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SAMMANFATTNING 
 
Syftet var att utifrån aktuell vetenskaplig litteratur beskriva människors upplevelser av att leva 

med hjärtsvikt. Sjuksköterskans uppgifter är att planera, genomföra och utvärdera 

omvårdnaden kring hjärtsviktspatienten. En systematisk litteraturstudie gjordes för att belysa 

aktuell forskning inom ämnet. Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed, Blackwell 

Synergy och Cinahl. För att säkra studiens kvalitet användes kvalitativa och kvantitativa 

granskningsmallar. Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt upplevde oro och stress kring 

sina symtom. Flertalet beskrev en inre turbulens och en förlorad självständighet. 

Upplevelserna skilde sig bland könen. De flesta kände sig fysiskt begränsade på grund av 

tröttheten, vilket ledde till en känsla av social isolering. Stödet från omgivningen varierade. 

Studierna visade att behovet av omvårdande insatser var stort. Flertalet av patienterna hade 

försämrad aptit och led av oöverkomlig törst. Många drabbades av andnöd och 

sömnstörningar som gav konsekvenser i det dagliga livet. Kommunikationsproblem mellan 

sjukvårdspersonal och patienter förekom. Sjuksköterskan kan genom sina omvårdande 

insatser och sitt engagemang förbättra patientens situation. Litteraturstudien ger ökad 

förståelse för livssituationen hos patienter med hjärtsvikt. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, upplevelser, livskvalitet, genus  

Keywords: Heart failure, experiences, quality of life, gender 
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INTRODUKTION 
I Sverige finns idag cirka 200 000 personer som har en symtomgivande hjärtsvikt. Lika 

många uppskattas ha en hjärtsvikt utan symtom. Hjärtsvikt delas enligt New York Heart 

Association (NYHA) in i fyra olika klassificeringar beroende på funktionsnedsättning. 

Hjärtsvikt kräver livslång behandling och en obehandlad hjärtsvikt kan vara livshotande. Hos 

personer som har måttlig eller grav hjärtsvikt påverkas det dagliga livet mer eller mindre 

(Pavo-Hedner, 2004; Strömberg, 2005). I Sverige är kostnaderna för hjärtsviktsvården mycket 

höga. Detta beror delvis på den ökade livslängden bland befolkningen (Rydén-Bergsten & 

Andersson, 1999). 

 

Etiologi 

Hjärtsvikt är ett symtom på en underliggande sjukdom. Prevalensen stiger med åldern. 

Tillståndet uppstår när hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen. Några exempel på detta 

kan vara efter en hjärtinfarkt, vid nedsatt klaffunktion, hypertoni eller vid andra ischemiska 

hjärtsjukdomar.  Om hjärtats pumparbete är otillräckligt medför detta att kroppens organ inte 

får tillräckligt med syre och näring. Det sviktande hjärtat kan få svårt att tömma sig eller svårt 

att fylla sig med blod. Ibland är både tömnings- och fyllnadsfunktionen påverkad samtidigt. 

En utlösande faktor till hjärtsvikt kan vara rubbningar i hjärtrytmen. Om hjärtat slår för sakta 

eller för fort så blir blodmängden som pumpas runt otillräcklig. För hög eller låg 

ämnesomsättning kan också utlösa hjärtsvikt liksom en infektion som belastar hjärtmuskeln 

(Almås, 2002; Ericson & Ericson, 2002; Pavo-Hedner, 2004; Strömberg, 2005).  

 

Patofysiologi  

När pumpförmågan har försämrats strävar kroppen efter att kompensera detta. Det leder till en 

ökad puls så att mer blod kan pumpas runt i kroppen. För att hjärtmuskeln ska kunna ta hand 

om den ökade blodmängden måste hjärtat arbeta hårdare. Stresshormoner som syftar till att få 

hjärtat att slå snabbare utsöndras då. Den ökade belastningen leder ibland till att hjärtmuskeln 

blir förstorad. När hjärtat inte klarar av att upprätthålla den normala hjärtminutvolymen och 

den cirkulerande blodvolymen minskar, försöker njurarna att öka blodvolymen. Genom 

hormonutsöndring sparas vatten och natrium vilket ger hjärtat mera blod att pumpa runt. 

Kompensationsmekanismen fungerar tills det att hjärtat blir överfullt med blod och 

hjärtmuskelfibrerna blir maximalt utvidgade (Almås, 2002; Ericson & Ericson, 2002;  Pavo-

Hedner, 2004;  Strömberg, 2005). 
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Vid så kallad högerkammarsvikt samlas blodet i den venösa sidan av hjärtat och ökar 

blodtrycket i venerna vilket leder till vävnadsödem. Ödemen är vanligast perifert eftersom 

vätskan följer tyngdlagen. Även i buken kan vätska ansamlas och påverka bukens organ, 

bland annat genom stasning. Vid en allvarlig högerkammarsvikt kan både lever och mjälte 

påverkas. Den som drabbas av högerkammarsvikt får oftast detta som en följd av en 

vänsterkammarsvikt. Vid vänsterkammarsvikt leder det ökade ventrycket till att blodet 

”stockas” bakåt i lungkretsloppet. Vätska sipprar då ut från kapillärerna till lungblåsorna och 

ger ett försämrat utbyte av syre. Detta leder till ödem i lungorna. Tillståndet kan drastiskt 

försämras till ett livshotande akut lungödem som medför svår andnöd (Almås, 2002, Pavo-

Hedner, 2004). 

 

Symtom 

Symtom vid hjärtsvikt kan vara ansträngd andning, uttalad trötthet, blekhet, ödem och hosta 

nattetid. Även ökad urinmängd nattetid, viktuppgång, trög mage, aptitlöshet och illamående är 

vanligt liksom hjärtklappning. Ökad pulsfrekvens, vätska i lungsäckarna, ortopné 

(andningsbesvär vid sängläge), stasrassel över lungor, cyanos (tecken på syrebrist), kalla 

händer och fötter, halsvenstas och leverförstoring förekommer också. Vid svår vänstersidig 

hjärtsvikt kan oro och förvirring visa sig som tecken på syrebrist i hjärnan. Vid akut 

lungödem drar patienten efter andan och får svårt att ligga ned. När vätskan tränger in i de 

större luftvägarna kan det höras ett skvalpande ljud eller ett kraftigt rosslande när patienten 

andas. Skummiga upphostningar kan förekomma. Huden blir fuktig och kall och pulsen 

snabb. Läpparna kan bli blåaktiga till följd av syrebristen (Almås, 2002; Ericson & Ericson, 

2002; Pavo-Hedner, 2004). 

 

Diagnos 

Diagnosen hjärtsvikt ställs genom kliniska tecken såsom ödem och tung andning samt 

lungröntgen som visar om det finns vätska eller infiltrat. Vid ultraljud av hjärtat mäts 

hjärtkapaciteten och vid auskultation kan blåsljud eller rassel höras (Ericson & Ericson, 2002; 

Pavo-Hedner, 2004). 

 

Behandling 

Behandlingen av hjärtsvikt inriktas på att lindra symtomen och att behandla bakomliggande 

orsaker. Läkemedel såsom ACE-hämmare har bland annat till uppgift att avlasta vänster 
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kammare och motverka de vätskesparande hormonerna. Detta leder till att blodtrycket sänks, 

kärlen vidgas och urinutsöndringen ökar. Ibland används angiotensin II-hämmare som 

fungerar ungefär på samma sätt som ACE-hämmare. Diuretika kallas de läkemedel som 

underlättar hjärtats arbete genom ökad utsöndring av vatten och natrium vilket ger en ökad 

urinmängd och även sänker blodtrycket. Betablockerare motverkar rytmrubbningar, minskar 

blodtryck, puls och avlastar hjärtats arbete. När hjärtat avlastas minskar syrebehovet. Digitalis 

ges ibland för att öka kontraktionskraften hos det försvagade hjärtat. Nitroglycerinpreparat 

vidgar blodkärlen och minskar det venösa återflödet till hjärtat. Ibland ges extra syretillförsel 

för att minska andningsbesvären. Vid ett akut lungödem krävs speciell behandling och 

noggrann övervakning (Almås, 2002; Ericson & Ericson, 2002; Pavo-Hedner, 2004). 

