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Sammanfattning 
  
Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är ett globalt växande tillstånd i hela världen. 
Sjuksköterskan har en betydande roll i att ge kunskap och att informera kring hur det 
är att leva med kronisk hjärtsvikt.  
Syfte: Att beskriva dagligt liv för patienter med kronisk hjärtsvikt, utifrån ett 
patientperspektiv.    
Metod: En litteraturöversikt där 13 kvalitativa artiklar har inkluderats. Studien 
baseras på induktiv ansats.  
Resultat: Personer med hjärtsvikt upplever en förändrad livssituation efter att de 
har fått diagnosen kronisk hjärtsvikt. Resultatet redovisas i kategorierna: 
Begränsningar i vardagen, Påverkan av omgivningen och Mötet med vården. 
Slutsats: Resultatet visar att personer som lever med hjärtsvikt genomgår 
fysiologiska förändringar, men även känslomässiga, sociala och andliga förändringar. 
För att möta dessa personer behöver sjuksköterskan ha kunskap i att identifiera 
individens behov och därefter utforma omvårdnaden utefter den unika individen.  
Nyckelord: Erfarenheter, kronisk hjärtsvikt, litteraturöversikt, patient.  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Living with chronic heart failure - a litterature review   
  

Summary 
  
Background: Chronic heart failure is an common disease worldwide. The nurse has 
a significant role in providing knowledge and information about how to live with 
chronic heart failure.  

Aim: To describe daily life for patients with chronic heart failure, from a patient 
perspective. 

 
Method: A literature review where thirteen qualitative articles were included. The 
study is based on inductive approach.  

Results: People with heart failure experience a changed life situation after they have 
been diagnosed with chronic heart failure. The results are reported in categories: 
Limitations in everyday life, Influence of the environment and Health Care services.  

Conclusion: The result shows that people living with heart failure undergo 
physiological changes, but also emotional, social and spiritual. In order to meet these 
people, the nurse needs knowledge in identifying the needs of the individual in order 
to design nursing according to the unique individual. 

Keywords: Chronic heart failure, experience, literature review, patient. 
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Inledning 

Kronisk hjärtsvikt har varit ett av de mest globalt växande hälsoproblem de senaste 
decennierna (Olano-Lizarraga, Oroviogoicoeche, Errasti-Ibarrondo & Saracibar-
Razquin, 2016) och är fortfarande ett stadigt ökande hälsoproblem (Christ  et al., 
2016). Leva med hjärtsvikt kan leda till täta, långa och dyra sjukhusvistelser, vilket 
kan bli kostsamt för individen. I världen är cirka 23 miljoner människor drabbade av 
kronisk hjärtsvikt, varav 15 miljoner människor är drabbade i Europa (Olano-
Lizarraga et al., 2016). I Sverige är det cirka 2-3 procent av befolkningen som är 
drabbade av kronisk hjärtsvikt, vilket är uppskattningsvis 250 000 personer (Hjärt 
och lungfonden, 2016). Kronisk  hjärtsvikt kännetecknas av nedsatt pumpförmåga i 
hjärtat och är ett komplext syndrom som orsakas av ett antal patologiska tillstånd 
(Nicholson, 2014). På senare tid har forskning gjort framsteg med att hitta 
behandlingar kring kronisk hjärtsvikt och det har därmed bidragit till en ökad 
livslängd hos de drabbade. En ökad livslängd leder till att antalet patienter med 
kronisk hjärtsvikt ökar (Olano-Lizarraga et al., 2016). Trots att forskningen har gjort 
framsteg med att hitta behandlingar, är kronisk hjärtsvikt fortfarande obotligt och ger 
ökad risk till förtidig död (Socialstyrelsen, 2015). Kronisk hjärtsvikt har en 
oförutsägbar prognos på grund av att hälsotillståndet kan variera plötsligt på några 
timmar. Patienter som drabbas av kronisk hjärtsvikt upplever inte bara förlust av 
fysisk funktion utan de upplever också känslomässiga, sociala och andliga 
förändringar (Olano-Lizarraga et al., 2016). Kunskap om hur det är att leva med 
kronisk hjärtsvikt bidrar till att  sjuksköterskan ska kunna främja patientens 
anpassning till sitt nya tillstånd (Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo, 2008). Med en 
ökad kunskap inom området kan hälso- och sjukvården bidra till en individanpassad 
omvårdnad. Det kan medföra en minskad upplevelse av oro som vanligtvis 
förekommer hos patienter som drabbats av kronisk hjärtsvikt (Olano-Lizarraga et al., 
2016). 
  

