 

0 

5 

0 

4 

CINAHL Heart failure AND 

person* AND 

Cardiac AND 

Experience 

41 456 

1559 

350 

40 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

CINAHL Patient experience AND 

Living AND 

Heart failure 

79 257 

4854 

129 

 0 

0 

14 

0 

0 

10 

0 

0 

9 
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Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna använde Internettjänsten Google Drive 

(https://www.google.com/drive) för att effektivisera arbetet med 

litteraturöversikten, då båda författarna kunde skriva i samma dokument. Sökning i 

databaser samt läsning av titlar och abstrakt genomfördes individuellt av båda 

författarna. När en titel indikerade att artikeln kunde besvara litteraturöversiktens 

syfte, lästes artikelns abstrakt igenom. De artiklar som efter genomlästa abstrakt 

ansågs vara av värde för litteraturöversikten skrevs ut och numrerades 1–19. 

Därefter kvalitetsgranskades artiklarna och de med hög kvalitet lästes i sin helhet av 

båda författarna. Resultaten i de utvalda artiklarna lästes flera gånger av författarna 

var för sig, för att analyseras. Vid fysiska träffar diskuterades och sammanställdes 

resultaten till litteraturöversikten. 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat har 

kvalitetsgranskats med hjälp av en modifierad version av granskningsmall för 

kvalitativa studier utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) (Bilaga 2). Studien med mixed method design var övervägande 

kvalitativ, varför samma granskningsmall användes även vid kvalitetsgranskning av 

denna. Enligt granskningsmallen kunde artiklarna få en maxpoäng på 25 poäng. 

Kvalitetsnivåer: 0–8 poäng = låg; 9–16 poäng = medel; 17–25 poäng = hög. Endast 

artiklar av hög kvalitet inkluderades i studien (dessa hade mellan 19–25 poäng = 

76–100 %).   

 

Analys och tolkning av data 

Analys och tolkning av de vetenskapliga artiklarnas resultat har utförts i enlighet 

med analysmetoden som beskrivs av Friberg (2017). Artiklarnas resultat 

kategoriserades och sammanställdes för att identifiera likheter och skillnader. I alla 

vetenskapliga artiklar presenterades resultaten som huvudkategorier och ibland även 

med underkategorier. Dessa kategorier skrevs ner, jämfördes och sammanfördes 

som sex nya huvudkategorier (Tabell 2) med syfte att återge olika aspekter av 
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patienternas erfarenheter och upplevelser. De nya huvudkategorierna tilldelades 

varsin färg. Därefter färgmarkerades dessa kategorier i artiklarnas resultat med 

överstrykningspennor i motsvarande färger. Artiklarna fick bibehålla numren de 

erhållit under urvalet inför analysdiskussionerna. De artikelnummer som saknas är 

de kvantitativa artiklarna som föll bort. En sammanställning av analysen gjordes 

innan resultatdelen i denna litteraturöversikt slutfördes (Tabell 2). 

 

Tabell 2 Sammanställning av huvudkategorier till resultatet  

Kategori Artikelnummer 

 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 17 19 

Copingstrategier X X X X X X X X X X X X X X X 

Fysisk påverkan  X X X X X X X X X X X X X X 

Psykisk påverkan X X X X X X X X X X   X   X X 

Social påverkan   X X X X X X X X X X X X X   

Möte med hälso- och sjukvården X X X X X X X X     X X X X X 

Patienters kunskap X   X   X     X     X X X X X 

1= Hjelmfors, L., Sandgren, A., Strömberg, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T., & Friedrichsen, M (2018) 

2= Li, C.-C., Chang, S.-R., &Shun, S.-C. (2019) 

3= Seah Wei, A. C., Kiat Tan, K., Huang Gan, J. C., & Wang, W. (2016) 

4= Sampaio, C., Renaud, I., & Ponce Leão, P. (2018) 

5= Andersson, L., Eriksson, I., &Nordgren, L. (2012) 

6= Mahoney-Davies, G., Davis, C., Glen, C., Clifton, C., & Salkovskis, P. M. (2017) 

7= Ryan, M., & Farrelly, M. (2009) 

9= Thornhill, K., Lyons, A. C., Nouwen, A., & Lip, G. Y. H. (2008) 

10= Hägglund, L., Boman, K., & Lundman, B. (2008) 

11= Wayment Allen, J., Arslanian-Engoren, C., & Lynch-Sauer, J. (2009) 

12= Fry, M., McLachlan, S., Purdy, S., Sanders, T., Kadam, U. T., & Chew-Graham, C. A. (2006) 

13= Burström, M., Brännström, M., Boman, K., & Strandberg, G. (2011) 

15= Rodriguez, K. L., Appelt, C. J., Switzer, G. E., Sonel, A. F., & Arnold, R. M. (2008) 

17=Walsh, A., Kitko, L., & Hupcey, J. (2018) 

19= Mangolian Shahrbabaki, P., Nouhi, E., Kazem, M., &Ahmani, F. (2017) 

  

 

Etiska överväganden 

I litteraturöversikten har endast artiklar där det framkom att personerna i studien gett 

sitt medgivande till att medverka tagits med. Det skulle även framgå att personerna 

fått information om att de närsomhelst under studiens gång kunde välja att avbryta 

sin medverkan utan att det fick konsekvenser. Om det ej framkom att personerna i 

studien gett sitt medgivande, var kravet istället att de inkluderade artiklarna i 

litteraturöversikten fått ett godkännande från en etisk kommitté i enlighet med 
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Helsingforsdeklarationen (2013). Alla resultat som framkom under arbetet med 

litteraturöversikten redovisas och inga personliga värderingar styrde vilka artiklar 

som valdes ut. Medveten plagiering eller förvrängning av resultaten har undvikits, 

detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Då artiklarna var skrivna på engelska, 

lades stor vikt på översättningen till svenska. Engelskt-svenskt lexikon, fritt 

tillgängligt på Internet (https://translate.google.se), tillsammans med en digital 

översättningspenna, Quicktionary TS Premium Professional 

(https://www.dikteringsbutiken.se), innehållande engelskt-svenskt lexikon och 

medicinsk ordlista, användes för att översättningen skulle bli så korrekt som 

möjligt.   

 

Resultat  

Resultatet grundas på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design och en 

vetenskaplig artikel med mixed method design (Bilaga 1), som svarar på 

litteraturöversiktens syfte; att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt. Studierna är publicerade åren 2008–2019 och genomförda i Sverige 

(n=4), Storbritannien (n=3), USA (n=3), Iran (n=1), Irland (n=1), Portugal (n=1), 

Singapore (n=1) och Taiwan (n=1). Resultatet presenteras utifrån de sex 

huvudkategorier och de underkategorier som framkom (Tabell 3).  

 

Tabell 3 Huvud- och underkategorier av resultaten 

Huvudkategorier Underkategorier 
Fysisk påverkan Fatigue och trötthet 

Andningssvårigheter 

Bröstsmärta 

Sömnproblem 

Psykisk påverkan Oro och ångest 

Nedstämdhet 

Social påverkan Att vara beroende av andra  

Roller och självbild 

Socialt liv 

Patienters kunskap Kunskap respektive brist på kunskap 

Att tolka symtom 

Copingstrategier Acceptans och anpassning 

Förnekelse och flykt 

Möte med hälso- och sjukvården  
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Fysisk påverkan 

 

Fatigue & trötthet 

Fatigue beskrevs som en domnande känsla i hela kroppen, en sjuklig trötthet som 

inte gick att vila bort. Känslan av fatigue var omöjlig att ignorera och innebar en 

oemotståndlig längtan efter att bara få lägga sig och sova. Detta påverkade 

patienternas hela livssituation (Andersson, Eriksson & Nordgren, 2012; Burström, 

Brännström, Boman & Strandberg, 2011; Hägglund, Boman & Lundman, 2008; 

Mahoney-Davies, Davies, Glen, Clifton & Salkovskis, 2017; Mangolian, 

Shahrbabaki, Nouhi, Kazem & Ahmadi, 2017; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & 

Arnold, 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Sampaio, Renaud & Ponce Leão, 2018; 

Wayment Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Seah, Kiat, Huang Gan 

& Wang, 2016). Ett exempel på upplevelsen av fatigue skildrades av en patient i 

Hägglund et al. (2008): “Now I feel like I´m living as a half person...because I don´t 

have the energy for anything” (s. 292). Den sjukliga tröttheten var konstant 

närvarande men växlade oförutsägbart i intensitet, vilket ledde till osäkerhet och 

svårigheter att i förväg kunna planera aktiviteter (Hägglund et al., 2008; Ryan & 

Farrelly, 2009; Sampaio et al., 2018). Förändringar i allmäntillstånd eller 

läkemedelsbehandling kunde leda till tillfälligt minskad fatigue (Hägglund et al., 

2008), medan utförande av enklare vardagssysslor eller att gå en kortare sträcka 

ledde till extrem trötthet (Hägglund et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Mahoney-

Davies et al., 2017). I studien av Ryan och Farrelly (2009) beskrev en patient 

upplevelsen av fatigue: “When it comes I feel absolutely dead, like a piece of jelly” 

(s.226).   