 

Omvårdnad 

Sjuksköterskans uppgifter är att planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden kring 

hjärtsviktspatienten. Vid hjärtsvikt är det viktigt att observera patientens tillstånd, bland annat 

andning, puls, blodtryck och hjärtrytm. Patienten bör informeras om att minska sitt saltintag 

eftersom salt binder vatten i kroppen. Salt ger även ökad törst. Vätskereduktion till max 1500 

ml per dygn är vanligt, för att inte belasta hjärtat ytterligare. Detta kontrolleras med hjälp av 

en vätskelista. Urinmängden kan mätas och ibland kan det bli aktuellt med en KAD 

(kvarliggande kateter i urinblåsan) för att underlätta detta. Ibland är patienten trött och slut 

vilket gör att det kan bli alltför jobbigt med de täta toalettbesöken som de urindrivande 

läkemedlen ger. Detta är en vanlig indikation för KAD bland patienter med hjärtsvikt. 

Urinens utseende och lukt bör observeras på grund av att en KAD ger en ökad risk för 

urinvägsinfektion. Daglig viktkontroll visar om den vätskedrivande behandlingen fungerar. 

Nedsatt matlust, illamående, buksmärtor och trög mage kan tyda på venstas (ökat tryck i 

venerna) i mag- tarmkanalen. Det kan även bero på överdosering av läkemedlet digitalis. 

Venstas kan även försämra läkemedelsabsorptionen. Patienter med hjärtsvikt blir lätt 

förstoppade vilket bör förebyggas genom kostsammansättningen och tarmreglerande medel. 

Observation av andningen är av stor vikt eftersom andningen visar på försämring eller 

förbättring av patientens tillstånd. Tecken på försämrad cirkulation i extremiteterna såsom 

färg, temperatur, rörlighet och perifera pulsar måste observeras noggrant. Benödem behandlas 

med stödstrumpor eller benlindor. Hjärtsängsläge kan vara till stor hjälp för att underlätta 

andningen men innebär en omfördelning av vätskan i kroppen. Det finns därmed en ökad risk 

för sänglägeskomplikationer såsom till exempel trycksår (Almås, 2002; Jaarsma, Abu-Saad, 
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Halfens & Dracup, 1997). 

 

Det är viktigt att den sociala situationen ses över och att patienten får information och 

undervisning om egenvård (Almås, 2002). Det kan vara angeläget att prata om de 

konsekvenser som hjärtsvikten kan få för patienten och de närstående. Samtal om patientens 

prognos kan också vara önskvärt. Uttalad trötthet kan leda till behov av sociala insatser såsom 

hjälp i hemmet. Genom att planera sina dagliga aktiviteter så kan energi sparas till det som 

upplevs som viktigast för patienten. Inför fysisk ansträngning kan nitroglycerin behöva tas för 

att motverka kärlkramp. Oro, rastlöshet och förvirring kan vara tecken på syrebrist, något som 

kan uppmärksammas av de närstående (Almås, 2002; Grange, 2005; Jaarsma, et al. 1997). 

 

Studier har visat att patientundervisning stärker patientens förmåga att kontrollera sina 

symtom. Undervisning ökar även patientens förmåga att hantera sin situation. Patienten 

behöver information och undervisning kring livsstilsförändringar och vikten av att ta sin 

medicin. Uppföljning av den undervisning som givits är viktig eftersom patienten kan ha svårt 

att ta till sig all information vid ett tillfälle. Uppföljning ger även patienten tillfälle att ställa 

frågor som kan ha uppkommit (Grange, 2005; Kutzleb & Reiner, 2006). 

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är idag ett växande problem. Bristande förståelse för livssituationen bland 

människor som lever med hjärtsvikt gör att sjuksköterskan inte kan ge vård utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det är därför viktigt att öka förståelsen för hur människor med hjärtsvikt 

upplever sin vardag genom att ta del av deras upplevelser. Resultatet kan hjälpa 

sjuksköterskan att se vilka omvårdnadsinsatser som behövs. Därmed kan sjuksköterskan 

förmedla kontakter och engagera det sociala kontaktnätet kring patienten. Genom 

sjuksköterskans insatser kan patientens livskvalitet bevaras.  

 
Syfte 

Syftet var att utifrån aktuell vetenskaplig litteratur beskriva människors upplevelser av att leva 

med hjärtsvikt. 

 

Frågeställning 

Hur upplevde patienter med hjärtsvikt att deras dagliga livsföring påverkades av hjärtsvikten? 
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Begreppsdefinitioner 

Hjärtminutvolym kallas den blodvolym som pumpas ut i artärerna per minut multiplicerat 

med antal hjärtslag per minut (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). 

 

New York Heart Association (NYHA) har utarbetat en funktionsklassificering där graden av 

hjärtsvikt delas in i fyra olika klasser:   

NYHA I: Nedsatt hjärtfunktion utan symtom. 

NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk aktivitet av mer än 

måttlig grad. 

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

aktivitet, allt ifrån gång i lätt motlut till av- och påklädning. Lättare fall (klarar att gå >200m 

på plan mark utan besvär) hänförs ibland till klass III a och svårare till klass III b. 

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

uppstår vid minsta aktivitet. Patienten är ofta sängbunden (Fridlund, 1998). 

 

METOD 
Design 

En deskriptiv systematisk litteraturstudie valdes för att belysa aktuell forskning. För att säkra 

studiens kvalitet användes granskningsmallar. En systematisk innehållsanalys gjordes.  

 
Urval 

De databaser som användes var PubMed, Blackwell Synergy och Cinahl. Sökningen 

avgränsades till titel och abstract. De artiklar som litteraturstudien bygger på följde ett 

vetenskapligt arbetssätt och var skrivna på engelska. Arkliklarna var publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och var högst tio år gamla. Endast primärkällor användes. De sökord 

som användes i olika kombinationer var living with heart failure, experience och nurse. Av de 

vetenskapliga artiklarna nyttjades 25 stycken. I tabell 1, se nedan, följer en översikt över 

artikelsökningen.  
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning 

Databas Sökord Antal träffar Antal nyttjade artiklar

PubMed Living with heart failure 433 9 

PubMed Living with heart failure AND 
experience 

36 4 

PubMed Heart failure experience AND 
nurse 

22 2 

Blackwell Synergy Living with heart failure 68 3 
Cinahl Living with heart failure  136 7 

 

Datainsamlingmetod 

Granskningsmallar enligt en modifierad version av Forsberg & Wengström, (2003) samt 

Willman & Stoltz, (2002) användes (bilaga 1 och 2). Mallarna användes för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa innehöll ja och nej frågor 

som rörde artiklarnas innehåll och uppbyggnad. Den kvalitativa mallen bestod av 25 frågor, 

där varje fråga gav en poäng. Den kvantitativa mallen bestod i sin tur av 29 frågor, där varje 

fråga gav en poäng. Studiernas kvalitet bedömdes efter antal poäng och kategoriserades till 

låg, medel eller hög kvalitet. I den kvantitativa granskningsmallen innebar 0-16 poäng låg 

kvalitet, 17-23  poäng medel kvalitet och 24-29 poäng hög kvalitet. I den kvalitativa 

granskningsmallen innebar 0-14 poäng låg kvalitet, 15-19 poäng medel kvalitet och 20-25 

poäng hög kvalitet. 

 
Etiska överväganden 

Uppsatsförfattarna har haft för avsikt att förhålla sig opartiska vid urval, analys och tolkning. 

Materialet har redovisats sanningsenligt. 

 

Analys och tolkning av data 

Studiernas vetenskapliga trovärdighet, resultatredovisning och kliniska relevans studerades. 

Varje studie sammanfattades för att bedöma värdet av resultatet i förhållande till 

frågeställningen som skulle besvaras. Uppsatsförfattarna sammanfattade och analyserade 

artiklarna gemensamt. I tabell 2 som presenteras nedan, visas en artikelöversikt över 

resultatdelen. 
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Tabell 2. Artikelöversikt, resultatdelen 
 
Författare År Titel Nationalitet Typ av 

studie/design 
Urval Kvalitet

Aldred, H.  
Gott, M.  
& Gariballa, S. 

2005 Advanced heart 
failure: impact on 
older patients and 
informal carers 

Storbritannien Kvalitativ 
 
Explorativ 

n = 10 
Män 
och 
kvinnor 

25 poäng, 
hög 

Barnes, S.  
Gott, M.  
Payne, S. 
Seamark, D. 
Parker, C. 
Gariballa, S.  
& Small, N 

2006 Communication in 
heart failure: 
perspectives from 
older people and 
primary care 
professionals 

Storbritannien Kvalitativ 
 
Explorativ 

n = 44 
 
Män 
och 
kvinnor 

25 poäng, 
hög 

Boyd, K.J.  
Murray, S.A. 
Kendall, M. 
Worth, A. & 
Benton, T.F. 