Bakgrund  

Hjärtsvikt  

Kronisk hjärtsvikt är ett komplext syndrom som kännetecknas av nedsatt 
pumpförmåga i hjärtat. Kronisk hjärtsvikt  drabbar framför allt äldre vuxna som har 
flera sjukdomstillstånd som till exempel hypertoni, kärlkramp, diabetes och kronisk 
lungsjukdom (Figueroa & Peters, 2006). Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte förmår 
att pumpa ut adekvat  blodmängd som kroppen behöver för att kunna försörja 
kroppens vävnader. Den vanligaste formen av hjärtsvikt är 
vänsterkammardysfunktion. Vänsterkammardysfunktion är systolisk dysfunktion i 
vänster kammare med viss diastolisk dysfunktion (Ericson & Ericson 2012). Det är 
ovanligt att hjärtsvikt enbart orsakas av diastolisk dysfunktion. 
Vänsterkammardysfunktion innebär nedsatt tömningsförmåga som gör att hjärtat 
inte förmår att försörja vävnaderna med adekvat blodmängd. Det medför minskad 
slagvolym och minutvolym. Högerkammardysfunktion är en annan form av 
hjärtsvikt. Högerkammardysfunktion uppträder sällan primärt, utan orsakas ofta av 
kronisk vänsterkammardysfunktion. Det medför ökat tryck i lungvenerna och ökat 
tryck i lungartärerna, vilket gör att höger kammare tvingas att arbeta mot ett högre 
motstånd (Ericson & Ericson 2012). Några exempel på orsaker till hjärtsvikt är 
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ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni, arytmier, myokardit och metaboliska sjukdomar 
(Nicholson, 2014). Patienter med kronisk hjärtsvikt kan få symtom som dyspné, 
smärta, ödem, depression, sömnstörningar, trötthet och ångest (Olano-Lizarraga et 
al., 2016). Patienter med hjärtsvikt kan dock leva länge utan symtom, men när hjärtat 
inte längre förmår att pumpa ut den mängd blod som kroppen behöver uppträder 
symtom av hjärtsvikt. Hjärtsvikt kan vara akut eller kronisk, akut hjärtsvikt 
definieras som en gradvis eller snabb försämring av hjärtsvikt (Martindale et al., 
2016). Akut hjärtsvikt förekommer oftast vid akut hjärtinfarkt och hypertoni, men det 
kan också uppträda vid kronisk hjärtsvikt, akut försämring av kronisk hjärtsvikt 
(Eikeland, Haugland, Stubberud, 2011). Akut hjärtsvikt är ett livshotande tillstånd 
som kräver brådskande bedömning och behandling (Ponikowski et al., 2016). 
  

Diagnostisering  

Kronisk hjärtsvikt kan diagnostiseras med hjälp av ekokardiografi, elektrokardiogram 
(EKG) eller ett blodprov som kontrollerar natriuretiska peptider av B-typ (BNP) 
(Nicholson, 2014). Graden av kronisk hjärtsvikt klassificeras i fyra olika 
funktionsklasser, enligt New York Heart Association (NYHA). Vid funktionsklass I 
har patienten inga begränsningar av vanlig fysisk aktivitet. Över tid kan 
funktionsklass I, asymtomatisk hjärtsvikt, övergå till funktionsklass II, lätt hjärtsvikt. 
Vid funktionsklass II uppstår det en lätt begränsning av fysisk aktivitet. Vid lätt fysisk 
ansträngning och vid vila mår patienten bra. Det är vid större belastningar som 
patienten tydligt känner av andfåddhet, trötthet eller hjärtklappning (Nicholson, 
2014). Måttlig hjärtsvikt som är funktionsklass III ger en påtaglig begränsning av 
fysisk aktivitet. Vid lätt fysisk aktivitet uppkommer symtom som andfåddhet, trötthet 
eller hjärtklappning. Den sista graden av hjärtsvikt är funktionsklass IV. Symtomen 
förvärras då vid alla former av fysisk aktivitet och symtomen kan också förekomma i 
vila (Nicholson, 2014). 
  

Behandling 

Identifiering av det bakomliggande hjärtproblemet är avgörande för terapeutiska 
skäl, eftersom den exakta patologi bestämmer den specifika behandlingen. 
Behandlingar kan vara farmakologisk eller kirurgisk (Ponikowski et al., 2016).  
Farmakologisk behandling är vanligt och syftar till att lindra symtom, förbättra 
prognos och livskvaliteten, samt minska på sjukhusvistelser (Nicholson, 2014). 
Behandlingen av kronisk hjärtsvikt fungerar bättre om vårdpersonalen och patienten 
är överens om behandlingen. En orsak till försämring och inläggning på sjukhus är 
när vårdpersonalen och patienten inte är överens om behandlingsplanen.  Det kan 
handla om att patienten inte håller med vårdpersonalen eller att patienten har 
missförstått behandlingsplanen (Nicholson, 2014).  
  
Farmakologisk behandling för kronisk hjärtsvikt är bland annat blodtryckssänkande 
läkemedel. Några exempel på läkemedel som kan användas vid hjärtsvikt är 
diuretika, betablockerare och ACE-hämmare (Angiotensin-Converting-Enzym-
hämmare). Diuretika är ett vätskedrivande läkemedel som reducerar perifer ödem. 
En annan grupp av läkemedel är betablockerare som gör att hjärtat arbetar lugnare 
och mer effektivt. Om tre månaders optimerad farmakologisk behandling inte 
förbättrar symtomen eller när patienten har måttlig till svår hjärtsvikt kan kirurgisk 
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behandling bli aktuellt. Några exempel på kirurgisk behandling är pacemaker med 
CRT och kranskärl operation. Hjärttransplantation kan också förekomma, men är 
ytterst ovanligt (Nicholson, 2014).  

Omvårdnad vid kronisk hjärtsvikt  

Sjuksköterskans ansvar är att ge information och kunskap till patienter och deras 
närstående. Sjuksköterskan bör informera om vikten av att ta sin medicin, hälsosam 
kost och motion. Regelbunden motion rekommenderas för dem som är kapabla till 
att utföra fysisk aktivitet. Daglig viktkontroll, tecken och symtom på försämring av 
kronisk hjärtsvikt är ytterligare aspekter sjuksköterskan bör ha koll på (Caboral-
Stevens, 2014). Den information som sjuksköterskan ger ska vara anpassad så att 
patienten förstår och för att kunna vara delaktig i sin vård. Genom att informera och 
ge kunskap kring egenvård av kronisk hjärtsvikt kan sjuksköterskan göra det möjligt 
för patienten att bli delaktig i sin vård. Patienter som är delaktiga i sin vård förväntas 
få en ökad motivation, vilket förbättrar tillståndet och ger ett bättre 
behandlingsresultat (Ryan & Farelly, 2009). Information kan ge en ökad förståelse 
kring hur kronisk hjärtsvikt påverkar det dagliga livet, men också för hur närstående 
på bästa sätt kan ge stöd till patienten. Har patienten en närstående, har den en 
betydelsefull roll i stöttning av egenvård och för att patienten ska följa sin behandling 
(Jurgens et al, 2015). Sjuksköterskan kan även ge information om symtom, 
diagnostisering, behandling och prognos av kronisk hjärtsvikt. Det kan innehålla 
information kring livsstil och vad patienten själv kan göra för att undvika försämring 
av sitt tillstånd (Clark et al, 2015). För att göra detta möjligt bör sjuksköterskan på ett 
tydligt och adekvat sätt föra ett samtal med både patient och närstående (Jurgens et 
al, 2015).  
  