 

Andningssvårigheter  

Andningssvårigheter var något som förekom hos flera patienter (Andersson et al., 

2012; Burström et al., 2011; Hägglund et al., 2008; Li, Chang & Shun, 2019; 

Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Rodriguez et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; 

Sampaio et al., 2018; Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008; Walsh, Kitko & 

Hupcey, 2018; Wayment Allen et al., 2009; Seah et al., 2016). En del patienter 
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beskrev stora svårigheter med att ligga ned, eftersom det påverkade andningen 

negativt (Burström et al., 2011; Ryan och Farrelly, 2009). Patienterna upplevde en 

känsla av att kvävas och att vara i behov av syrgas (Mangolian Shahrbabaki et al., 

2017). Enkla fysiska aktiviteter kunde ge andningssvårigheter (Hägglund et al., 

2008; Seah et al., 2016; Wayment Allen et al., 2009). Att tvätta håret, med händerna 

ovanför huvudet, kunde leda till andfåddhet, likaså att böja sig ner mot golvet gjorde 

att en patient tappade andan (Hägglund et al., 2008). I det dagliga livet upplevdes 

det jobbigt att inte klara av att gå en kort sträcka utan att bli andfådd (Seah et al., 

2016; Wayment Allen et al., 2009). 

 

Bröstsmärta 

Flera patienter kände bröstsmärta av och till (Burström et al., 2011; Rodriguez et al., 

2008; Seah et al., 2016). Smärtan kunde upplevas på olika sätt och beskrevs som en 

kraftigt tryckande obehagskänsla i vänstra sidan av bröstet (Rodriguez et al., 2008) 

eller som en strålande smärta som kändes bak mot ryggen (Burström et al., 2011). 

Bröstsmärta var ett symtom som uppfattades som allvarligt och ledde till dödsångest 

(Seah et al., 2016). 

 

Sömnproblem 

Sömnproblem var något som drabbade hjärtsviktspatienterna i olika omfattning 

(Mahoney-Davies et al., 2017; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Sampaio et al., 

2018; Thornhill et al., 2008; Walsh et al., 2018; Seah et al., 2016). Vanliga orsaker 

till sömnproblemen var ångest (Mahoney-Davies et al., 2017; Sampaio et al., 2018; 

Seah et al., 2016; Walsh et al., 2018) eller andnöd (Mahoney-Davies et al., 2017; 

Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Ryan & Farrelly, 2009). En patient i studien av 

Mahoney-Davies et al. (2017) beskrev hur tanken på att kanske inte vakna upp igen 

ledde till ångest och svårigheter att slappna av. I studien av Seah et al. (2016) 

berättade en patient att rädsla och funderingar kring sjukdomstillståndet och 

framtiden höll henne vaken om nätterna och en annan patient i samma studie uppgav 

att han inte kunnat sova på natten sedan han fick sin hjärtsviktsdiagnos. Flera 

patienter upplevde obehag i liggande position och sov därför sittande med hjälp av 
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kuddar eller i en fåtölj, vilket hade en negativ inverkan på sömnkvaliteten 

(Mahoney-Davies et al., 2017; Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008). 

 

Övriga symtom som nämndes var palpitationer (hjärtklappning) (Burström et al., 

2011; Rodriguez et al., 2008; Sampaio et al., 2018), ödem (Burström et al., 2011; 

Fry et al., 2016; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Rodriguez et al., 2008; Walsh 

et al., 2018), yrsel (Burström et al., 2011; Rodriguez et al., 2008) och aptitlöshet 

(Fry et al, 2016; Seah et al., 2016). 

 

Psykisk påverkan 

 

Oro och ångest 

Hjärtsviktsdiagnosen ledde till en mängd känslomässiga reaktioner hos patienterna 

och att få diagnosen upplevdes chockartat för många patienter (Mahoney-Davies et 

al., 2017; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Thornhill et al., 2008). Känslorna 

förändrades över tid allteftersom sjukdomen utvecklades (Thornhill et al., 2008).  

 

Medvetenhet om hjärtsviktens progressiva förlopp gjorde att många patienter 

upplevde ångest över på hur tillståndet skulle komma att förvärras (Burström et al., 

2011; Hägglund et al., 2008; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Ryan & Farrelly, 

2009; Sampaio et al., 2018; Seah et al., 2016; Wayment Allen et al., 2009). Perioden 

mellan symtomuppkomst och diagnos karaktäriserades av ångest och förvirring 

(Mahoney-Davies et al., 2017; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Thornhill et al., 

2008). I studien av Li et al. (2019) framkom att ångesten kunde reduceras genom att 

patienterna fick tillräcklig information om sitt tillstånd. Flera patienter uttryckte stor 

oro inför tanken på att inte kunna ta hand om sig själva och bli beroende av andra 

(Burström et al., 2011; Sampaio et al., 2018). Kvinnliga patienter i studien av 

Burström et al. (2011) bävade inför att de kanske skulle komma att behöva hjälp 

med personlig hygien. I studien av Hägglund et al. (2008) framkom att en del 

patienter kände oro och tvivel över möjligheten att få hjälp i framtiden. Tanken på 
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att dö ifrån familj och närstående samt hur deras framtid skulle komma att påverkas 

av detta, var något som skapade svår ångest (Mahoney-Davies et al., 2017; 

Mangolian Shahrbabaki et al., 2017). En kvinnlig patient i studien av Mangolian 

Shahrbabaki et al. (2017) uttryckte följande: “What would be the future of the family 

and especially my children?” (s. 3603). 

 

Många patienter hade tankar om döden (Hjelmfors et al., 2018; Li et al., 2019; 

Mahoney-Davies et al., 2017; Seah et al., 2016; Sampaio et al., 2018; Thornhill et 

al., 2008; Wayment Allen et al., 2009). Upplevelsen av att vara mer sårbar då döden 

var nära förestående beskrevs. En del patienter var inte rädda för döden, de visste 

att döden var nära och att det var något naturligt efter ett långt liv (Sampaio et al., 

2018). Trots att patienterna var medvetna om att deras tillstånd med flera symtom 

skulle leda till döden, var en del mer rädda för försämringarna av symtomen än 

döden i sig (Seah et al., 2016; Wayment Allen et al., 2009). Många tänkte på döden 

dagligen och tyckte att framtiden kändes osäker (Hjelmfors et al., 2018; Mahoney-

Davies et al., 2017). Många hade dödsångest, en del låg vakna på nätterna på grund 

av ångest, ofta med en rädsla att inte vakna igen om de somnade (Sampaio et al., 

2018; Thornhill et al., 2008). En patient i studien av Mahoney-Davies et al., (2017) 

gjorde följande uttalande: “I just didn`t want to go to sleep. I was absolutely 

knackered and I would just sort of nod off and wake up... It was anxiety about not 

waking up and just thinking I was going to die” (s. 194). Dödsångest och rädsla över 

det sista lidandet innan döden gjorde att en patient inte fick någon sinnesro 

(Wayment Allen et al., 2009). En patient i studien av Burström et al. (2011) beskrev 

att när symtomen gav sig tillkänna kom dödsångesten fram, när hjärtklappningar 

kändes av kändes det som att döden var nära. När doktorn uttryckte sig pessimistiskt 

trodde patienten att den skulle dö, vilket även resulterade i en oro inför vad som 

händer efter döden: “Because I had no recognition and understanding of death, I 

was worried about the world after death” (Mangolian Shahrbabaki et al., 2017, s. 

3603). En del patienter kunde inte finna någon mening med att leva längre och 

uttryckte önskan om att avsluta sitt lidande (Ryan & Farrelly, 2009; Sampaio et al., 

2018;). Flera patienter ville inte diskutera döden om de inte var tvungna, de ville 
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koncentrera sig på att leva en dag i taget och få information om hur de skulle göra 

för att må så bra som möjligt trots sin sjukdom (Hjelmfors et al., 2018).  