2004 Living with advanced 
heart failure: a 
prospective, 
community based 
study of patients and 
their carers. 

Storbritannien Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

n = 16 
 
Män 
och 
kvinnor 
 

24 poäng, 
hög 

Broström, A. 
Strömberg, A. 
Dahlström, U. 
& Fridlund, B. 

2001 Patients with 
congestive heart failure 
and their conceptions 
of their sleep situation. 

Sverige Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

n =20 
Män 
och 
kvinnor 

24 poäng, 
hög 

Broström, A. 
Strömberg, A. 
Dahlström, U. & 
Fridlund, B. 

2004 Sleep difficulties, 
Daytime  
Sleepiness, and 
Health-related Quality 
of Life in Patients with 
Chronic Heart Failure 

Sverige Kvantitativ 
 
Deskriptiv 

n = 223 
 
Män 
och 
kvinnor 

 25 poäng, 
hög 

Brännström, M. 
Ekman, I. 
Norberg, N. 
Broman, K  & 
Strandberg, G. 

2006 Living with severe  
chronic heart failure in 
palliative advanced 
home care 

Sverige Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

n = 4 
 
Män 
och 
kvinnor 

24 poäng, 
hög 

Ekman, I.   
& Ehrenberg, A. 

2002 Fatigue in chronic 
heart failure. Does 
gender make a  
difference? 

Sverige Kvantitativ 
 
Deskriptiv 

n = 158 
 
Män 
och 
kvinnor 

27 poäng, 
hög 

Europe, E. & 
Tyni-Lenné, R. 

2004 Qualitative analysis of 
the male experience of 
heart failure 

Sverige Kvantitativ 
 
Deskriptiv 

n = 20 
 
Män 
 

25 poäng, 
hög 

Falk, S.  
Wahn, A.K.  
& Lidell, E. 

2007 Keeping the 
maintenance of a daily 
life in spite of chronic 
heart failure. A 
qualitative study. 

Sverige Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

n = 17 
 
Män 
och 
kvinnor 

25 poäng, 
hög 

Franzén, K. 
Blomqvist, K.  
& Saveman, B.I. 

2006 Impact of chronic heart 
failure on elderly  
persons` daily life: A 
validation study 

Sverige Kvantitativ 
 
Deskriptiv 
 

n = 357 
 
Män 
och 
kvinnor 

28 poäng, 
hög 
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Gott, M.  
Barnes, S. Payne, 
S. 
Parker, C. 
Seamark, D. 
Gariballa, S.  
& Small, N. 

2007 Patients views of social 
service provision for 
older people with 
advanced heart failure 

Storbritannien Kvantitativ, 
Kvalitativ 

n = 542 
n = 40 
 

29 poäng, 
hög, 
25 poäng, 
hög 

Gott, M.  Barnes, 
S. Parker, C. 
Payne, S. 
Seamark, D. 
Gariballa, S.  
& Small, N. 

2006 Predictors of the quality 
of life of older people 
with heart failure 
recruited from primary 
care 

Storbritannien Kvantitativ 
 
Deskriptiv 

n = 542 
 
Män och 
kvinnor 

28 poäng, 
hög 

Jacobsson, A. 
Pihl, E. 
Mårtensson, J. & 
Fridlund, B. 

2004 Emotions, the meaning of 
food and heart failure: a 
grounded theory study 

Sverige Kvalitativ 
 
Deskriptiv, 
explorativ 

n = 11 
 
Män och 
kvinnor 

21 poäng, 
hög 

Jaarsma, T. 2002 Sexual problems in heart 
failure 

Nederländerna, 
Tyskland 

Kvantitativ 
 
Deskriptiv 

n = 73 
 
Män och 
kvinnor 
 

26 poäng, 
hög 

Mårtensson, J. 
Karlsson, J. & 
Fridlund, B. 

1998 Female patients with 
congestive heart failure:  
how they conceive their 
life situation 

Sverige Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

n = 12 
 
Kvinnor 

23 poäng, 
hög 

Mårtensson, J. 
Dracup, K. 
Canary, C.  
& Fridlund, B. 

2003 Living with heart failure:  
Depression and quality of 
life in patients and 
spouses 

Sverige, USA Kvantitativ 
 
Deskriptiv 

n = 96 (48 
par) 
 
Män med 
respektive 
 
 

27 poäng, 
hög 

Mårtensson, J.  
Karlsson, J. 
& Fridlund, B. 

1997 Male patients with 
congestive heart failure  
and their conceptions of 
the life situation. 

Sverige Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

n = 12 
 
Män 

24 poäng, 
hög 

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

2007 Living with moderate-
severe chronic heart 
failure  
as a middle-aged person 

Sverige Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

n = 7 
 
Män och 
kvinnor 
 

25 poäng, 
hög 

Nordgren, L.  
& Sörensen, S. 

2003 Symptoms experienced 
in the last six month of 
life in  
patients with end-stage 
heart failure 

Sverige Kvantitativ 
 
Deskriptiv 

n = 80 
 
Män och 
kvinnor 
 

26 poäng, 
hög 

Pihl, E. 
Jacobsson, A. 
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RESULTAT 
Upplevelser av att leva med hjärtsvikt 

Av resultatet framkom upplevelser under följande rubriker: 

• Sociala begränsningar  

• Stöd från omgivningen 

• Hantering av vardagen 

• Sociala hjälpinsatser 

• Påverkan på sömnen 

• Påverkan på nutritionen 

• Kommunikationsproblem 

• Depression 

• Sexuella problem 

 

Åtskilliga studier visade att patienter med hjärtsvikt i stor utsträckning upplevde oro och 

stress kring sina symtom. Merparten upplevde att ju omfattande symtom de hade, desto sämre 

var deras livskvalitet (Franzén, Blomqvist & Saveman, 2006; Zambroski, Moser, Bhat & 

Ziegler, 2005). Att bli beroende av sjukvården, mediciner och behandlingar gav upphov till 

blandade känslor. Insatserna var uppskattade men gav känslan av en förlorad självständighet. 

Några personer beskrev att deras livssituation numera utmärktes av det snabbt föränderliga 

hälsotillståndet och den sviktande kroppen. Redan innan tillståndet hjärtsvikt fastställdes 

anade de flesta att kroppen inte fungerade som normalt. Någon beskrev känslan av att leva 

som en fånge i sin egen kropp. En del hade svårt att tolka kroppens signaler. En patient 
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beskrev att han upplevde att andra tittade konstigt på honom på grund av hans tunga och 

rosslande andning. Detta upplevde han som speciellt jobbigt vid tandläkarbesök. Ofta frågade 

han sig varför just han drabbats och om han själv hade någon skuld i detta (Nordgren, Asp & 

Fagerberg, 2007). Studier visade att faktorer såsom graden av hjärtsvikt, att tillhöra en lägre 

samhällsklass liksom att vara deprimerad eller multisjuk, påverkade livskvalitén negativt 

(Aldred, Gott & Gariballa, 2005; Gott, Barnes, Parker, Payne, Seamark, Gariballa & Small, 

2006). I en studie där patienter med hjärtsvikt djupintervjuades upplevde de kaos, förvirring, 

oordning, nervositet, samt lättretlighet och lättrördhet. De beskrev en inre turbulens. Graden 

av turbulens kopplades till graden av symtom. Några beskrev att de emellanåt drabbades av 

andnöd som gav en känsla av att drunkna (Zambroski, 2003). Vissa beskrev att de hade tappat 

entusiasmen i livet och att de levde med en rädsla för att dö (Falk, Wahn & Lidell, 2007; 

Nordgren et al. 2007, Zambroski, 2003). Några hade svårt att acceptera sin nya livssituation 

(Falk et al 2007). Efterhand insåg dock de flesta att livet inte slutade vid diagnosen (Nordgren 

et al. 2007; Zambroski, 2003). Det fanns även de som var tillfredställda med sin livssituation 

(Gustavsson & Bränholm, 2003; Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1998). Några gladdes åt 

de tidigare upplevelser och levde på gamla goda minnen (Falk et al. 2007). Det var inte heller 

alla vars dagliga livsföring var påtagligt påverkad, trots en medelsvår hjärtsvikt (Gustavsson 

& Bränholm, 2003; Mårtensson et al. 1998).  