Egenvård  

Orem (2001) definierar egenvård som de aktiviteter som individen självständigt utför 
för att upprätthålla sin egen hälsa. Den förmåga individen har för att upprätthålla 
hälsa och välbefinnande varierar bland annat med ålder, hälsotillstånd, livserfarenhet 
och andra resurser. Egenvård vid kronisk hjärtsvikt omfattar åtgärder för att undvika 
att hjärtsvikten förvärras. Med stöd och kunskap från vården ger det en möjlighet för 
patienten att till exempel tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid symtom på 
försämring (Strömberg, 2014). Att ta sin medicin, upprätthålla en god kondition och 
att följa kostregimer är ytterligare åtgärder som ingår i egenvård (Riegel, Lee & 
Dickson, 2011). Följsamhet till egenvård kan underlätta för patienten att leva med 
kronisk hjärtsvikt (Li & Shun, 2016).  
  
Det finns ett flertal rekommendationer kring egenvård, bland annat att kosten bör 
vara hälsosam och innehålla ett minskat saltintag. Vätskerestriktion kan vara 
nödvändigt för att undvika vätskeansamlingar. Vätskeansamlingar kan förvärra 
hjärtsvikten och för att hålla det under kontroll behöver patienten väga sig 
regelbundet. En regelbunden motion rekommenderas utifrån graden av kronisk 
hjärtsvikt (Lainscak et al., 2011). Lainscak et al. (2011) visar också på att regelbunden 
motion har en positiv effekt som bidrar till ökad livskvalitet och minskning av 
symtom. Rökning och alkohol är två stora riskfaktorer och bör därför reduceras 
(Lainscak et al., 2011). Det finns studier som visar att patienter med kronisk 
hjärtsvikt som bedriver egenvård har en bättre prognos och minskad risk för 
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försämring. För att bedriva egenvård krävs det dock att patienten har kunskap, 
motivation och är tillräckligt fysisk och psykisk kapabel till att utföra dessa åtgärder 
(Strömberg, 2014). Det är därför viktigt att patienten får information om sitt tillstånd 
och sin behandling. Kunskap kring sitt tillstånd ger vetskap och kan bidra till att 
patienten tar ansvar för sin egenvård (Lainscak et al., 2011).  
  
Något som bör beaktas är den egenvårdsbrist som kan uppstå. Egenvårdsbrist 
innebär enligt Orem (2001) att individen är i behov av omvårdnad då förmågan till 
att upprätthålla egenvård är minskat i förhållande till egenvårdskravet. En bristande 
egenvård kan bero på olika orsaker, trötthet, inaktivitet, minnessvårigheter och 
förmågan att hantera sin hjärtsvikt är några exempel på utmaningar som kan påverka 
egenvården (Cameron, Rhodes, Ski & Thompson, 2016). Sjuksköterskan har en 
betydande roll för patienter som bedriver egenvård (Bidwell et al., 2015). En öppen 
och ärlig kommunikation (Nicholson, 2014) och stöd från sjuksköterskan är faktorer 
som kan bidra till ett ökat engagemang och ge en förbättrad egenvård hos patienten 
(Bidwell et al., 2015). För att minimera risken för försämring av kronisk hjärtsvikt är 
det av betydelse för patienten att få uppföljning av vården. Uppföljning innebär att se 
över behandling, följsamhet i behandling, kost och motion och symtom hos patienten 
(Riley et al., 2016).  
  

Hälsa och välbefinnande  

Begreppet hälsa kan definieras utifrån olika perspektiv. Det humanistiska 
perspektivet anser att människan har möjlighet och förmåga att själv avgöra vad 
hälsa innebär, det vill säga hälsa relateras till den berörda människan och hennes 
situation och ma ̊l i livet. Sjuksköterskor bör fokusera på att försöka förstå vad som 
skapar och upprätthåller patientens hälsa trots sjukdom (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Utgångspunkten är att förstå patientens livsvärld i 
relation till hälsa och lidande och de faktorer som bidrar till hälsa. Att tillvarata och 
stödja patienter med hjärtsvikt och deras egna resurser, tro på den egna förmågan, se 
det friska samt respektera patientens värderingar och meningsupplevelser främjar 
patientens hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det finns flera faktorer som 
har betydelse för upplevelsen av hälsa. Miljön är en faktor och den bör vara utformad 
på så sätt att det kan stödja patientens bevarande funktioner och därmed bidra till 
trygghet och välbefinnande (Edvardsson & Wijk, 2014). 

 

Problemformulering 

För att sjuksköterskan ska kunna bedriva en holistisk vård, där patienten beaktas 
som en unik individ med flera dimensioner, behöver sjuksköterskan ta sig tid till att 
lyssna på patienten livsberättelse och upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt. 
Det finns ett flertal studier som undersöker kring området hur det är att leva med 
kronisk hjärtsvikt. Trots det verkar hälso- och sjukvården fortsätta att fokusera på 
den medicinska behandlingen av kronisk hjärtsvikt och dess komplikationer snarare 
än på erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt och dess inverkan på deras liv. 
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Syfte  

Syftet är att beskriva dagligt liv för patienter med kronisk hjärtsvikt, utifrån ett 
patientperspektiv.    
 