 

Nedstämdhet 

Många patienter med hjärtsvikt drabbades av nedstämdhet (Mahoney-Davies et al., 

2017; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Ryan & Farrelly, 2009; Seah et al., 2016; 

Thornhill et al., 2008; Walsh et al., 2018; Wayment Allen et al., 2009). I studien av 

Walsh et al. (2018), framkom att patienternas liv påverkades av nedstämdhet och 

depression i större utsträckning än av fysiska symtom. Förlust av fysiska förmågor 

var något som ofta orsakade frustration och nedstämdhet (Andersson et al., 2012; 

Burström et al., 2011; Hägglund et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Sampaio et al., 

2018; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Många patienter uttryckte sorg över 

att inte längre kunna göra saker som de upplevde betydelsefulla och som de tidigare 

tagit för givet (Andersson et al., 2012; Burström et al., 2011; Ryan & Farrelly, 2009; 

Thornhill et al., 2008; Wayment Allen et al., 2009), såsom att promenera, sitta ute i 

solen eller att träna (Burström et al., 2011). Denna sorg illustrerades tydligt av en 

patient: “The most frustrating things for me are the limitations I have with my 

grandson. It sometimes makes me cry, because he wants me to do things that I can´t 

do” (Wayment Allen et al., 2009, s. 99). Nedstämdheten innebar ofta minskad lust 

att utöva intressen och att umgås (Thornhill et al., 2008), vilket i sin tur resulterade 

i känslor av ensamhet och fångenskap (Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Ryan 

& Farrelly, 2009).  

    

Social påverkan 

 

Att vara beroende av andra 

Försämringar av hälsotillståndet och således även fysiska förmågor innebar ett 

ökande beroende av andra (Andersson et al., 2012; Hägglund et al., 2008; Ryan & 

Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008). Beroendet av hjälp från andra med vardagliga 

sysslor skapade frustration och flera patienter beskrev att de kände sig som en börda 
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(Andersson et al., 2012; Ryan & Farrelly, 2009; Seah et al., 2016). Att vara beroende 

av hjälp med personlig hygien beskrevs som förnedrande och upplevdes av 

patienterna som ett intrång i den kroppsliga integriteten (Burström et al., 2011; 

Sampaio et al., 2018). Vetskap om att hjälp med exempelvis städning, tvätt och 

inköp fanns tillgänglig, gav en känsla av trygghet (Burström et al., 2011; Hägglund 

et al., 2008; Thornhill et al., 2008). Familj och närstående beskrevs av många 

patienter som en viktig tillgång, både vad gällde hjälp med praktiska saker och som 

känslomässigt stöd (Burström et al., 2011; Fry et al., 2016; Li et al., 2018; Thornhill 

et al., 2008; Wayment Allen et al., 2009) medan andra patienter upplevde att deras 

autonomi sattes på spel genom att närstående tog över alla praktiska sysslor och 

fattade viktiga beslut utan att ta hänsyn till deras åsikt (Li et al., 2018; Ryan & 

Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008). 

 

Roller och självbild 

Hjärtsvikten påverkade ofta patienternas tidigare roller och ledde till att självbilden 

förändrades (Hägglund et al., 2008; Mahoney-Davies et al., 2017; Sampaio et al., 

2018; Walsh et al., 2018; Wayment Allen et al., 2009). Kvinnliga patienter hade 

svårt att acceptera att de inte längre kunde uppfylla rollen som husmor, det vill säga 

att sköta hem och familj, i samma utsträckning som när de var friska. Patienterna 

beskrev även hur hjärtsvikten innebar påverkan eller förlust av andra traditionellt 

kvinnliga roller (Mahoney-Davies et al., 2017; Wayment Allen et al., 2009). 

Patienter med minderåriga barn uppgav att föräldrarollen påverkades negativt och 

att de var oförmögna att uppfylla rollen som en positiv förebild för sina barn (Walsh 

et al., 2018). Förändringar av tidigare roller och osäkerhet inför framtiden upplevdes 

som ett hot mot identiteten (Sampaio et al., 2018). En konsekvens av att viktiga 

livsroller förändrades eller förlorades, var att patienterna utvecklade en ny självbild 

(Wayment Allen et al., 2009). Att jämföra sig med jämnåriga friska personer hade 

en negativ inverkan, både på självbild och självförtroende (Mahoney-Davies et al., 

2017; Ryan & Farrelly, 2009; Walsh et al., 2018). Något som också framkom var 

att omgivningens syn och bemötande hade stor betydelse för patienternas självbild 

(Sampaio et al., 2018; Walsh et al., 2018). En del patienter gjorde en tydlig skillnad 

mellan omständigheterna och sin egen identitet, vilket ledde till att självbilden 
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bevarades (Thornhill et al., 2008). Ett annat sätt att bevara självbilden kunde vara 

att ta hand om sitt yttre: ”I always pay attention to how I look. I like to keep myself 

tidy. When I look as tidy and pretty as before, I feel I am still myself, never changed” 

(Li et al., 2019, s. 514). Några patienter uppgav att hjärtsvikten bidragit till ett bättre 

liv. Patienterna beskrev hur de tillåtit sig själva att dra ner på takten, sänkt kraven 

på sig själva, fått möjlighet att utveckla nya intressen och hur hjärtsvikten gynnat 

deras personliga utveckling (Li et al., 2019; Mahoney-Davies et al., 2017; Thornhill 

et al., 2008).  

 

 Socialt liv 

Att patienternas sociala liv påverkades av hjärtsvikten framkom i flera studier 

(Burström et al., 2011; Hägglund et al., 2008; Li et al., 2019; Mahoney-Davies et 

al., 2017; Rodriguez et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008). 

Hjärtsviktens fysiska påverkan resulterade i att patienter avstod från att delta i 

sociala sammanhang, eller att utöva sina intressen, på grund av rädsla för att orken 

kanske inte skulle räcka till. Inskränkning i det sociala livet kunde leda till minskat 

välbefinnande och känslor av att vara fängslad (Mahoney-Davies et al., 2017; Ryan 

& Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008). Detta exemplifieras i studien av Thornhill 

et al. (2008): “I used to have a very active social life and now my social life´s non-

existent. I very rarely leave the house, sometimes I don´t leave the house for ten 

days” (s. 162). En del patienter uppgav att den nyvunna ensamheten innebar 

möjlighet att reflektera över sitt liv, vilket bidrog till personlig utveckling och 

mognad (Li et al., 2018).  
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Patienters kunskap 

 

Kunskap respektive brist på kunskap 

En del patienter visste inte att de hade en kronisk sjukdom (Andersson et al., 2012; 

Hjelmfors et al., 2018). Ibland fick patienterna svar de inte förstod när de frågade 

om sin prognos (Hjelmfors et al., 2018). De fick inte tillräckligt med information 

för att kunna ta hand om sig själva. Chocken och förvirringen hos både patienter och 

anhöriga, i samband med diagnosen, ledde ofta till att de inte tillgodogjorde sig 

egenvårdsinformationen, vilket resulterade i förvärrade symtom och 

återinläggningar på sjukhus. Dessa försämringar och återinläggningar medförde en 

sämre livskvalitet för patienterna (Mangolian Shahrbabaki et al., 2017). Flera 

patienter visste inte vad hjärtsvikt innebar, utan beskrev sjukdomen som problem 

med hjärtat, svagt hjärta eller dåligt hjärta (Andersson et al., 2012; Rodriguez et al., 

2008). Vissa patienter visste inte vad som menades med vätskerestriktion och hade 

därför svårigheter att reglera sitt vätskeintag på ett tillfredsställande sätt, vilket 

skildrades i studien av Burström et al. (2011): “you could´t drink juice … or mineral 

water either” (s. 820). 

 

Det varierade bland patienterna vad de efterfrågade om för information, som till 

exempel: fysisk träning, kost, uppföljning av blodprover och om 

läkemedelsbehandlingen påverkade deras tandstatus (Andersson et al., 2012). Ökad 

kunskap ledde ofta till att patienter anklagade sig själva för hjärtsvikten på grund av 

en dålig livsstil (Burström et al., 2011; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Walsh 

et al., 2018) som att de tidigare rökt (Burström et al., 2011). Patienter trodde att 

hjärtsvikten hade kunnat undvikas om hjärtat undersökts tidigare i livet (Mangolian 

Shahrbabaki et al., 2017).  