 
Sociala begränsningar 

Flertalet upplevde att de i samband med hjärtsvikten fått svårt att delta i vardagen 

(Zambroski, 2003). Några beskrev att de hade förlorat olika identitetsroller i samhället och 

framför allt i familjen (Aldred, et al. 2005; Nordgren et al. 2007). Detta var smärtsamt för 

dem (Aldred et al. 2005; Boyd, Murray, Kendall, Worth & Benton, 2004). En studie visade att 

de som drabbades av hjärtsvikt i yngre ålder upplevde en sämre livskvalitet än de äldre som 

drabbades (Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler, 2005). De medelålders kände en sorg över att 

de inte längre kunde fortsätta sin yrkeskarriär (Nordgren et al. 2007). En man upplevde att 

han bröt sina äktenskapslöften när han inte längre kunde ta hand om sin fru (Aldred et al. 

2005). Flera upplevde en förlorad känsla av samhörighet till andra. Livet ändrade riktning, 

liksom målsättningarna. Det blev svårt att leva upp till omgivningens förväntningar (Nordgren 

et al. 2007). De som hade barnbarn kände en uppgivenhet över att de inte hade ork att ta hand 

om dem. En kvinna drömde om att ta med sitt barnbarn på semester, något som var omöjligt i 

hennes situation (Aldred et al. 2005).  
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De flesta upplevde ett behov av att pröva sina begränsningar gällande dagliga aktiviteter. 

Många kände en förlust och sorg över att de inte längre kunde gå till kyrkan, handla mat, 

umgås med familj och vänner samt att gå på fest. Att klara av enkla vardagsbestyr var inte 

längre en självklarhet. De flesta kände frustration, otålighet, depression, skuld och avundsjuka 

över detta. Den vätskedrivande behandlingen ledde till ökade toalettbesök vilket begränsade 

deras sociala tillvaro. En kvinna löste detta genom att ta sin vätskedrivande medicin nattetid i 

stället för på morgonen. Detta gav möjligheten att gå och uträtta ärenden på förmiddagen. 

Hellre några extra toalettbesök nattetid än en begränsad social tillvaro var hennes resonemang 

(Zambroski, 2003). En patient beskrev att hans brist på ork gjorde att han inte längre klarade 

av att bowla. Detta hindrade honom dock inte från att gå till bowlinghallen för att träffa sina 

vänner. Flera av patienterna hittade nya vägar och intressen i livet (Falk et al. 2007). 

 
Stöd från omgivningen 

Flertalet hade behov av stöd från anhöriga och utomstående, som en ”klippa att luta sig mot”. 

Dessa personer gjorde dem trygga och gav dem känslan av att ha funnit en ”säker hamn” 

(Aldred et al. 2005; Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1997; Zambroski, 2003). Att de ofta 

förlitade sig på andra var dock inte alltid av godo, eftersom de då överlät andra att ta deras 

beslut. De ville ofta att de anhöriga skulle fatta deras beslut vid sjukvårdskontakter eller vid 

situationer då de var i behov av akut vård (Zambroski, 2003). En man beskrev att han inte 

ville besvära sin fru vars arbetsbörda var överhängande på grund av hans sjukdomstillstånd. 

Detta ledde till att han väntade in i det sista med att be om hjälp. Då han till slut vände sig till 

henne, var hans tillstånd så akut att han endast kunde kommunicera genom att knacka i bordet 

(Aldred et al. 2005). Det fanns även andra anledningar till att vissa stannade hemma från 

sjukhuset in i det längsta. Händelser på sjukhus då de varit nära döden gjorde att de levde med 

en ständig rädsla för att det skulle upprepas. Förutom att ta hjälp av andra i sin närhet litade 

många till sin gudstro eller på sin intuition (Zambroski, 2003). Några värdesatte att det fanns 

någon som såg efter hemmet under deras sjukhusvistelser. Det blev en trygghet att grannen 

hade en extra nyckel (Falk et al. 2007).  

 
Hantering av vardagen 

Flera av studierna pekade på att patienter med hjärtsvikt hade minskad ork. Patienterna 

beskrev att de tvingades prioritera bort mindre viktiga sysslor (Aldred et al. 2005; Falk et al. 
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2007). De flesta fann olika sätt att spara energi på. Vissa passade på att laga flera maträtter vid 

samma tillfälle då de hade ork. Det fanns även de som använde hjälpmedel för påklädning. 

Några kom på att det gick bra att sitta ner då de till exempel rensade ogräs. En patient beskrev 

att hon tvingades lämna sina varor i bilen då hon hade handlat, för att bära in dessa då hon 

hade hämtat krafter. Små enkla knep användes, till exempel att byta till mindre dricksglas för 

att inte överskrida sin vätskerestriktion (Falk et al. 2007).  De flesta försökte att följa de 

medicinska direktiven och de kände stolthet då de höll fast vid dessa (Falk et al. 2007; 

Nordgren et al. 2007; Zambroski, 2003). De visste att några extra glas med vätska kunde 

förvärra deras symtom och att de tog lång tid för kroppen att bli av med dessa (Falk et al. 

2007). En patient beskrev att sjukvården uppmanat honom att sluta röka, vilket han gjorde. I 

samband med rökstoppet gick han upp några kilo i vikt. Han upplevde detta som ett stort 

nederlag eftersom han antog att viktuppgången försämrade hans sviktsymtom. Han hade fått 

direktiv om att hålla vikten för att inte samla på sig vätska. Detta var förvirrande och gjorde 

honom frustrerad (Nordgren et al. 2007). En annan patient beskrev att denne ökat så mycket i 

vikt att andningen försämrades. Då patienten såg sig i spegeln blev denne chockad över det 

förändrade utseendet (Boyd et al. 2004). Många upplevde att det var svårt att upptäcka 

viktförändringarna i tid (Brännström, Ekman, Norberg, Broman & Strandberg, 2006). 

 
Sociala hjälpinsatser 

I de intervjuer som gjordes framkom det att många av de tillfrågade inte önskade hjälp, utan 

ville klara sig själva. Några uppgav att de var för stolta för att ta emot hjälp. Andra 

anledningar till att de inte valde hemhjälp var att den upplevdes som svårtillgänglig. De visste 

inte var de skulle vända sig för att få hjälp (Gott, Barnes, Payne, Parker, Seamark, Gariballa, 

Small, 2007). Somliga tog hjälp av vänner, grannar och familj för att uträtta vardagssysslor 

(Aldred et al. 2005; Falk et al. 2007; Gott et al. 2007). Flertalet hade vänner med negativa 

erfarenheter av hjälpinsatser i hemmet, vilket påverkade deras val. Många upplevde även en 

oflexibilitet bland vårdgivarna och att det ständigt kom nya vikarier. De saknade kontinuitet 

(Gott et al. 2007). Vissa upplevde en förlorad värdighet då de blev tvungna att ta emot hjälp 

med till exempel intimhygienen. Att använda hjälpmedel som exempelvis en rullstol, 

upplevdes också som ovärdigt. Vissa saknade hjälpinsatser på grund av problem med de 

sociala myndigheterna. De drev en kamp för att få hjälpinsatser men fick gång på gång avslag 

(Boyd et al. 2004). 
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Påverkan på sömnen 
Flera studier påvisade att patienter med hjärtsvikt led av sömnstörningar som fick 

konsekvenser i det dagliga livet. Svårigheterna gällde både insomning och upprätthållandet av 

en god nattsömn. Negativa tankar om hjärtsvikten tyngde, speciellt i början av sjukdomstiden. 

Dessa var värst då de försökte somna. Många hade andnöd som gjorde det omöjligt att ligga 

och sova plant. Andnöden ledde i vissa fall till panikkänslor och upplevdes som värst då de 

var i ensamhet (Boyd et al. 2004; Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2001; 

Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2004). En del beskrev att de låg och lyssnade på 

sina hjärtslag vilket ledde till stress. Detta gällde främst de patienter som till och från led av 

hjärtklappning. Hosta var också något som störde sömnen. Majoriteten beskrev att de vaknade 

minst en gång per natt på grund av urinträngningar (Broström et al. 2004; Zambroski et al. 

2005). Detta störde sömnen och ledde till att de sällan kände sig helt utvilade dagtid 

(Broström et al. 2004). I de fall då sömnstörningen ledde till uttalad trötthet, hade patienterna 

ibland behov av vila under dagen, något som upplevdes som ett problem. De hade svårt att 

hantera vardagen på grund av den ständiga tröttheten (Broström et al. 2001; Broström, et al. 

2004). Sömnbehovet visade sig vara större bland männen (Broström et al. 2004). Vissa 

kopplade ihop tröttheten med sin medicinering. Flertalet uppgav att de hade behov av 

information om vad de kunde göra för att få en bättre sömn. För att förbättra sin 

sömnsituation började några att använda sig av avslappning och ändrade rutiner kring 

måltider. Andra sov sittande eller reglerade temperaturen i sovrummet. Några tog hjälp av 

sjukvården med till exempel medicinsk behandling (Broström et al. 2001; Broström, et al. 