Material och metod  

Design 

Studien är en litteraturöversikt. Litteraturöversikt innebär att skapa en överblick över 
befintlig forskning som svara på syftet (Friberg, 2012a), att beskriva dagligt liv för 
patienter med kronisk hjärtsvikt, utifrån ett patientperspektiv. Studien är baserad på 
en induktiv ansats. Litteraturöversikten är utav en kvalitativ design som innefattar 13 
artiklar som svarar mot syftet.  
  

Urval och datainsamling 

För att öka validitet i resultatet är det väsentligt att använda sig utav inklusions- och 
exklusionskriterier (Wallengren & Henricson, 2012). Inklusionskriterier för artiklar 
som har använts i resultatet är peer-reviewed och har en kvalitativ ansats med 
inriktning på patienter som diagnostiserats med kronisk hjärtsvikt, oavsett grad av 
hjärtsvikt. Artiklarna inkluderar patienter som har eller har haft vårdkontakt med 
öppen- eller slutenvård. Både män och kvinnor har inkluderats. Artiklar som är 
publicerade från år 2007 till 2016 och skrivna på svenska och engelska har 
inkluderats. I litteratursökningen har barn och ungdomar under 18 år exkluderats.  
  
Litteraturöversikten har genomförts utifrån en litteratursökning. Litteratursökningen 
genomfördes för att få fram relevanta artiklar med hjälp av sökord relaterat till syftet, 
att beskriva dagligt liv för patienter med kronisk hjärtsvikt, utifrån ett 
patientperspektiv. En helikoptersökning gjordes i databaserna MEDLINE och 
CINAHL. Det gjordes för att identifiera sökorden och få en översiktsbild över det 
aktuella området (Friberg, 2012a). Därefter gjordes en specifik sökning med sökord 
relaterat till syftet. Sökord användes tillsammans med trunkering samt booleska 
operatorer för att få ett samband mellan sökorden. Trunkering möjliggör träffar på 
artiklar som innehåller ordets alla olika böjningsformer. Booleska operatorer 
 innehåller tre grundläggande sök-operatorer, AND, OR och NOT (Östlundh, 2012). I 
denna litteraturöversikt användes AND och OR. Litteratursökningen genomfördes i 
databaserna MEDLINE och CINAHL. Sökningen gjordes med samma sökord i båda 
databaserna. MEDLINE är en databas som inriktar sig främst inom medicinsk 
forskning och CINAHL (Cumulative index to nursing and allied health literature) är 
en databas som innefattar material inom omvårdnad, men även sjukgymnastik och 
arbetsterapi (Karlsson, 2012).  Redovisning av litteratursökningen i databaserna 
MEDLINE och CINAHL presenteras i tabell 1. Vidare gjordes en sekundärsökning 
genom att granska referenslistor från andra vetenskapliga arbeten som i detta fall var 
studentuppsatser. Genom sekundärsökningen hittades en artikel till resultatet. 
Urvalet av artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll 
framtaget för Avdelning för omvårdnad, Jönköping University. 
Granskningsprotokollet är ett kvalitetsstöd som innehåller 13 frågor. Totalt 16 
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artiklar granskades och 13 av de artiklar ingick till resultatet. Granskningsprotokollet 
presenteras i bilaga 1. Artiklar som har använts till resultatet har sammanställts i en 
artikelmatris. Artikelmatrisen presenteras i bilaga 2.  
 
Tabell 1. Redovisning av litteratursökning, databas: MEDLINE och CINAHL  
  
Sökning 
7/3-17 

Databas  Träffar Lästa 
titlar  

Lästa 
abstract 

Artiklar till 
granskning 
(dubbletter) 

Till 
resultatet 

(''heart failure'' OR 
''chronic heart failure'' OR 
''congestive heart failure'') 
AND (liv* OR ''living 
with'' OR experience* OR 
perception* OR 
perspective*) AND 
(patient* OR ''older 
people'' OR ''older 
patient'' OR ''adult 
people*'' OR ''adult 
patient*'') AND 
(qualitative OR 
phenomenology OR 
grounded theory) 

MEDLINE 220 220 27 13 10 

(''heart failure'' OR 
''chronic heart failure'' OR 
''congestive heart failure'') 
AND (liv* OR ''living 
with'' OR experience* OR 
perception* OR 
perspective*) AND 
(patient* OR ''older 
people'' OR ''older 
patient'' OR ''adult 
people*'' OR ''adult 
patient*'') AND 
(qualitative OR 
phenomenology OR 
grounded theory) 

CINAHL 141 141 19 8 (6) 2 

  

Dataanalys 

Analysen genomfördes utifrån Friberg (2012b) i följande fem steg. Skribenterna 
arbetade induktivt. Skribenterna kom överens om att i steg ett skulle det göras 
individuellt och i resterande steg skulle detta ske gemensamt. I det första steget lästes 
alla 13 artiklar ett flertal gånger med fokus på det som motsvarade 
litteraturöversiktens syfte. I steg två lästes artiklarnas resultat mer djupgående och i 
samband med det identifierades nyckelfynd ur resultatet som svarade mot 
litteraturöversiktens syfte. För att det skulle bli lättare att förstå vad de olika teman i 
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artiklarnas resultat handlade om, lästes även tillhörande citat, eftersom de kunde 
innehålla värdefull information. Nyckelfynden för samtliga artiklar markerades med 
hjälp av en markeringspenna för att få det mer överskådligt till sammanställningen. I 
steg tre skapades ett nytt dokument för sammanställningen av de identifierade 
nyckelfynden som markerades med markeringspennan. Sammanställningen gjordes 
för att skapa en tydlig översikt över nyckelfynden. I steg fyra användes återigen 
markeringspennor, men här användes det för att tydligt kunna urskilja likheter och 
skillnader. Till litteraturöversiktens resultat fördes nyckelfynd som hade likheter 
samman och bildade tre övergripande huvudteman med tio subteman. I det sista 
steget, steg fem, formulerades en beskrivning till följande huvudteman: 
Begränsningar i vardagen, Påverkan av omgivningen och Mötet med vården. 
Huvudteman och subteman presenteras i Figur 1.  
      