 

Att tolka symtom 

Patienter härledde symtom till andra orsaker än hjärtsvikt, vilket framkom i fem 

studier (Andersson et al., 2012; Burström et al., 2011; Fry et al, 2016; Mangolian 



 

20 
 

Shahrbabaki et al., 2017; Thornhill et al., 2008). Flera patienter kopplade de 

kroppsliga förändringarna till ålder eller ärftlighet (Andersson et al., 2012; Seah et 

al., 2016). När patienterna inte kopplade symtomen till hjärtsvikten, gjorde de heller 

inget åt dem på en gång, speciellt inte när de nyligen fått sjukdomen (Fry et al, 2016; 

Mangolian Shahrbabaki et al., 2017). De patienter som led av flera sjukdomar, hade 

svårt att urskilja vilken sjukdom som orsakade symtomen (Andersson et al., 2012; 

Fry et al, 2016; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Rodriguez et al., 2008). 

 

Copingstrategier  

 

Acceptans och anpassning 

Att acceptera situationen var en förutsättning för att kunna göra nödvändiga 

anpassningar och leva så bra som möjligt trots hjärtsvikten (Andersson et al., 2012; 

Burström et al., 2011; Li et al., 2019; Mahoney-Davies et al., 2017; Seah et al., 2016; 

Thornhill et al., 2008). Patienter med ett stödjande nätverk av närstående hade lättare 

att acceptera hjärtsviktsdiagnosen (Fry et al., 2016; Li et al., 2019). I studien av 

Sampaio et al. (2018) beskrev patienter hur kärleken och ansvarskänslan gentemot 

familjen, ökade deras motivation att ta bättre hand om sig själva för att hålla sig vid 

liv. Omständigheter som kunde göra det svårare att acceptera diagnosen, var när 

patienter inte hade så svåra symtom (Seah et al., 2016; Thornhill et al. 2008) eller 

när patienterna var yngre (Walsh et al., 2018). Patienter beskrev hur de, genom att 

leva en dag i taget, kunde få en känsla av kontroll och minska sin oro inför framtiden 

(Burström et al., 2011; Sampaio et al., 2018; Seah et al., 2016), en patient i studien 

av Hjelmfors et al. (2018) uttryckte följande: “You live for that day and you are 

grateful for it” (s. 43). En strategi för att hantera sin livssituation, var att patienter 

fokuserade på saker att känna tacksamhet över (Burström et al., 2011; Hägglund et 

al., 2008; Li et al., 2019; Wayment Allen et al., 2009), till exempel tacksamhet över 

barn och barnbarn (Seah et al., 2016), över livet de levt (Burström et al., 2011; 

Sampaio et al., 2018) eller över kvarvarande fysiska förmågor (Burström et al., 

2011; Hägglund et al., 2008; Li et al., 2019; Wayment Allen et al., 2009). En del 

patienter beskrev hur de använde sig av olika hjälpmedel för att underlätta 
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vardagslivet (Hägglund et al., 2008; Li et al., 2019; Rodriguez et al., 2008). I studien 

av Li et al. (2019) berättade flera patienter om hur de lyckades upprätthålla en strikt 

förändrad livsstil och egenvård, genom att ibland tillåta sig själva att göra avsteg 

från exempelvis salt och vätskerestriktioner. Många patienter fann tröst och styrka 

genom sin tro på en högre makt. Patienterna beskrev hur deras tro på Gud hjälpte 

dem att anpassa sig till omständigheterna och gjorde deras liv mer meningsfullt (Li 

et al., 2019; Sampaio et al., 2018; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). I studien 

av Seah et al. (2016) beskrev en patient sin förtröstan på en högre makt: “I just tell 

God, if my time is up, I am prepared to go. I do not think of the suffering, handicap. 

No. Because I believe He will cure” (s. 395).  

 

Förnekelse och flykt 

Att drabbas av hjärtsvikt skapade ofta ångest och frustration. Detta kunde leda till 

att patienter förnekade sitt tillstånd, inför både sig själva och människor i sin 

omgivning (Burström et al., 2011; Hjelmfors et al., 2018; Li et al., 2019; Mangolian 

Shahrbabaki et al., 2017). En del patienter beskrev hur förnekelsen resulterade i 

bristande egenvård och följsamhet till läkemedelsbehandling (Li et al., 2019; 

Mangolian Shahrbabaki et al., 2017). Vissa patienter uppgav att de undvek att ta 

emot information om hjärtsvikt för att kunna fortsätta leva i förnekelse (Hjelmfors 

et al., 2018; Li et al., 2019). Några patienter beskrev hur de försökte fly ifrån både 

fysiska symtom och ångest genom att ta till nikotin och alkohol (Mahoney-Davies 

et al., 2017; Ryan & Farrelly, 2009). I en studie framkom att patienter ibland 

försökte lindra sina symtom med hjälp av olika örter och ibland även droger, vilket 

istället ledde till ökat lidande. En patient berättade: “To slow down the symptoms I 

started taking opium and unfortunately I have become a junky now” (Mangolian 

Shahrbabaki et al., 2017, s. 3603). 

 

Möte med hälso- och sjukvården 

När Andersson et al. (2012) utförde sina intervjuer, framkom det att många patienter 

inte hade förstått att de hade hjärtsvikt. Patienter hade svårt att tillgodogöra sig 

information på grund av nedsatt hörsel/syn/minne eller på grund av att 
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vårdpersonalen inte behärskade språket. När en språkbarriär utgjorde hindret för 

förståelsen om sjukdomen drog sig patienten för att ställa följdfrågor (a.a.). Att 

undvika att ställa frågor för att inte vara till besvär, var något som framkom i studien 

av Li et al. (2019). En del patienter hade inte fått veta att de hade diagnosen 

hjärtsvikt (Andersson et al., 2012; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017). Nästan alla 

patienter i studien av Mangolian Shahrbabaki et al. (2017) uppgav att bristande 

information kring vad hjärtsvikt innebär samt nödvändiga egenvårdsåtgärder, ledde 

till svårigheter att hantera sitt sjukdomstillstånd. I studierna av Andersson et al. 

(2012) och Rodriguez et al., (2008) framkom att en del patienter tyckte att de inte 

fått någon information om framtidsprognosen, utan bara om vad de skulle göra för 

att må bra. Andra patienter i studien av Andersson et al. (2012) uppgav däremot att 

de inte ville veta något om framtidsprognosen, de ville själva initiera eventuella 

samtal om framtiden. En del patienter hade fått vilseledande information, en patient 

sade sig ha fått information om att hon inte skulle dö av hjärtsvikt (Hjelmfors et al., 

2018).  Att få individuellt anpassad information upplevdes som positivt av patienter 

(Hjelmfors et al., 2018; Mahoney-Davies et al., 2017). Flera patienter uppskattade 

att de fått adekvat information från sjukvårdspersonalen (Burström et al., 2011; Fry 

et al., 2016; Li et al., 2019; Rodriguez et al., 2008; Thornhill et al., 2008).  

 

Patienter beskrev att sjukvårdspersonal ibland ifrågasatte deras kroppsliga symtom 

och menade att det bara var inbillning (Ryan & Farrelly, 2009). Yngre patienter 

upplevde att sjukvårdspersonalen inte tog deras symtom på allvar bara för att de var 

unga (Walsh et al., 2018). Att inte bli tagen på allvar ledde till att patienterna ibland 

avstod från att söka vård (Fry et al., 2016). Upplevelsen av att fokus hamnade bara 

på kroppen vid vårdkontakterna beskrevs av Burström et al. (2011) och Sampaio et 

al. (2018). Känslan av att känna sig sig förminskad, eller att bli behandlad som ett 

barn beskrevs av Sampaio et al. (2018). Patienter som var inlagda på sjukhus 

uppskattade att bli bekräftade som individer. Detta kunde innebära att 

sjuksköterskan gav information när patienten var mottaglig, pratade om något annat 

än hjärtsvikten eller bara tillbringade tid med patienten (Mahoney-Davies et al., 

2017). En bristande helhetssyn beskrevs, allt fokus hade legat på hjärtsvikten (Fry 

et al., 2016; Rodriguez et al., 2008), patienterna upplevde att vårdpersonalen 
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underprioriterade deras övriga sjukdomar (Fry et al., 2016). Flera patienter uppgav 

att de fått felaktiga diagnoser (Fry et al., 2016; Rodriguez et al., 2008; Thornhill et 

al., 2008; Walsh et al., 2018), där läkarna härledde symtomen till andra sjukdomar 

(Fry et al., 2016; Rodriguez et al., 2008; Walsh et al., 2018), eller helt missat 

hjärtsvikten (Thornhill et al., 2008).  

 

Vissa patienter upplevde att det inte fanns någon kontinuitet i deras vård (Andersson 

et al., 2012; Fry et al., 2016; Rodriguez et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009). 