2004). Störd nattsömn ledde till att den upplevda livskvaliteten bland de tillfrågade 

försämrades (Broström et al. 2004). 
 

Påverkan på nutritionen 
I en studie tillfrågades patienter med hjärtsvikt om deras upplevelser kring mat. Resultatet 

visade att de positiva upplevelserna var tillfredsställelse, välbehag, längtan och gemenskap. 

Även om personerna hade försämrad aptit, strävade de efter att försöka äta eftersom de så 

gärna ville. Små portioner gjorde det lättare. Vissa klarade bara av ett mål mat om dagen och 

försökte då att njuta av det. Gemenskap upplevdes som viktigt för aptiten. En kvinna beskrev 

hur hon började lyssna på radion vid måltiderna, sedan hennes make gått bort. Vetskapen om 

sambandet mellan hjärtsvikten och den försämrade aptiten saknades hos vissa. Några av de 

tillfrågade kände sorg över att de mist aptiten. Missmod, nedstämdhet och skam blev vanliga 
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känslor då inte älsklingsrätten smakade som förr. Gå ut och äta var inte längre ett nöje. Några 

beskrev att de åt endast för att överleva (Jacobsson, Pihl, Mårtensson & Fridlund, 2004). 

Många som led av svår hjärtsvikt beskrev en känsla av oöverkomlig törst. Det begränsade 

vätskeintaget ledde till muntorrhet. De misslyckades ofta med att följa vätskerestriktionen, 

eftersom de upplevde att det inte fanns något som släckte törsten bättre än att dricka 

(Brännström et al. 2006). 

 
Kommunikationsproblem 

Flera studier visade att det förekom kommunikationsproblem mellan sjukvårdspersonal och 

patienter. Många patienter upplevde att alltför svåra medicinska termer användes för att 

beskriva deras tillstånd, vilket lämnade dem osäkra och förvirrade. I vissa fall uppgav 

patienterna att de stängde av helt eller tappade intresset för att lära sig mer om diagnosen. 

Detta ledde till att patienterna blev omedvetna om vilka symtom som kunde höra samman 

med hjärtsvikten. Flera av intervjupersonerna saknade delvis sjukdomsinsikt (Aldred et al. 

2005; Barnes, Gott, Payne, Seamark, Parker, Gariballa & Small, 2006). Några av dem som 

saknade tillräcklig kunskap om hjärtsvikten och dess symtom, upplevde ibland panikattacker 

och rädsla för att vara ensamma. Det fanns även en ängslan för hur de skulle komma att agera 

i en krissituation (Barnes et al. 2006). Vissa ville vara ovetande om sitt tillstånd för att slippa 

oro (Barnes et al. 2006; Boyd et al. 2004). De flesta hade lättare att ta till sig muntlig 

information än skriftlig vilket gjorde att de ibland använde tv:n som informationskälla 

(Zambroski, 2003). Många beskrev att korttidsminnet försämrades och att de kände sig 

förvirrade. Detta tolkade de som bieffekter av hjärtsvikten. Därför kom de inte alltid ihåg vad 

som sagts eller vad de ville fråga om under läkarbesöken (Barnes et al. 2006; Rogers, 

Adington-Hall, Abery, McCoy, Bulpitt, Coats & Gibbs, 2000). En patient hade uppmanats att 

ta med sig egna anteckningar till läkaren. Läkaren tittade dock inte på anteckningarna. 

Ointresset ledde till att patienten tappade motivationen (Falk et al. 2007). Flera uppgav att de 

hade önskat mer tid för samtal med läkaren samt en tydligare prognos om framtiden (Aldred 

et al. 2005). Patienterna betonade vikten av kontinuitet vid kontakt med vården, för trygghet 

och bättre uppföljning (Aldred et al. 2005; Boyd et al. 2004; Falk et al. 2007). Vissa upplevde 

att de inte visste vem de skulle vända sig till för att få hjälp. Detta på grund av brister i 

kommunikationen mellan primär- och slutenvården (Aldred et al. 2005). Några önskade att de 

haft telefonkontakt med en sjuksköterska då oron var som värst (Aldred et al. 2005; Falk et al. 

2007). Vid läkarbesök var stödet från de närstående uppskattat (Falk et al. 2007). 
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Depression  
Flera studier där äldre personer med hjärtsvikt och deras livspartners jämfördes, visade att 

patienterna var mer deprimerade än sina livspartners (Mårtensson, Dracup, Canary & 

Fridlund, 2003; Pihl, Jacobsson, Fridlund, Strömberg & Mårtensson, 2005). I större studier 

där patienter tillfrågades individuellt, visade sig depression vara vanligt förekommande 

(Franzén et al. 2006; Gott et al. 2006). Den grad av depression som de upplevde var direkt 

relaterad till NYHA-klass och deras partners hälsa. Hög NYHA-klass innebar hög grad av  

depression (Gott et al. 2006; Mårtensson, et al. 2003; Pihl et al. 2005). 

 
Sexuella problem 

En betydande del av de människor som tillfrågades om upplevelsen kring sexualitet och 

hjärtsvikt, upplevde att den sexuella aktiviteten förändrats (Gustavsson & Bränholm, 2003; 

Jaarsma, 2002). Detta gällde bland gifta par och sambos. Paren upplevde minskad sexlust och 

de hade inte sex lika ofta som tidigare. Den sexuella prestationen förändrades till det negativa. 

Förlorad njutning och tillfredsställelse var något som merparten upplevde som ett resultat av 

hjärtsvikten. Upplevelsen av den sexuella förlusten ledde till behov av stödsamtal och 

rådgivning. I undersökningen som gjordes var det många som inte svarade på alla frågor 

vilket kunde bero på att detta ämne för många är tabubelagt (Jaarsma, 2002). 

 
Upplevelser ur genusperspektiv 

Flera studier som genomfördes i bland annat Sverige och USA belyste hur kvinnor respektive 

män upplevde att deras dagliga livsföring påverkades av hjärtsviktssymtomen. Upplevelserna 

bland de kvinnor som intervjuades skilde sig åt. Några upplevde ett bra stöd från 

omgivningen medan andra upplevde en känsla av övergivenhet. Gemensamt för de flesta var 

att de kände sig fysiskt begränsade på grund av tröttheten. Detta ledde även till en känsla av 

social isolering. Flera uppgav att de förlorat sitt värde eftersom de inte längre klarade av vissa 

saker. Några kvinnor beskrev känslan av maktlöshet och en ängslan över sin egen situation. 

De kände även en rädsla för att bli en börda för sin omgivning och sorg över att inte längre 

vara den som stöttade andra (Mårtensson, et al. 1998; Rhodes & Bowles, 2002). Ett fåtal 

upplevde att de hade svårare att uppleva lycka än tidigare. Efterhand fann de flesta dock olika 

sätt att acceptera förlusterna på och gå vidare i livet. Några kvinnor beskrev att de numera 

själva bestämde takten i allt de var sysselsatta med. De gjorde så mycket som de orkade vilket 

ledde till ändrade rutiner. Genom att de förberedde sig och planerade sina aktiviteter upplevde 

    

 
 
  
 

  16



 

de inte lika stor stress. Det som inte blev gjort en dag kunde oftast göras dagen därpå. 

Somliga beskrev att ekonomin påverkades negativt sedan de drabbades av den sjukdom som 

nu orsakade deras besvär (Rhodes & Bowles, 2002). En kvinna beskrev att hon oroade sig 

inför framtiden och därför inte orkade tänka så mycket på den (Mårtensson et al. 1998). Att 

drabbas av hjärtsvikt innebar för samtliga att de till en början kände att de miste kontrollen 

över sina liv (Nordgren et al. 2007; Rhodes & Bowles, 2002). Efter en tid kunde de flesta 

dock återta kontrollen över sina liv. De flesta hade ändå fortsatta svårigheter att kontrollera 

sina känslor. Depression, ilska och rädsla var något som de alla kämpat med under någon 

period av sin sjukdomstid (Rhodes & Bowles, 2002). 