Etiska överväganden 

Skribenterna har tagit hänsyn till att artiklar som har inkluderats i 
litteraturöversiktens resultat ska ha genomgått etiskt övervägande eller fått tillstånd 
av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2014). Forskningsetik är de etiska 
övervägande som görs inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Ett 
etiskt godkännande behövs inte när en litteraturöversikt genomförs, dock ska den 
etiska frågan ändå beaktas och syftet till att den genomförs ska motiveras (Kjellström, 
2012). Det krävs ofta andra människors medverkan vid forskning inom omvårdnad, 
vilket innebär att det alltid finns en risk att personen utnyttjas, skadas eller såras 
(Kjellström, 2012). Förförståelse medvetandegjordes genom att skribenterna 
tillsammans diskuterade och reflekterade över tidigare erfarenheter och kunskaper 
från tidigare arbete i vården. Syftet med det var att skribenterna skulle bli medvetna 
om att analysarbetet kan påverkas av förförståelsen (Kristensson, 2014). För att 
underlätta tolkningen av samtliga artiklars resultat översattes de från engelskt språk 
till svenskt språk. 
 

Resultat  

Resultatet grundar sig på 13 kvalitativa artiklar. Resultatet presenteras nedan med tre 
huvudteman: Begränsningar i vardagen, Påverkan av omgivningen och Mötet med 
vården. De tre huvudteman delas i sin tur in i tio subteman: Aktivitet och livsstil, 
Försörjning, Biverkningar, Negativa känslor, Positiva känslor, Stöd från närstående, 
Förändrade roller, Social isolering, Relationen till vården och Behov av information.  
    

Huvudtema Subtema  

Begränsningar i vardagen • Aktivitet och livsstil 
• Försörjning  
• Biverkningar 
• Negativa känslor 
• Positiva känslor  

Påverkan av omgivningen  • Stöd från närstående  
• Förändrade roller 
• Social isolering  
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Mötet med vården • Relationen till vården 
• Behov av information  

Figur 1. Huvudteman och subteman. 
  

Begränsningar i vardagen  

Nedan beskrivs hur patienternas liv förändras och begränsas i det dagliga livet efter 
att ha drabbats av hjärtsvikt. Att leva med hjärtsvikt ger förändringar och 
begränsningar i aktivitet och livsstil och försörjning, samt att leva med 
biverkningarna av medicinerna. Begränsningar i vardagen beskrevs främst ge 
negativa känslor, men positiva känslor beskrevs också. 

Aktivitet och livsstil  

Hjärtsvikt har orsakat förändringar i patienternas liv (Pattenden, Roberts & Lewin, 
2007;  Paturzo et al., 2016; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011; Thornhill, Lyons, 
Nouwen & Lip, 2008; Walthall, Jenkinson & Boulton, 2016). Att leva med ett 
sviktande hjärta innebär att leva med en kropp som är opålitlig och oförutsägbar. När 
kroppens tillstånd förändras ständigt, påminner det om att livet är begränsat. 
Patienterna förstod inte alltid varför deras tillstånd förbättrades eller plötsligt 
förvärrades. En känsla av kraftlöshet kunde uppstå efter kroppsansträngning 
(Burstrom, Boman, Strandberg & Brulin, 2007; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007; 
Pattenden et al., 2007; Seah, Tan, Huang Gan & Wang, 2016). En annan känsla som 
patienterna kunde uppleva i samband med kroppsansträngning var andnöd. 
Upplevelsen av andnöd begränsade deras förmåga att utföra dagliga aktiviteter 
(Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Klindtworth et al., 2015; 
Pattenden et al., 2007; Seah et al., 2016; Walthall et al., 2016). Till följd av deras 
begränsade förmåga att utföra dagliga aktiviteter upplevde några patienter deras 
vardag som begränsad (Seah et al., 2016; Pattenden et al., 2007). För några patienter 
kunde andnöd också uppstå på natten (Pattenden et al., 2007). Dagliga aktiviteter 
begränsades även utav fatigue  (Hägglund, Boman & Lundman, 2008; Jones, 
McDermott, Nowels, Matlock & Bekelman, 2012; Paturzo et al., 2016; Pihl et al., 
2011; Seah et al., 2016). Fatigue kunde inte ignoreras eller förbises då patienterna 
beskrev en förlust av styrka och fysisk funktion (Hägglund et al., 2008; Jones et al., 
2012). De aktiviteter som begränsades utav fatigue var till exempel att handla mat 
och att sköta sin personliga hygien (Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Paturzo 
et al., 2016; Pihl et al., 2011; Seah, Tan, Huang Gan & Wang, 2016). beskrev även 
svårigheter med att upprätthålla sexuell intimitet med sin partner på grund av den 
begränsade fysiska förmågan (Paturzo et al., 2016; Seah et al., 2016).  
  