Patienterna hade inte följts upp (Andersson et al., 2012; Fry et al., 2016), vilket ledde 

till att patienterna kände sig övergivna (Andersson et al., 2012). Bristande 

vårdplanering beskrevs i studien av Fry et al. (2016). Patienter hade ofta träffat ny 

sjukvårdspersonal som inte kände till deras anamnes, vilket visades tydligt, detta 

hade lett till att patienterna hela tiden fått upprepa sin historia (Burström et al., 2011; 

Fry et al., 2016; Ryan & Farrelly, 2009). Detta hade i förlängningen lett till att 

patienterna kände sig betydelselösa (Ryan & Farrelly, 2009). De patienter som hade 

fått en och samma behandlande läkare kände sig avslappnade och nöjda (Burström 

et al., 2011; Fry et al., 2016). Att ha tillgång till telefonrådgivning upplevdes som 

en trygghet (Burström et al., 2011; Li et al., 2019). Även att hemsjukvården kom 

hem och träffade patienten kändes som en trygghet, men det kunde vara svårt att 

etablera relationer till personal inom hemsjukvården om de byttes ut ofta (Burström 

et al., 2011). När patienter uttryckte sin ilska, var det oftast mot sjukvårdssystemet 

som sådant, de hade inget emot personalen. De kunde inte förstå varför det tog tid 

inom sjukvården när de blivit tillsagda att deras tillstånd krävde brådskande åtgärder 

(Mahoney-Davies et al., 2017). 

 

Diskussion 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultaten i utvalda studier visade att hjärtsvikt hade en omfattande inverkan på de 

drabbades liv, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Kunskap om aktuellt 
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sjukdomstillstånd och hur olika symtom tolkades, varierade mellan patienterna. 

Patienters upplevelser av hälso- och sjukvården utgjorde en betydande del av 

studiernas resultat. Olika typer av copingstrategier framkom i samtliga 

studieresultat. Uppsatsförfattarna kommer i resultatdiskussionen att fokusera på 

huvudkategorierna; psykisk påverkan, social påverkan, erfarenheter av hälso- och 

sjukvården samt copingstrategier.  

 

Resultatdiskussion 

Hjärtsvikt hade en omfattande inverkan på patienters psykiska hälsa. Detta var något 

som framkom tydligt i 13 av de 15 studierna som ligger till grund för resultatet 

(Tabell 2). Hjärtsviktens inverkan på den fysiska förmågan, vilket innebar en 

förändrad livssituation, resulterade ofta i att patienterna drabbades av nedstämdhet 

och depression (Mahoney-Davies et al., 2017; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; 

Ryan & Farrelly, 2009; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008; Walsh et al., 2018; 

Wayment Allen et al., 2009). Detta överensstämmer med Nicholson (2014) som 

även belyser depressionens inverkan på sjuklighet och livskvalitet. Enligt Chapa et 

al. (2014) finns biologiska kopplingar mellan ångest, depression och ökad dödlighet 

i hjärtsvikt, då ångest och depression leder till frisättning av stresshormon, vilket 

innebär en ökad belastning på hjärtat. En studie av Pederson, Majundar, Forhan, 

Johnson och McAlister (2016) visar på ett tydligt samband mellan depression och 

återinläggning på sjukhus inom en 90-dagarsperiod. Enligt Dahlström (2010) har 

hjärtsvikt en större inverkan på livskvaliteten än många andra kroniska sjukdomar. 

WHO (1997) definierar livskvalitet som en individs uppfattning om sin position i 

livet, kopplat till den kulturella kontext där individen lever, samt i relation till sina 

mål, förväntningar, värderingar och angelägenheter. En studie av Hansson et al. 

(2016) som jämförde personcentrerad och konventionell vård visade att 

personcentrerad vård var mer kostnadseffektiv och ledde till att patienter upplevde 

en förbättrad livskvalitet. Uppsatsförfattarna anser att detta visar hur viktigt det är 

att sjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdspersonal har ett helhetsperspektiv 

och arbetar personcentrerat för att kunna möta den enskilda patientens behov av 

stöd.  Personcentrerad vård innebär vinster ur såväl samhällsperspektiv, med 
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minskade sjukvårdskostnader, som patientperspektiv, med ökad livslängd och 

minskat lidande.  

 

Prognosen vid hjärtsvikt är dålig (Thorvaldsen et al., 2016), vilket ofta väcker 

existentiella funderingar hos patienterna. Detta framkom tydligt i flera av studierna 

som ligger till grund för resultatet. Många patienter beskrev känslan av sårbarhet, 

tankar på, och rädsla för döden (Li et al., 2019; Mahoney-Davies et al., 2017; Seah 

et al., 2016; Sampaio et al., 2018; Thornhill et al., 2008; Wayment Allen et al., 

2009). Det lidande och de funktionsnedsättningar som hjärtsvikten orsakade, kunde 

i vissa fall leda till att patienter upplevde livet som så meningslöst att de längtade 

efter att få dö (Ryan & Farrelly, 2009; Sampaio et al., 2018). Att arbeta i enlighet 

med Svensk sjuksköterskeförening (2017), och ta stöd av olika professioner i det 

interprofessionella teamet kan ge patienten det stöd han eller hon behöver för 

stunden. Det är av vikt att hela tiden arbeta personcentrerat och göra nya 

bedömningar av vilka professioner som bör stötta patienten för stunden. Orem 

(2001) menar att det är en balans mellan vad patienten själv kan göra och vad 

patienten behöver hjälp med. Denna egenvårdsbalans kan variera och 

omvårdnadsbehovet kan vara permanent eller övergående (a.a.). Ett sätt att 

motverka återinläggningar och främja livskvaliteten, kan vara att stödja patientens 

egenvårdsbalans genom att erbjuda patienten hemsjukvård. Burström et al. (2011) 

beskrev att patienter med uppföljning av hemsjukvården upplevde en trygghet, 

speciellt om de etablerade personliga kontakter med sjuksköterskorna.  

 

Patienter i flera av studierna beskrev att de upplevde hur deras tidigare roller 

förändrades, som ett resultat av att den fysiska förmågan blev sämre (Hägglund et 

al., 2008; Mahoney-Davies et al., 2017; Sampaio et al., 2018; Walsh et al., 2018; 

Wayment Allen et al., 2009). Detta var särskilt framträdande hos kvinnliga patienter, 

vilka beskrev svårigheter att upprätthålla traditionellt kvinnliga roller, såsom att 

sköta hushållssysslor och ta hand om familjen (Mahoney-Davies et al., 2017; 

Wayment Allen et al., 2009). I en artikel av Kao et al. (2014), studerades könets 

betydelse vad gäller sannolikheten att drabbas av depression hos 

hjärtsviktspatienter. Resultatet i Kaos studie visade att kvinnor hade högre 
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sannolikhet att drabbas av depression. Känslor av att inte ha kontroll över sitt liv 

jämfört med tidigare, samt svårigheter att kunna utföra hushållssysslor och sköta om 

familjen, ledde till att självbilden påverkades negativt. Dessa faktorer identifierades 

som bidragande orsaker till depression. Resultatet visade även att kvinnliga 

hjärtsviktspatienter oftare såg sig själva som en börda för omgivningen, jämfört med 

manliga patienter (Kao et al., 2014). Känslan av att vara en börda för andra beskrevs 

även i några av de studier som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat, dock 

framkom inga skillnader mellan könen i dessa studier (Andersson et al., 2012; Ryan 

& Farrelly, 2009; Seah et al., 2016).  En annan grupp patienter, vars roller och 

självbild påverkades i stor omfattning, var yngre patienter med hjärtsvikt. Dessa 

patienter jämförde sig ofta med friska jämnåriga, vilket förstärkte deras negativa 

självbild. Flera av patienterna hade minderåriga barn och upplevde att de inte kunde 

uppfylla sin föräldraroll (Walsh et al., 2018). En studie av Nordgren, Asp och 

Fagerberg (2007) beskrev hur yngre patienter med hjärtsvikt ofta upplevde att 

människor i omgivningen inte förstod dem, eller trodde dem, när de berättade att de 

var allvarligt sjuka. De yngre patienterna upplevde stora skillnader mellan sin vilja 

att delta i olika aktiviteter och sammanhang och den faktiska förmågan. Detta ledde 

till känslor av att inte längre vara sig själv och att livet var meningslöst (a.a.). 

Uppsatsförfattarna tror att närstående har en betydande roll, vad gäller 

hjärtsviktspatientens självbild, och att det därför är viktigt att i största möjliga mån 

involvera dem i patientens vård. Genom att närstående även får ta del av 

informationen som ges till patienten av hälso- och sjukvårdspersonalen, kan de i 

större utsträckning förstå och stödja patienten. 