 

Männen som deltog i studierna beskrev hur hjärtsvikten påverkade dem. De hade mest fysiska 

besvär av sin sjukdom vilket begränsade deras liv. Liksom de flesta kvinnor upplevde de 

ständig trötthet. Tröttheten gjorde att de bland annat hade svårt att promenera, lyfta, gå i 

trappor eller branta backar, sköta trädgården, tvätta bilen och att cykla (Europé & Tyni-Lenné, 

2004; Mårtensson, Karlsson, & Fridlund, 1997). En man beskrev att han fick svår andnöd då 

han dammsög eller tog en dusch. Flera män beskrev att de kände skuld över att inte längre 

kunna hjälpa sin livspartner att sköta hemmet (Aldred et al. 2005; Boyd et al. 2004). Vissa 

dagar upplevdes som bättre än andra, beroende på det pendlande hälsotillståndet. Att den 

fysiska prestationen var kraftigt försämrad var något som männen betonade i större 

utsträckning än kvinnorna. De fysiska symtomen ledde till oro, rädsla och nervositet, känslor 

som förändrades med tiden. Några beskrev känslor som bitterhet, tomhet, depression och 

ökad irritation på grund av den fysiskt nedsatta kapaciteten och på grund av omgivningens 

reaktioner. Männen påtalade även en sexuell förlust som mer eller mindre påverkade 

förhållandet med deras respektive (Europé & Tyni-Lenné, 2004). Liksom kvinnorna upplevde 

de till en början att de miste kontrollen över sina liv (Mårtensson et al. 1997; Nordgren et al. 

2007). De flesta återfick kontrollen och framtidstron, även om tankar på döden förekom. En 

man beskrev att han fann sig i sitt öde. Samtliga upplevde att hjärtsvikten påverkade vardagen 

på ett eller annat sätt (Mårtensson et al. 1997). Även männens ekonomi påverkades negativt 

(Franzén et al. 2006).  

 

Både kvinnor och män kände sig overksamma och slöa då de inte kunde utföra sina dagliga 

aktiviteter. Många kvinnor upplevde en likgiltighet inför sin livssituation medan männen 

beskrev att de kände sig obekväma i sin situation (Ekman & Ehrenberg, 2002). Några 
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personer beskrev att de upplevde att deras omgivning inte alltid hade förståelse för hur sjuka 

de var utan tyckte att de var allmänt klagobenägna (Nordgren et al. 2007). Både männen och 

kvinnorna saknade sina sociala aktiviteter som att resa, umgås med vänner och att utföra sina 

fritidssysselsättningar, saker som tidigare gjort livet meningsfullt (Aldred et al. 2005; Ekman 

& Ehrenberg, 2002; Franzén et al. 2006, Nordgren et al. 2007). Detta ledde till känslor av 

frustration, besvikenhet och ett personligt misslyckande (Nordgren et al. 2007). Männen 

kände sig ofta rastlösa då de inte hade ork att göra saker. Då kvinnorna kände sig trötta 

kombinerade de vila med lugna aktiviteter som att se på tv, läsa och dricka kaffe. Genom 

detta kände kvinnorna meningsfullhet i vardagen, trots känsla av ensamhet (Ekman & 

Ehrenberg, 2002). Känslor som skuld, glömska, koncentrationssvårigheter, nervositet, 

irritation, nedstämdhet och dumhet beskrevs av båda könen (Ekman & Ehrenberg, 2002; 

Zambroski et al. 2005).  

 

Upplevelser i slutstadiet 

Hos de flesta blev tröttheten i slutstadiet påtaglig. Tröttheten påverkade rörelsefriheten. 

Många hade svårt att lita på att benen bar, de kändes skakiga och ostadiga. Någon beskrev 

känslan av onykterhet. Vissa såg sig själva som invalider. Det var trist att inte längre kunna gå 

(Brännström et al. 2006). En man beskrev att det gjorde ”ont i själen” då han inte kunde ta sig 

ut för att träffa andra. Han var trött på att sitta hemma och stirra på sina korsord, utan någon 

att prata med (Aldred et al. 2005). Vissa kände sig isolerade trots att de bodde tillsammans 

med en livspartner. De upplevde att de gick varandra på nerverna (Aldred et al. 2005; Boyd et 

al. 2004). En annan man beskrev en desperation över saknat sällskap. Dagarna igenom satt 

han vid sitt köksfönster för att se om någon bekant syntes till. (Aldred et al. 2005). Vissa 

upplevde känslan av att vara ointressant för andra människor på grund av hjärtsvikten. 

Besöken hade näst intill upphört vilket upplevdes som trist och ensamt (Brännström et al. 

2006).  

 

En studie visade att patienter med hjärtsvikt i slutstadiet uppvisade liknande symtom som 

patienter i slutstadiet av cancer (Nordgren & Sörensen, 2003). Många upplevde olika typer av 

smärta under de sista sex månaderna i livet. De visste inte alltid vad smärtan berodde på, 

vilket gjorde dem frustrerade (Nordgren & Sörensen, 2003; Brännström et al. 2006). 

Omvårdnaden kring de båda grupperna skilde sig åt. Patienterna med hjärtsvikt fick oftast 

själva söka hjälp när deras tillstånd förvärrades, för att få behandling och kontroll över 
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symtomen. På sjukhus fick de akut behandling för sin sjukdom eller smärta (Nordgren & 

Sörensen, 2003). När de blev utskrivna åkte de hem utan någon specifik uppföljningsplan 

eller långsiktig omvårdnadsplan (Aldred et al. 2005; Nordgren & Sörensen, 2003).  

 

Patienterna fann olika sätt att hantera sin situation, bland annat genom humor och en 

beslutsamhet att inte låta sjukdomen segra. Vissa upplevde dock att livskvaliteten var så dålig 

att döden skulle kännas som en befrielse. Dessa känslor visade de inte för sina närmaste 

eftersom de inte ville oroa dem. En patient beskrev att han kände sig illa behandlad av sin 

omgivning. Han upplevde att andra såg honom som ett köttstycke som de ville bli av med och 

inte som en hel människa (Boyd et al. 2004).  

 

En fördel med att vårdas i hemmet var de dagliga besöken. Det kändes säkert och tryggt att 

det alltid fanns någon att vända sig till. Patienterna upplevde att läkaren hade mer tid över för 

att prata och var mindre auktoritär när de träffades i hemmiljön (Brännström et al. 2006). En 

patient kände sig oduglig eftersom denne hade svårt att hålla reda på alla mediciner och dess 

effekter på grund av ständiga medicinändringar (Boyd et al. 2004). Att patienterna led av 

hjärtsvikt och fick palliativ vård i hemmet, innebar en vetskap om att livet hängde på en skör 

tråd. Redan när förslaget om hemsjukvård uppdagades kände de en oro över hur lång tid de 

hade kvar i livet. Vissa beskrev att det kändes som om de ”knackade på dödens dörr” och de 

fruktade att livet plötsligt skulle upphöra (Brännström et al. 2006). Trots en oviss framtid 

fanns det hopp och drömmar om att situationen skulle förbättras (Aldred et al. 2005; 

Nordgren et al. 2007). De flesta bildade sin egen uppfattning om prognosen inför framtiden 

(Zambroski, 2003). Ett fåtal beskrev att de tillsammans med sina släktingar gjort upp planer 

för begravning, pengar och egendom (Boyd et al. 2004). Det uppkom funderingar om livet 

efter döden (Aldred et al. 2005; Brännström et al. 2006; Nordgren et al. 2007). Många hade en 

önskan att diskutera med någon om vad som skulle hända med deras livspartner då de själva 

gått bort. Detta var något som de upplevde att deras livspartners hade svårt att prata om 

(Aldred et al. 2005). Oftast fanns en vetskap om allvaret i det medicinska tillståndet, vilket 

gjorde att flertalet inte längre tog den tid som fanns kvar för givet (Aldred et al. 2005; 

Brännström et al. 2006;  Nordgren et al. 2007, Zambroski, 2003). 
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DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultatet 

Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt upplevde oro och stress kring sina symtom 

(Franzén, et el. 2006; Zambroski, et al. 2005). Livskvaliteten kopplades samman med hur 

omfattande symtomen var (Aldred et al. 2005; Gott et al. 2006). Flertalet beskrev en inre 

turbulens och en förlorad självständighet. Många beskrev att de tappat entusiasmen i livet 

(Falk et al. 2007; Nordgren et al. 2007, Zambroski, 2003). Patienterna beskrev att deras energi 

minskat (Aldred et al. 2005; Falk et al. 2007). Männen levde ofta med skuld över att inte 

längre kunna hjälpa sin livspartner med vardagssysslorna (Aldred et al. 2005; Boyd et al. 