Några patienter hade lättare att acceptera de begränsningar som sjukdomen gav och 
andra hade svårare att acceptera och anpassa till det liv som de hade fått och dess 
begränsningar (Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011; Thornhill et al., 2008; 
Walthall et al., 2016). För att kunna anpassa sig till det liv som de hade fått var de 
tvungna att sakta ner på deras livsstil (Burström et al., 2012; Hägglund et al., 2008; 
Nordgren et al., 2007; Pihl et al., 2011; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 
2008; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Till följd av att patienterna var 
tvungna att sakta ner på aktivitetsnivån valde några att antingen engagera sig i nya 
mindre aktiva aktiviteter eller att minska ner snarare än att sluta helt med aktiviteter 
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(Hägglund et al., 2008; Rodriguez et al., 2008; Thornhill et al., 2008). Fysiska 
begränsningar gjorde att patienterna var tvungna att planera och organisera, för att 
kunna hantera alla de fysiska kraven i det dagliga livet (Hägglund et al., 2008; Jones 
et al., 2012; Pihl et al., 2011; Walthall et al., 2016). Aktiviteter som patienterna fick 
planera och organisera var till exempel shopping, matlagning, resvägar eller när de 
skulle besöka vänner, familj och släktingar (Pihl et al., 2011; Walthall et al., 2016).  
 

Försörjning 

Patienterna beskrev hjärtsviktens effekt på deras förmåga att arbeta. Patienterna fick 
sluta arbeta på grund av effekterna av hjärtsvikt som påverkade det dagliga livet 
(Pattenden et al., 2007; Paturzo et., 2016; Rodriguez et al., 2008; Thornhill et al., 
2008; Walthall et al., 2016). För patienter i ålder 65 år och yngre uppstod det ofta 
ekonomiska problem, ångest och oro över ekonomi orsakat av nedsatt arbetsförmåga 
eller arbetslöshet (Pattenden et al., 2007; Paturzo et al., 2016; Rodriguez et al., 2008; 
Thornhill et al., 2008). Arbetslöshet hade störst inverkan på de patienter som hade 
flera år kvar på arbetslivet (Pattenden et al., 2007; Paturzo et., 2016; Rodriguez et al., 
2008; Thornhill et al., 2008). Yngre patienter önskade att de kunde fortsätta arbeta. 
Att behöva lämna sitt arbete skapade missnöje och känslor av ångest, då patienterna 
hade svårt att fylla sina dagar. En bristande ekonomi förvärrade ofta patientens 
förmåga att klara av att leva ett normalt liv, särskilt om de var i behov av anpassning i 
deras hem. För några patienter orsakade det ett stort lidande på grund av svårigheter 
med att få tillgång till förmåner såsom inkomststöd, handikappsersättning eller 
bedömning av socialtjänsten (Pattenden et al., 2007). Patienterna som närmade sig 
pensionen hade lättare att acceptera förändringar i deras arbetsliv (Thornhill et al., 
2008).  

 
 

Biverkningar 

Oberoende av ålder eller kön beskrev patienterna biverkningar av medicinerna de 
hade (Burstrom et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Pihl et al., 2011; Rodriguez  et al., 
2008). Patienterna uttryckte oro och en rädsla över att vissa mediciner skulle göra 
mer skada än nytta, de upplevde också att medicinerna fick dem att känna sig mer 
sjuka (Burstrom et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Pihl et al., 2011). Biverkningar av 
medicinerna som patienterna upplevde var bland annat muntorrhet, trötthet, 
illamående, kräkningar, hosta, kraftlöshet och gastrointestinala störningar. 
Patienterna kunde också oroa sig över yrsel som kunde leda till att de tappade 
balansen och att de ramlade (Burstrom et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Pihl et al., 
 2011; Rodriguez et al., 2008). För några patienter var den största svårigheten den 
mängd läkemedel de var tvungna att inta (Pihl et al., 2011).  
 

Negativa känslor 

Patienterna upplevde i de flesta fall ilska och några patienter uppgav sig att vara i 
chock efter diagnostisering av hjärtsvikt (Paturzo et al., 2016; Pattenden et al., 2007; 
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Thornhill et al., 2008). När patienterna insåg att deras livsstil sannolikt skulle 
förändras permanent beskrevs känslor som uppgivenhet, ledsamhet, nedstämdhet 
och irritation (Paturzo et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Patienterna kände sig 
många gånger begränsade och styrda på grund av symtom och sjukdom. De kunde 
också uppleva känslor såsom sorg, irritation, ångest och en känsla av att livet blev 
mindre värt (Pihl et al., 2011; Thornhill et al., 2008). Patienternas begränsade och 
förändrade livssituation upplevdes som ett slag mot ansiktet. När patienterna 
bestämde sig för att utföra aktiviteter kunde de uppleva besvär eller att de satte sitt 
eget liv i fara, det orsakade frustration eller ångest som uttryckte sig i form av 
negativa tankar eller känslor (Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007). Livet 
upplevdes inte meningsfullt längre på grund av att deras liv blev begränsat (Nordgren 
et al., 2007). Att leva med en förändrad kropp kunde framkalla en känsla av rädsla 
(Burström et al., 2012). Rädsla kunde också uppstå när de kände av symtom som 
andnöd och hjärtklappning i vardagen (Burström et al., 2012; Walthall et al., 2016).  
  
Patienterna som lever med hjärtsvikt uttryckte en viss osäkerhet om framtiden på 
grund av den begränsade livssituationen (Burström et al., 2012; Klindtworth et al., 
2015; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007; Rodriguez et al., 2008; Seah et 
al., 2016). Patienterna beskrev att livet innebar att leva en dag i taget (Burström et al., 
2012; Nordgren et al., 2007; Rodriguez et al., 2008; Seah et al., 2016), då de inte 
visste hur länge de hade kvar att leva (Pattenden et al., 2007). Att leva en dag i taget 
gav känslor som otrygghet, osäkerhet och tvivel inför framtiden (Nordgren et al., 
2007; Seah et al., 2016). Tanken på döden beskrevs också, patienterna kunde uppleva 
en rädsla för att dö (Burström et al., 2012; Pihl et al., 2011), vilket kunde ge upphov 
till ångest (Burström et al., 2012). 
 