 

I flera av studierna beskrev hjärtsviktspatienter att de inte fått tillräcklig information 

om sitt sjukdomstillstånd vilket ledde till svårigheter att tolka symtom samt att vidta 

nödvändiga åtgärder, såsom att söka sjukvård eller bedriva egenvård. Bristande 

information kunde även leda till oro och ångest (Andersson et al., 2012; Burström 

et al., 2011; Fry et al, 2016; Hjelmfors et al., 2018; Mangolian Shahrbabaki et al., 

2017; Rodriguez et al., 2008; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Studien av 

Li et al. (2019) visade att förekomsten av oro och ångest var mindre hos patienter 

som fått adekvat information om sitt tillstånd och nödvändiga egenvårdsåtgärder, 
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något som bekräftas av Ponikowski et al. (2016). I Patientlagen (SFS 2014:821), 

kap. 3, fastställs patientens rätt till adekvat information i möte med hälso- och 

sjukvården. Då tre av studierna där patienter beskrev att de inte fått tillräcklig 

information, var utförda i Sverige, kan slutsatsen dras att Patientlagen inte alltid 

följs. I en studie av Pereira Sousa och Santos (2019) framkom, ur ett 

patientperspektiv, att den vanligaste anledningen till återinläggningar på sjukhus var 

försämring av hjärtsvikten som ett resultat av kunskapsbrist och därmed även 

förmåga att bedriva egenvård. De läkare och sjuksköterskor som ingick i studien, 

uppgav att bristande följsamhet till läkemedelsbehandling samt patienters brist på 

motivation till livsstilsförändring och egenvård var huvudorsaken till försämring 

och återinläggning (a.a.). Ponikowski (2016) menar att adekvat information och 

patientundervisning markant reducerar risken för återinläggning på sjukhus. 

Uppsatsförfattarna anser det vara av största vikt att ett personcentrerat 

förhållningssätt tillämpas, där sjuksköterskan möter patienten på den nivå där han 

eller hon befinner sig för att således kunna ge anpassad information. Genom 

personcentrering kan patientens egna resurser även framhävas och tillvaratas, vilket 

kan bidra till en ökad motivation att vidta nödvändiga livsstilsförändringar och att 

bedriva egenvård. Detta stöds av Orem (2001), som menar att undervisning om 

egenvård behöver anpassas efter varje individs mognadsgrad och förmåga. Orem 

menar även att det kan vara nödvändigt att modifiera och upprepa informationen, 

om att bedriva egenvård, om patientens förutsättningar förändras. 

 

Vad gäller hjärtsviktspatienters erfarenheter av hälso- och sjukvården, framkom att 

en del patienter upplevde att de inte blev tagna på allvar. Detta var vanligast bland 

yngre patienter (Fry et al., 2016; Ryan & Farrelly, 2009; Walsh et al., 2018). 

Bristande helhetssyn var något som belystes i fyra av studierna. Patienterna beskrev 

att vårdpersonalen enbart fokuserade på den kroppsliga aspekten av hjärtsvikten 

(Burström et al., 2011; Fry et al., 2016; Rodriguez et al., 2008; Sampaio et al., 2018). 

Då hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som påverkar individen på alla områden i livet, 

anser uppsatsförfattarna att personcentrerad vård är en förutsättning för att kunna 

stödja dessa patienter i att leva ett så rikt liv som möjligt, utifrån de förutsättningar 

som finns. Detta stöds av Dudas et al. (2012), vars studie tydligt visade att 



 

28 
 

personcentrerad vård bidrog till att patienters osäkerhet kring hjärtsvikt minskade, 

vilket även ledde till en reducering av oro och stress. 

 

De copingstrategier som beskrevs av hjärtsviktspatienter kunde delas in i 

konstruktiva och undvikande strategier. (Andersson et al., 2012; Burström et al., 

2011; Li et al., 2019; Mahoney-Davies et al., 2017; Seah et al., 2016; Thornhill et 

al., 2008). I studien av Li et al. (2019) beskrev flera patienter hur de, för att i längden 

orka upprätthålla en strikt förändrad livsstil, ibland tillät sig själva att göra avsteg 

från exempelvis salt och vätskerestriktioner. Detta var något som uppsatsförfattarna 

noterade som intressant och en viktig insikt att ha med sig i framtida möten med 

hjärtsviktspatienter. Författarna menar att det är viktigt att inte döma patienter som 

gör dessa avsteg, men samtidigt är det viktigt att patienterna förstår att alltför 

långvariga avsteg kan leda till att hjärtsvikten förvärras. En strategi som beskrevs 

av många patienter i flera av studierna, var att fokusera på saker att känna 

tacksamhet för (Burström et al., 2011; Hägglund et al., 2008; Li et al., 2019; 

Wayment Allen et al., 2009; Seah et al., 2016; Sampaio et al., 2018). 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan, genom ett personcentrerat 

förhållningssätt med patientberättelsen i fokus, kan hjälpa patienten att identifiera 

saker i patientens liv som kan vara en källa till tacksamhet. 

 

En del patienter kunde inte acceptera att de drabbats av hjärtsvikt och reagerade med 

förnekelse (Burström et al., 2011; Hjelmfors et al., 2018; Li et al., 2019; Mangolian 

Shahrbabaki et al., 2017). Detta ledde till att patienterna använde sig av undvikande 

copingstrategier (Hjelmfors et al., 2018; Li et al., 2019; Mahoney-Davies et al., 

2017; Mangolian Shahrbabaki et al., 2017; Ryan & Farrelly, 2009). En studie av 

Nahlén Bose, Elfström, Björling, Persson och Saboonchi (2016) visade att det fanns 

ett tydligt samband mellan undvikande copingstrategier, sjukdomsupplevelse och 

uppkomst av ångest och depression hos patienter med hjärtsvikt. Uppsatsförfattarna 

menar därför att det är viktigt att stödja patienter i att hitta sin egen styrka och insikt 

att de själva har makt att påverka sitt liv i en positiv riktning, vilket kan minska 

risken för depression samt öka patienternas motivation att ta itu med sin situation på 

ett konstruktivt sätt. 
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Metoddiskussion 

Examensarbetet har utförts som en litteraturöversikt. Syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. Den teoretiska utgångspunkten har 

varit personcentrerad vård. En mångfald av erfarenheter och upplevelser framträdde. 

För att belysa denna mångfald valde uppsatsförfattarna att återge flera patientcitat, 

från de vetenskapliga artiklarna, i resultatdelen. Ofta fanns ett samband mellan olika 

erfarenheter och upplevelser, vilket innebar att de kunde passa in under flera 

kategorier i resultatet. 

 

Styrkor 

Cinahl är en databas innehållande litteratur inom omvårdnadsvetenskap, och 

PubMed är en databas innehållande medicinska artiklar, men även artiklar om 

omvårdnad (Östlundh, 2017). Det är därför en styrka att den vetenskapliga 

litteraturen har hämtats via databaserna Cinahl och PubMed, då dessa databaser är 

de största och de är heltäckande inom omvårdnad och medicin. Sökningar gjordes 

med hjälp av engelska sökord relaterade till syftet, och inga begränsningar gjordes 

gällande vilken design artiklarna skulle ha. Efter genomläsning och 

kvalitetsgranskning av artiklarna, återstod 14 artiklar med kvalitativ metod och en 

artikel med mixed method. Dessa artiklar ligger till grund för resultatet i 

litteraturöversikten. Att sökorden skrevs på engelska och inte svenska resulterade i 

fler sökträffar, då det internationella vetenskapliga språket är engelska. 

Resultatartiklarna kom från Europa, USA och Asien och var av hög kvalitet, vilket 

ger en hög trovärdighet. Trots att studierna var genomförda i olika världsdelar 

framkom det att patienter med hjärtsvikt hade liknande upplevelser oavsett vilken 

världsdel de levde i. Detta medför att resultaten har en överförbarhet till den svenska 

hälso- och sjukvården. Samtliga källor till detta examensarbete har redovisats, både 

i löpande text och i en separat referenslista enligt Röda Korsets APA-guide. 