2004). Kvinnorna var sorgsna över att de inte längre var den som stöttade andra (Mårtensson, 

et al. 1998; Rhodes & Bowles, 2002). Många upplevde sorg och saknad över förlusten av de 

sociala aktiviteterna som tidigare gjorde livet meningsfullt (Aldred et al. 2005; Ekman & 

Ehrenberg, 2002; Franzén et al. 2006, Nordgren et al. 2007). Behovet av stöd från 

utomstående och anhöriga var stort (Aldred et al. 2005; Mårtensson et al. 1997; Zambroski, 

2003). Några uppgav att den sexuella aktiviteten förändrades med hjärtsvikten (Gustavsson & 

Bränholm, 2003; Jaarsma, 2002). Flertalet av patienterna hade försämrad aptit och led av 

oöverkomlig törst vilket var ett stort problem för många (Brännström et al. 2006). 

Kommunikationsproblem mellan sjukvårdspersonal och patienter förekom. Patienterna 

upplevde att personalen använde svåra medicinska termer, vilket lämnade dem osäkra och 

förvirrade (Aldred et al. 2005; Barnes et al. 2006). Flertalet drabbades av sömnstörningar som 

gav konsekvenser i det dagliga livet. Negativa tankar om sjukdomen tyngde och många hade 

andnöd som gjorde det svårt att sova (Boyd et al. 2004; Broström et al. 2001; Broström, et al. 

2004). Depression bland patienter med hjärtsvikt var vanligt förekommande (Franzén et al. 

2006; Gott et al. 2006). I slutstadiet upplevde några att livskvaliteten var så dålig att döden 

skulle ha känts som en befrielse (Boyd et al. 2004). Några upplevde att deras liv hängde på en 

skör tråd och att de inte längre tog dagen för givet (Aldred et al. 2005; Brännström et al. 2006; 

Nordgren et al. 2007, Zambroski, 2003). 
 
 

Resultatdiskussion 

Några upplevde att de förlorade sin självständighet då de blev beroende av sjukvårdens 

insatser (Nordgren et al. 2007). Uppsatsförfattarna frågar sig om ovanstående beror på vilken 

livssyn personen har. De som i grunden har en positiv livssyn och som har lärt sig att hantera 
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svåra situationer och kriser i livet, har möjligen lättare att återta kontrollen. Detta kan 

eventuellt minska känslan av beroende och förlorad självständighet. De som har en mer 

negativ inställning till livet kan ha svårare att återta kontrollen över situationen. Dessa 

personer kanske lättare ger upp och låter omständigheterna råda. I stället för att ta tag i sin 

livssituation finner sig dessa personer i sitt öde och många drabbas av bitterhet. 

Uppsatsförfattarna tror även att stödet från omgivningen har stor betydelse för hur den 

drabbade klarar att hantera den förändrade livssituationen.  

 

Intervjupersonerna beskrev en inre turbulens som kopplades till graden av symtom 

(Zambroski, 2003). Vissa beskrev att de hade tappat entusiasmen i livet och att de levde med 

en rädsla för att dö (Falk et al. 2007; Nordgren et al. 2007, Zambroski, 2003). Några beskrev 

att omgivningen saknade förståelse för hur sjuka de var och tyckte att de klagade mycket 

(Nordgren et al. 2007). Uppsatsförfattarna förvånades över att patienterna med hjärtsvikt 

brottades med så många olika känslor. De känslomässiga reaktionerna speglar troligtvis den 

inre turbulensen hos patienterna. Uppsatsförfattarna tror att omgivningens reaktioner var en 

följd av bristande förståelse för den sjukes situation. 

 

Flertalet upplevde att det blev svårt att delta i vardagen. Att klara av enkla vardagsbestyr var 

inte längre en självklarhet (Zambroski, 2003). Många kände en förlust och sorg över att de 

inte längre kunde gå till kyrkan, handla mat, umgås med familj och vänner samt att gå på fest 

(Aldred et al. 2005).  Vissa upplevde känslan av att vara ointressant för andra människor 

(Brännström et al. 2006). Det blev svårt att leva upp till omgivningens förväntningar 

(Nordgren et al. 2007). Den fysiska begränsningen ledde till en känsla av social isolering 

(Aldred et al. 2005; Boyd et al. 2004; Mårtensson, et al. 1998; Rhodes & Bowles, 2002). 

Vissa av de som intervjuades i studierna kände stor uppskattning över att just deras situation 

uppmärksammades (Aldred et al. 2005). Uppsatsförfattarna förstår att det måste kännas tungt 

att se livet rulla på för omgivningen och själv stå bredvid utan att kunna delta. Att ständigt 

behöva prioritera och tvingas inse sina begränsningar kan inte vara lätt. Den sorg som 

ensamheten innebär måste vara tung att bära. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan 

borde uppmuntra och ge råd som underlättar vardagen. Det kan handla om energisparande 

knep, lämpliga fritidssysselsättningar eller hur de ska hantera sina symtom.  
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En studie visade att det inte fanns något samband mellan graden av hjärtsvikt och de sociala 

hjälpinsatserna. Endast en mindre del av de personer som tillfrågats tog emot hemhjälp. 

Hjälpen upplevdes av vissa som svårtillgänglig och många uppgav även en oflexibilitet bland 

vårdgivarna. De saknade dessutom kontinuitet (Gott et al. 2007). Uppsatsförfattarna anser att 

sjuksköterskan kan göra insatser genom att förmedla kontakter och engagera det sociala 

kontaktnätet kring patienten. När familj och vänner inte längre räcker till, så bör patienten 

informeras om var denne kan vända sig. Sjuksköterskan kan vid tillfälle informera om eller 

förmedla andra hjälpinsatser, till exempel från kommunen. 

 

Flera studier påvisade att patienter med hjärtsvikt led av sömnstörningar. De var ofta tyngda 

av negativa tankar som gjorde det svårt att somna  (Boyd et al. 2004; Broström et al. 2001; 

Broström et al. 2004).  Andra anledningar till störd nattsömn var de fysiska symtomen som 

andnöd, hosta, hjärtklappning och urinträngningar  (Boyd et al. 2004; Broström et al. 2001; 

Broström et al. 2004; Zambroski et al. 2005).  Det blev svårt att hantera vardagen på grund av 

den ständiga tröttheten som sömnstörningarna gav. Flertalet uppgav att de hade behov av 

information om vad de kunde göra för att få en bättre sömn (Broström et al. 2001; Broström, 

et al. 2004). Uppsatsförfattarna menar att sömnbehovet och sömnrutinerna skiljer sig mellan 

olika individer. Sömnen är ett grundläggande behov hos människan och det är en av 

sjuksköterskans uppgifter att tillgodose detta. Uppsatsförfattarna tror att sömnen är viktig för 

återhämtningen och att sömnbehovet ökar vid sjukdom. Uppsatsförfattarna anser vidare att 

sjuksköterskan kan ge stöd och undervisning om de yttre omständigheterna som kan påverka 

sömnen. Uppsatsförfattarna uppfattar att många lider av sömnstörningar på grund av rädsla 

inför sjukdomens eventuella konsekvenser. Dessa personer har ett stort behov av stöd och 

uppmuntran. 

 

Minskad aptit förekom bland vissa patienter med hjärtsvikt. Känslor som missmod, 

nedstämdhet och skam blev vanliga då maten inte längre smakade som förr. (Jacobsson, et al. 

2004). Många led av oöverkomlig törst och muntorrhet. Flera upplevde att det inte fanns 

något som släckte törsten bättre än att dricka och de misslyckades därför med att följa 

vätskerestriktionen (Brännström et al. 2006). Uppsatsförfattarna menar att sjuksköterskan kan 

ge tips om åtgärder som kan minska törst och muntorrhet. Exempel på detta är att suga på 

isbitar eller att använda munspray. Sjuksköterskan kan även informera om eventuella orsaker 

till den nedsatta aptiten. Uppsatsförfattarna har förstått att aptiten kan påverkas av illamående, 

    

 
 
  
 

  22



 

buksmärtor och trög mage, vilket kan tyda på venstas i mag- tarmkanalen. Uppsatsförfattarna 

anser att sjuksköterskan borde vara uppmärksam på dessa symtom, som går att behandla.  

 

Vid vårdkontakter upplevde patienterna ofta att alltför svåra medicinska begrepp användes. 

Detta gjorde dem osäkra och förvirrade. Några uppgav att de då tappade intresset för att lära 

sig mer om diagnosen, vilket gjorde att de blev omedvetna om vilka symtom som kunde höra 

samman med hjärtsvikten (Aldred et al. 2005; Barnes et al.  2006). Uppsatsförfattarna anser 

att detta är brister som verkligen bör uppmärksammas. Information och förståelse för sin 

sjukdom är grunden för en fungerande behandling anser uppsatsförfattarna. De flesta uppgav 

att de lättare tog till sig informationen om den var muntlig (Zambroski, 2003). Patienterna 

beskrev att de inte alltid kom ihåg vad som sagts eller vad de ville fråga om under 

läkarbesöken (Barnes et al. 2006; Rogers et al.  2000). Uppsatsförfattarna anser därför att 

även den skriftliga informationen är viktig. Informationsfilmer kan också vara till hjälp. 