Positiva känslor 

Det fanns patienter som upplevde att deras liv kunde förbättras till följd av att ha 
drabbats av hjärtsvikt. De betraktade diagnosen som en trigger till att förändra sin 
livsstil eller att åstadkomma självförbättring (Pattenden et al., 2007; Thornhill et al., 
2008). Andra patienter ansåg istället att de redan var nöjda med sitt nuvarande liv då 
de hade fullbordat livet exempelvis genom att ha bildat familj (Seah et al., 2016). 
Personerna nämnde också tacksamhet över att kunna klara sig själva varje dag, trots 
deras begränsningar (Burström et al., 2012). Tankar kring att förbli positiv och att 
göra det bästa av situationen framgick också (Pattenden et al., 2007). Patienterna 
upplevde glädje och tillfredsställelse när de lyckades balansera sin kropp och sin 
livssituation eller när det var möjligt att utföra aktiviteter som var av betydelse för 
livet (Nordgren et al., 2007; Pihl et al., 2011). Att ha andlig tro har visat sig vara till 
hjälp i att hantera och acceptera den nya livssituationen (Pattenden et al., 2007; 
Paturzo et al., 2016; Seah et al., 2016). Att vända sig till sin tro skapade känslor av 
lättnad och frid eftersom de ansåg att någon tog hand om dem. Det gav också en inre 
styrka, vilja och tröst (Pattenden et al., 2007; Paturzo et al., 2016; Seah et al., 2016).  
 

Påverkan av omgivningen  

Närstående har en betydande roll i patienternas liv, men stödet de får av närstående 
kan upplevas på olika sätt. Nedan beskrivs också att patienterna upplever förändrade 
roller i familj, arbete och social kretsar.  
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Stöd från närstående  

Närstående upplevdes att vara den främsta källan till stöd för patienterna (Burstrom 
et al., 2007; Burström et al., 2012; Klindtworth et al., 2015; Pattenden et al., 2007; 
Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Stödet togs också emot av 
vänner, släktingar och grannar (Hägglund et al., 2008; Nordgren et al., 2007; Pihl et 
al., 2011; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Stödet som patienterna fick av 
närstående kunde vara både praktiskt- och känslomässigt stöd (Burstrom et al., 
2007; Burström et al., 2012; Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Nordgren et 
al., 2007; Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 
2008). Praktiskt stöd från närstående kunde vara att klara av vardagen (Burström  et 
al., 2012; Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Pattenden et al., 2007; Paturzo et 
al., 2016; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Känslomässigt stöd kunde vara 
någon form av trygghet som till exempel att inte behöva vara ensam efter hemkomst 
från sjukhuset (Burstrom et al.,  2007; Burström et al., 2012; Klindtworth et al., 
2015). Patienterna beskrev stödet som tacksamt, men några patienter beskrev stödet 
som något annat (Burström et al., 2012; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 
2007; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Patienterna beskrev 
att de var glada, tacksamma och uppskattade stödet av andra (Burström et al., 2012; 
Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007; Thornhill et al., 2008). Det fanns dock 
några patienter som till exempel kunde uppleva missnöje och börda över att inte 
kunna hjälpa till med hushållsarbetet. Stöd från närstående ansågs ibland vara 
påträngande, då patienterna kände förlust av sin självständighet. Patienterna beskrev 
också att stödet var en påminnelse om deras minskade kapacitet eller förlust av deras 
självständighet, vilket i sin tur kunde innebära förlust av självkänslan (Nordgren et 
al.,  2007; Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011; Seah et al., 2016; Thornhill et al., 
2008). 
 

Förändrade roller  

Patienterna upplevde betydande förändringar i deras roller i familj, arbete eller 
sociala kretsar (Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Nordgren et al., 2007; 
Pattenden et al., 2007; Paturzo et al., 2016; Pihl et al., 2011; Thornhill et al., 2008; 
Walthall et al., 2016) och ibland ifrågasatte de sig själva vad deras roll var (Walthall 
et al., 2016). Kvinnorna ansåg att de inte längre kunde utföra sysslor i hemmet som 
tidigare uppfattades vara deras och männen såg sina fruar ta på sig de roller som de 
tidigare uppfattades som deras, till exempel gräsklippning eller tunga arbeten med 
huset (Paturzo et al., 2016; Walthall et al., 2016). De förändrade rollerna kunde 
innebära en inre konflikt mellan den person de ville vara och den person de i själva 
verket var (Nordgren et al., 2007).  
 

Social isolering  

Social isolering som patienterna upplevde orsakades av hjärtsviktssymtom, som till 
exempel andnöd (Hägglund et al., 2008; Nordgren et al., 2007; Paturzo et al., 2016; 
Thornhill et al., 2008; Walthall et al., 2016). Det begränsade livet gjorde att 
patienterna inte kunde upprätthålla deras sociala relationer, vilket innebar känsla av 
att vara bortkopplad från andra eller att bli utesluten (Nordgren et al., 2007; Paturzo 
et al., 2016). För att slippa att bli socialt isolerad ville några patienter stanna kvar på 
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sjukhuset, då det fanns andra människor där (Paturzo et al., 2016). Trots tillgång till 
stöd från omgivningen kunde känslan av isolering uppstå på grund av att patienterna 
upplevde att andra människor, inte förstod vad de går igenom på grund av brist på 
yttre tecken av hjärtsvikten (Thornhill et al., 2008). För de patienter som bodde långt 
ifrån sina närstående beskrev känslor som ensamhet på grund av att det var svårt att 
träffa dem då resan kunde vara ansträngande (Hägglund et al., 2008). 
 