 

Svagheter 

Alla artiklar som användes till resultatet var skrivna på engelska, en svaghet var att 

ingen av uppsatsförfattarna har engelska som modersmål. För att undvika 
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felöversättningar användes engelskt-svenskt lexikon, fritt tillgängligt på Internet 

(https://translate.google.se) och en digital översättningspenna, Quicktionary TS 

Premium Professional (www.dikteringsbutiken.se), innehållande medicinsk ordlista 

samt engelskt-svenskt lexikon. Det var många enskilda patienters erfarenheter som 

redovisades i de olika studierna. Detta bidrog till att samtliga resultat inte kunde tas 

med i denna litteraturöversikt, vilket kan ses som en svaghet. Av patienterna som 

deltog i studierna var 134 män och 87 kvinnor, vilket kan ses som en ojämn 

fördelning. Men med hänsyn till att män drabbas oftare av hjärtsvikt än kvinnor vid 

en ålder under 80 år (Dahlström, 2010) och beaktar att patienterna i studierna var 

mellan 31 och 89 år, så är det ändå inte helt osannolikt att siffrorna är representativa 

för samhället. 

 

Etikdiskussion 

Uppsatsförfattarna till denna uppsats har varit noga med att tillse att i alla 

inkluderade artiklar i resultaten har patienterna varit tillfrågade om att deltaga i 

studierna och/eller har artiklarna granskats av en etisk nämnd i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (2013).  

 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2012/2012) har den legitimerade 

sjuksköterskan ett ansvar att initiera och bidra till hälsofrämjande åtgärder för 

allmänheten och speciellt till sårbara grupper i befolkningen. Att bedriva forskning 

om hälsa och omvårdnad samt att verka för att denna sprids och tillämpas är ett 

viktigt ansvarsområde. Sjuksköterskan har även ett ansvar gällande rättvis 

fördelning av vårdens resurser (a.a.). Uppsatsförfattarna har genom denna 

litteraturöversikt fått insikt om att hjärtsviktens påverkan kan innebära ett enormt 

lidande och en ökad sårbarhet för individen. Många patienter tvingas till 

återinläggning på sjukhus, inte sällan på grund av bristande egenvård. Brister i 

egenvårdsförmågan beror till stor del på att patienterna inte fått adekvat information. 

Det är därför, såväl ur individperspektiv som samhällsperspektiv, etiskt motiverat 

att bedriva forskning som kan bidra till bättre vård och livskvalitet för denna 

patientgrupp.  
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Genusperspektiv 

 

Det sammanlagda antalet deltagare i de studier som låg till grund för 

litteraturöversiktens resultat var 221 hjärtsviktspatienter. Män var klart 

överrepresenterade bland deltagarna (134) jämfört med kvinnor (87). Den ojämna 

könsfördelningen skulle kunna härledas till det faktum att män, enligt Dahlström 

(2010), oftare drabbas av hjärtsvikt jämfört med kvinnor bland personer under 80 

år, deltagarnas ålder var 31–89 år. En annan förklaring till att män var 

överrepresenterade bland studiedeltagarna, skulle kunna vara ojämlikheten mellan 

könen, vad gäller diagnostisering av hjärtsvikt. Enligt Hayhoe et al. (2019) får 

kvinnor vänta längre på remiss till specialist, diagnos och läkemedelsbehandling 

jämfört med män. Studien visar även att ålder över 65 år innebär fördröjning vad 

gäller diagnos (a.a.). Eisenberg, Di Palo och Piña (2018) menar att det inom hälso- 

och sjukvården finns en allmän uppfattning om att hjärtsvikt är något som mestadels 

drabbar män. Således är det inte ovanligt att hjärtsviktssymtom hos kvinnor missas 

eller feltolkas, ibland behandlas dessa symtom som övre luftvägssyndrom, utan 

vidare utredning av orsaken (a.a.). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

2017:30), kap. 3, 1 §, ska målet med hälso- och sjukvården vara “en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen”. För att kunna uppfylla det målet, anser 

uppsatsförfattarna det vara av största vikt att i forskningssammanhang fokusera mer 

på hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Då befolkningen blir allt äldre, och en av tio personer över 80 år drabbas av 

hjärtsvikt, är det av stor vikt att alla sjuksköterskor som möter dessa personer har 

kunskap om hjärtsvikt och hur det påverkar patienten. Vård av hjärtsviktspatienter 

utgör en betydande kostnad för samhället, såväl ekonomiskt som miljömässigt. 

Varje vårdtillfälle innebär en belastning på miljön, i form av transporter och 

förbrukningsmaterial. Då fler människor överlever hjärtinfarkt och livslängden hos 

befolkningen ökar, kommer även antalet personer som lever med hjärtsvikt att vara 

större i framtiden. Denna litteraturöversikt bidrar med värdefull kunskap om de stora 
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variationerna i patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Denna kunskap 

motverkar risken för generalisering och ökar förståelsen för vikten av 

personcentrerad vård.  Litteraturöversikten bidrar även med kunskap om att 

depression är ett vanligt förekommande tillstånd bland hjärtsviktspatienter, vilket 

obehandlat påskyndar hjärtsviktens progress och sänker patientens livskvalitet. 

Uppsatsförfattarna anser att kunskapen om den stora förekomsten av depression i 

denna patientgrupp, kan vara en anledning till att införa screening av depression hos 

alla hjärtsviktspatienter. 

 

Slutsats 

Hjärtsvikt påverkar patienten såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Det är 

individuellt hur den drabbade upplever sin situation. Genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tillämpar ett personcentrerat förhållningssätt, där vården utgår 

från den unika patientens berättelse och utformas i samråd med patienten, stärks 

egenvårdsförmågan vilket kan bidra till en förbättrad livskvalitet. 

 

Förslag till vidare forskning 

Då det framkommit att depression är vanligt bland hjärtsviktspatienter och att 

depression påskyndar förloppet av hjärtsvikten, anser författarna att vidare 

forskning behövs. Denna forskning skulle kunna ske genom studier som undersöker 

egenvårdsförmåga och copingstrategier hos hjärtsviktspatienter som lider av 

depression, före och efter påbörjad behandling mot depression. För detta ändamål 

kan standardiserade formulär med skattningsskalor utarbetas. Detta för att 

undersöka om sådan behandling kan bidra till att stärka hjärtsviktspatienters 

egenvårdsförmåga och copingstrategier.  
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Bilaga 1 Artikelmatris.  
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Kontext Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Andersson, L., 
Eriksson, I., & 
Nordgren, L. 
 
2012 
 
Sverige 

Living with heart 
failure without 
realising: a 
qualitative patient 
study. 
 

To describe how people with 
HF experience support in 
Swedish primary healthcare. 
 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och skrevs ned ordagrant. 
 

Deltagarnas 
hem. 

n=11 (5 
män och 6 
kvinnor) 

Patienterna upplevde inte att 
de fick något stöd från 
primärvården. Bristande 
uppföljning och otillräcklig 
information ledde till 
svårigheter att kunna hantera 
sina symtom. 

Hög 
100 % 

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

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

The aim of this study is to 
illuminate women’s 
experiences of 
living with chronic heart 
failure with a focus on 
feelings of 
security and insecurity. 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer i två 
fokusgrupper. Intervjuerna 
spelades in och skrevs ned 
ordagrant. 

Primärvård. n=8 
(kvinnor) 

Resultaten visade att livssynen, 
synen på det förflutna, nutiden 
och inte minst 
framtidsutsikten, är 
grundläggande för 
livskvaliteten och känslan av 
trygghet och otrygghet bland 
kvinnor med hjärtsvikt. 

Hög 
92 % 

Fry, M., 
McLachlan, S., 
Purdy, S., Sanders, 
T., Kadam, U. T., 
& Chew-Graham, 
C. A. 
 
2016 
 
Storbritannien 

The implications 
of living with heart 
failure; the impact 
on everyday life, 
family support, co-
morbidities and 
access to 
healthcare: a 
secondary 
qualitative analysis 

The aim 
of collecting qualitative data 
from these participants was 
to gain an in-depth insight 
into the pathways towards, 
and reasons for, unplanned 
hospital admissions in pa- 
tients with heart failure. 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och skrevs ned ordagrant. 

Deltagarnas 
hem. 

n=14 (11 
patienter, 
varav 5 män 
och 6 
kvinnor 
samt 3 
kvinnliga 
sjukskötersk
or) 

Alla deltagare beskrev hur 
hjärtsviktens symtom 
begränsade deras förmåga att 
utföra normala 
vardagsaktiviteter, vilket ledde 
till frustration och förlust av 
självförtroende. 

Hög 
76 % 

Hjelmfors, L., 
Sandgren, A., 
Strömberg, A., 
Mårtensson, J., 
Jaarsma, T., & 
Friedrichsen, M. 
 