Vilken typ av information som lämpar sig bäst kan i varje enskilt fall bedömas av 

sjuksköterskan.  

 

Depression visade sig vara vanligt förekommande bland patienter med hjärtsvikt (Franzén et 

al. 2006; Gott et al. 2006). Graden av depression var direkt kopplad till graden av hjärtsvikt  

(Gott et al. 2006; Mårtensson, et al. 2003; Pihl et al. 2005). Uppsatsförfattarna anser att bättre 

symtomkontroll eventuellt kan förebygga risken för depression. Detta eftersom oro och stress 

hos patienterna ofta var direkt relaterade till symtomen. Andra orsaker till depression tror 

uppsatsförfattarna kan bero på den känslomässigt stora bördan och de sociala förlusterna som 

patienter med hjärtsvikt ofta upplever. Uppsatsförfattarna anser att detta är något som 

sjuksköterskan kan uppmärksamma. Genom att hitta orsaken till nedstämdheten så kan 

sjuksköterskan sätta in åtgärder eller förmedla en kontakt med psykiatrin. 

 

Flera uppgav att den sexuella aktiviteten förändrats sedan de insjuknat (Gustavsson & 

Bränholm, 2003; Jaarsma, 2002). Den sexuella prestationen förändrades till det negativa. I 

studier där män tillfrågades om sina upplevelser kring hjärtsvikt, var detta ett problem som 

ofta togs upp. Förlorad njutning och tillfredsställelse upplevdes av både män och kvinnor. 

Flera uppgav att de önskade stödsamtal och rådgivning. Få kom dock så långt att de sökte 

hjälp (Jaarsma, 2002). Uppsatsförfattarna inser att sex är ett ämne som kan vara svårt att tala 

öppet om. Det är dock viktigt att sjuksköterskan är öppen för dessa samtal då behov finns. För 
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att inte kränka patientens integritet krävs dock att sjuksköterskan noga läser av patienten. Att 

”beröra” ämnet i förbifarten kan vara ett sätt att visa för patienten att det går bra att ställa 

frågor.  

 

Studier som uppmärksammar kvinnor respektive mäns upplevelser, visar att det finns både 

likheter och skillnader. Kvinnorna upplevde bland annat att de förlorade sitt värde och att de 

inte längre kunde vara den som stöttade andra (Mårtensson, et al. 1998; Rhodes & Bowles, 

2002). Männen kände bland annat skuld men även irritation över att den fysiska kapaciteten 

var nedsatt. Därmed kunde de inte utföra de sysslor de önskade (Aldred et al. 2005; Boyd et 

al. 2004). Kvinnorna kombinerade vila med lugna aktiviteter som att se på tv, läsa och dricka 

kaffe. Då männen kände sig orkeslösa, sysselsatte de sig inte med något, vilket gjorde dem 

rastlösa. Genom att kvinnorna sysselsatte sig trots tröttheten, kände de meningsfullhet i 

vardagen (Ekman & Ehrenberg, 2002). Uppsatsförfattarna tror att skillnaderna beror på att 

män och kvinnor har olika könsroller att leva upp till i samhället och i familjen. Studiernas 

resultat anser vi speglar detta på ett tydligt sätt.  Intressant var att de hade olika sätt att hantera 

tröttheten på. Detta hade uppsatsförfattarna inte tidigare reflekterat kring. 

 

En av studierna visade att patienter med hjärtsvikt i slutstadiet ofta uppvisade liknande 

symtom som vid cancer. Omvårdnaden och uppföljningen kring de olika patientgrupperna 

skilde sig dock åt. Patienterna med hjärtsvikt fick oftast själva söka hjälp när deras tillstånd 

förvärrades, för att få behandling och kontroll över symtomen (Nordgren & Sörensen, 2003). 

På grund av otydlighet i kommunikationen mellan primär- och slutenvården så hade 

patienterna svårt att veta vem de skulle vända sig till (Aldred et al. 2005). De saknade även 

någon form av omvårdnadsplan efter utskrivningen (Nordgren & Sörensen, 2003). Patienterna 

önskade bättre uppföljning (Aldred et al. 2005; Boyd et al. 2004; Falk et al. 2007). Några 

önskade att då de hade behov fick möjlighet till telefonkontakt med en sjuksköterska (Aldred 

et al. 2005; Falk et al. 2007). Uppsatsförfattarna menar att livskvaliteten hos patienter med 

hjärtsvikt kan förbättras om flera insatser läggs på symtomkontroll i slutstadiet. 

Sjuksköterskan kan vara den som informerar patienten om vem denne kan vända sig till då 

behov finns. Sjuksköterskan kan även upprätta en plan inför utskrivning och följa upp 

patienten genom till exempel telefonsamtal. Uppsatsförfattarna inser att det krävs speciella 

resurser för detta. Det kan dock löna sig i längden eftersom det kan göra stor skillnad för den 

enskilde patienten. Troligen kan det minska risken för återinläggning på sjukhus och 
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framförallt minska oron hos patienten.  

 

Metoddiskussion 

De databaser som användes gav ett stort urval av artiklar. Antalet relevanta artiklar som 

sökningen gav var av den mängd att alla inte kunde inkluderas i studien. Den avgränsning 

som gjordes till titel och abstract fungerade som önskvärt. Med de sökord som användes 

framkom relevant forskningsmaterial som väl överensstämde med urvalskriterier, syfte och 

frågeställning. Samma artiklar framkom vid flera sökningar. I tabell 1 visas dock endast första 

tillfället då artiklarna uppkommit. Granskningsmallarna som användes för 

kvalitetsbedömning av artiklarna var omfattande, vilket var positivt. Artiklarna fick höga 

poäng i granskningen vilket tyder på hög kvalitet. Uppsatsförfattarna konstaterade dock att 

höga poäng i kvalitetsmallarna inte alltid betydde att materialet gav mycket information. 

Under arbetets gång har uppsatsförfattarna förhållit sig opartiska vid granskning och 

sammanställning av material. Vid analys och tolkning av data gjordes en sammanfattning av 

varje artikel för att bedöma värdet av resultatet i förhållande till frågeställningen som skulle 

besvaras. Detta grundliga förarbete gjorde att sammanställningen av resultatet gick 

förhållandevis enkelt. Uppsatsförfattarna anser att studiens syfte och frågeställning väl 

besvarats. Resultatet av litteraturstudien beskriver hur patienter med hjärtsvikt upplever sin 

vardag både ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. All forskning som litteraturstudien 

bygger på har genomförts i västvärlden, varav de flesta i Sverige. Detta anser 

uppsatsförfattarna är en styrka med denna studie eftersom resultatet då blir lättare att relatera 

till. Studien speglar människors upplevelser utifrån både kvalitativt och kvantitativt 

forskningsmaterial. I många av artiklarna beskriver intervjupersonerna liknande upplevelser, 

vilket uppsatsförfattarna anser kan påvisa att resultatet är trovärdigt. 

 

Konklusion 

Många patienter med hjärtsvikt upplevde att deras dagliga livsföring mer eller mindre 

påverkades. Detta berodde på graden av hjärtsvikt. Studier visade att behovet av omvårdande 

insatser var stort. Sjuksköterskan kan genom sina omvårdande insatser och sitt engagemang 

förbättra patientens situation. Med riktade omvårdnadsinsatser kan hjärtsviktspatientens 

livskvalitet bevaras. Litteraturstudien ger ökad förståelse för livssituationen hos patienter med 

hjärtsvikt. 

 

    

 
 
  
 

  25



 

Förslag till vidare forskning 

Patienterna som lider av hjärtsvikt är en stor grupp som kräver sjukvårdande insatser. Aktuell 

forskning visar att lidandet bland de drabbade är stort. Det är också känt att allt fler insjuknar i 

hjärtsvikt med anledning av den ökade livslängden bland befolkningen. Uppsatsförfattarna 

anser att ytterligare forskning kring bland annat symtomkontroll i hjärtsviktens slutskede är 

önskvärt. Detta för att minska patienternas lidande. Kartläggning av sjuksköterskors 

kunskaper kring symtomkontroll skulle kunna göras genom till exempel intervjuer med 

sjuksköterskor.  
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