2018 
 
Sverige 
 

“I was told that I 
would not die 
from heart failure”: 
Patient perceptions 
of prognosis 
communication. 
 

the aim of this study was to 
describe HF 
patients' experiences of 
prognosis communication 
and explore how 
these experiences affected 
their preferences for future 
communication 
about the prognosis. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med fyra 
fokusgrupper. Efter dessa 
intervjuer genomfördes 
individuella intervjuer med 
de patienter som hade 
svårare hjärtsviktssymtom. 
Intervjuerna transkriberades 
därefter ordagrant. 

Hjärtsviktsm
ottagning 

n=15 (18 
män och 6 
kvinnor) 

Patienterna hade olika 
erfarenheter och preferenser 
gällande prognosinformation. 
Många patienter uppgav att de 
inte fått någon information 
om prognosen medan andra 
beskrev att 
sjukvårdspersonalen hade gett 
information på ett sätt som 
överensstämde med deras 
preferenser.  

Hög 
92 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Kontext Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Hägglund, L., 
Boman, K., & 
Lundman, B. 
 
2008 
 
Sverige 

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

The aim of this study was to 
illuminate the lived 
experience of fatigue among 
elderly women with chronic 
heart failure. 

 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 
 
 

Dagligt liv n=10 
(kvinnor) 

Upplevelsen av fatigue 
framstod som en kraft som 
lamslog hela kroppen, med 
betydande konsekvenser för 
vardagslivet. 

Hög 
98 % 

Li, C.-C., Chang, 
S.-R., & Shun, S.-
C. 
 
2019 
 
Taiwan 

The self-care 
coping process in 
patients with 
chronic heart 
failure: A 
qualitative study. 

To understand the self‐care 
coping process in CHF 
patients. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Kardiologavd
elning vid ett 
universitetssj
ukhus 

n=27 (17 
män och 10 
kvinnor) 

När patienterna mötte 
utmaningar med egenvården, 
omfattade copingprocessen att 
reagera på hjärtsvikten, finna 
sätt att leva med hjärtsvikt 
samt att omtolka situationen 
för att hitta en mening med 
tillståndet.  

Hög 
100 % 

Mahoney-Davies, 
G., Davis, C., 
Glen, C., Clifton, 
C., & Salkovskis, 
P. M. 
 
2017 
 
Storbritannien 

Examining the 
emotional and 
psychological 
experiences of 
people with heart 
failure. 

This study investigates how 
patients receiving care from a 
busy acute hospital in the 
south-west of England 
understand their illness and 
its emotional and 
psychological effects. It aims 
to use this information to 
make suggestions about how 
similar services could 
improve the psychological 
and emotional care they 
provide  

Mixed method 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades. 2 
frågeformulär med 
självskattning av depression 
och ångest.  
 
 

Akutvårdsav
delning 

n=10 (6 
män och 4 
kvinnor) 

Patienterna upplevde mer oro 
och ångest samt sämre 
livskvalitet efter uppkomst av 
hjärtsvikten jämfört med 
innan. Hjärtsvikten innebar 
förändringar på alla områden i 
livet. Både positiva och 
negativa förändringar 
beskrevs.  

Hög 
88 % 

Mangolian 
Shahrbabaki, P., 
Nouhi, E., Kazem, 
M., & Ahmadi, F. 
 
2017 
 
Iran 

The sliding context 
of health: the 
challenges faced by 
patients with 
heart failure from 
the perspective of 
patients, healthcare 
providers 
and family 
members 

To understand the challenges 
faced by patients with heart 
failure. 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Kardiologavd
elning vid ett 
utbildningssj
ukhus 

n=21 varav 
12 patienter 
(6 kvinnor 
och 6 män), 
3 
närstående, 
3 
kardiologer 
och 3 ssk 

Innan hjärtsviktsdiagnosen 
fastställts, ledde symtom som 
andfåddhet, utmattning och 
sömnstörningar till stor 
osäkerhet och förvirring. En 
del patienter besökte flera 
olika läkare för att hitta 
orsaken bakom symtomen, 
medan andra försökte ignorera 
sina symtom.   

Hög 
88% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Kontext Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

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´knowledg
e about and 
experiences with 
heart failure. 

The purpose of this study was 
to qualitatively 
explore patients’ knowledge 
regarding a heart fail- 
ure diagnosis, their 
understanding of their cardiac 
care providers’ treatment 
recommendations, and 
their views concerning the 
impact of heart failure on 
their daily lives and 
prognosis. 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades. 

Primärvård n=25 (24 
män och 1 
kvinna) 

Tiden från symtomuppkomst 
och fastställd diagnos var 
utmanande och frustrerande. 
När diagnosen ställts, förstod 
de flesta vikten av egenvård 
och följsamhet till 
läkemedelsbehandling. Flera 
patienter upplevde dock inte 
att de fått adekvat information 
om innebörden av hjärtsvikt 
samt prognos. 

Hög 
92 % 

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

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

The aim of this study was to 
describe patients' experiences 
of living with advanced heart 
failure. 

Kvalitativ 
 
Ostrukturerade intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
 
 

Kardiologmo
ttagning 

n=9 (6 män 
och 3 
kvinnor) 

Upplevelsen av att leva med 
svår hjärtsvikt beskrevs som 
ett skrämmande och tröttsamt 
sätt att leva, vilket utmärktes 
av ständigt ökande kraftlöshet 
och beroende.  

Hög 
80 % 

Sampaio, C., 
Renaud, I., & 
Ponce Leão, P. 
 
2018 
 
Portugal 

“When illness 
dictates who I 
am”: A 
hermeneutic 
approach to older 
adults with heart 
disease. 

The overall aim of this study 
was to describe how older 
people with 
advanced chronic heart 
failure experienced their 
everyday lives and 
created meaning of their 
experiences, with a focus on 
personal dignity. 

Kvalitativ 
 
Tre intervjuer med 
varierande struktur. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 

Medicinsk 
sjukvårdsavd
elning 

n=12 (5 
män och 7 
kvinnor) 

Bemötande från omgivningen 
hade en central betydelse för 
hur personerna uppfattade sig 
själva och sin situation. 

Hög 
100 % 

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

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

The purpose of this study was 
to explore the experiences, 
needs, and coping strategies 
of patients living with heart 
failure in 
Singapore. 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer, samt uppföljande 
följdfrågor som spelades in 
och transkriberades 
ordagrant.   

Två 
kardiologavd
elningar 

n=15 (13 
män och 2 
kvinnor) 

Att leva med hjärtsvikt gav en 
känsla av att vara en börda för 
familjen, att pendla mellan liv 
och död samt negativa 
känslor. Behov av hjälp från 
sjukvårdspersonal och att 
känna tillit till dem. 

Hög 
100 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Kontext Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Thornhill, K., 
Lyons, A. C., 
Nouwen, A., & 
Lip, G. Y. H. 
 
2008 
 
Storbritannien 

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

This study sought to explore 
people’s experiences of being 
diagnosed 
and subsequently living with 
congestive heart failure. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Sjukvårdsavd
elning samt 
öppenvård 

n=25 (21 
män och 4 
kvinnor) 

Att få en hjärtsviktsdiagnos, 
ledde inledningsvis till rädsla 
och osäkerhet. Vidare 
beskrevs olika upplevelser och 
känslor under sjukdomens 
olika stadier.    

Hög 
84 % 

Walsh, A., Kitko, 
L., & Hupcey, J. 
 
2018 
 
USA 

The experiences of 
younger 
individuals living 
with heart failure. 

aim of this study was to 
investigate the experiences of 
younger persons living with 
HF.  

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Kardiologavd
elning 

n=18 (8 
män och 10 
kvinnor) 

Att leva med hjärtsvikt hade 
en negativ inverkan på 
livskvaliteten, vilket innefattar 
såväl fysiska som ekonomiska 
och psykosociala 
komponenter. 

Hög 
88 % 

Wayment Allen, J., 
Arslanian-
Engoren, C., & 
Lynch-Sauer, J. 
 
2009 
 
USA 

The lived 
experience of 
middle-aged 
women with New 
York Heart 
Association class 
III heart failure: A 
pilot study. 

This study sought to better 
under- 
stand the lived experience of 
women 
with NYHA class III HF 
from the 
perspective of women living 
with the 
disease. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Dagligt liv n=4 
(kvinnor) 

Symtom som fatigue och 
andfåddhet ledde till upplevde 
en förlust eller försämrad 
förmåga att axla traditionella 
kvinnoroller. Detta innebar att 
kvinnorna utvecklade en ny 
självuppfattning. 

Hög 
92 % 
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Bilaga 2 Granskningsmall för kvalitetsbedömning kvalitativa studier 

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). 