Mötet med vården 

Nedan beskrivs patienternas relation till deras professionella vårdpersonal och 
behovet av information för sin kroniska hjärtsvikt.  
 

Relationen till vården 

Patienterna uttryckte att kontinuitet i vården bidrog till känsla av trygghet. 
Kontinuitet kan handla om att patienterna  får träffa samma läkare varje gång och en 
läkare de har en bra relation till. Patienterna beskrev också en tillgänglighet, som till 
exempel att kunna ringa till en vårdcentral och nå en mänsklig röst bidrog också till 
känsla av trygghet (Burstrom et al., 2007; Burström et al., 2012). Patienterna kunde 
ibland uppleva att kommunikationen med professionell vårdpersonal saknade äkthet. 
De upplevde till exempel att de inte kände sig hörda eller togs på allvar (Burstrom et 
al., 2007; Burström et al., 2012; Klindtworth et al., 2015; Rodriguez et al., 2008). En 
del patienter uttryckte att de får kämpa med att få stöd av vården och ibland fick de ta 
hjälp av sina närstående med att föra deras talan (Burstrom et al.,  2007). Bristande 
uppmärksamhet och empati från professionell vårdpersonal var också något som 
patienterna beskrev att det fick utstå med. Det uttrycktes i ett fall då en patient 
nämnde att hon inte kunde försvara sig själv och hade rädsla för konsekvenserna om 
hon klagade (Klindtworth et al., 2015). I ett exempel beskriver en patient som inte 
kunde fullfölja en diet eller ett träningsprogram på grund av brist på pengar och 
symtom och vården uppmärksammade inte detta (Rodriguez et al., 2008).  
 

Behov av information 

Patienterna förstod inte alltid orsaken till deras hjärtsvikt (Pattenden et al., 2007; 
Thornhill et al., 2008) eller hur de skulle förebygga försämring av symtomen. De fick 
till exempel inte information om att de borde kontrollera vätske- och saltintag och att 
väga sig dagligen för att kontrollera eventuell vätskeansamling. Önskan om att få 
information och kunskap kring hjärtsvikt varierade hos patienterna (Klindtworth et 
al., 2015). Några patienter ville få mer information om hur de bättre kan hantera sitt 
tillstånd, vad de ska tänka på och vad man kan förvänta sig av framtiden (Pattenden 
et al., 2007; Seah et al., 2016). Förutom att patienterna ville få mer information om 
hur de bättre kan hantera sitt tillstånd, beskrevs det också av patienterna att de inte 
ville lämnas ensamma med sin diagnos och behandling (Klindtworth et al., 2015). 
Andra patienter ansåg att de fick tillräcklig med information och hade kunskap om 
hantering av sitt tillstånd, men att de kunde uppleva en egen bristande motivation att 
använda information och kunskap till att förbättra deras tillstånd (Seah et al., 2016) 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

En kvalitativ design strävar efter att svara på frågor som vad, hur eller varför av ett 
fenomen, vilket är önskvärt i denna litteraturöversikt då det svarar på syftet, att 
beskriva dagligt liv för patienter med kronisk hjärtsvikt, utifrån ett patientperspektiv. 
Kvalitativ design ger en ökad förståelse av upplevelser och uppfattningar hos den 
enskilda individen (McCusker & Gunaydin, 2015). Litteraturöversiktens trovärdighet 
ökar om syftet går att besvara med vald metod (Henricson & Billhult, 2012). 
Kvantitativ metod beskriver främst samband eller jämförelser av ett fenomen och där 
data presenteras i form av siffror, därför var kvantitativ metod inte aktuellt (Billhult 
& Gunnarsson, 2012; Henricsson, 2012). Artiklar som har inkluderats till resultatet är 
peer-reviewed för att säkerställa att de har kvalité, samt ökar det trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten. Genom att säkerställa att artiklarna var peer-reviewed gick 
skribenterna in till respektive artikelns tidskrift för att läsa kraven och se om artikeln 
var accepterad (Wallengren, & Henricson, 2012). Skribenterna ville uppnå en 
variation och valde att inkludera kvinnor och män över 18 år. Ingen hänsyn till 
inkomst, utbildningsnivå, sociala förhållanden eller etnicitet har tagits. 
Litteraturöversikten inkluderar artiklar från år 2007, då vetenskapligt arbete ska 
baseras pa ̊ den senaste forskningen (Östlundh, 2012). Trovärdigheten skulle kunna 
öka om skribenterna hade valt att specificera sig utifrån en av de fyra graderna av 
hjärtsvikt (Östlundh, 2012), samt vara mer specifik vad gäller ålder, inkomst, 
utbildningsnivå, sociala förhållanden eller etnicitet, då hjärtsvikt troligen upplevs 
annorlunda beroende på vilken grad av hjärtsvikt personen har, samt kan ålder och 
livsstil ha en viss påverkan på hur det är att leva med hjärtsvikt. Litteratursökningen 
inleddes med en helikoptersökning. Syftet med det var att få en översikt över det 
aktuella området som skulle studeras, samt för att identifiera sökorden. Skribenterna 
ville säkerställa att det fanns tillräckligt med artiklar kring området, det genomfördes 
för att sedan kunna gå vidare till nästa steg i en mer specifik litteratursökning 
(Östlundh, 2012). Vidare användes ett flertal olika sökstrategier för att utforma 
litteratursökningen. Att använda sig utav sökstrategier bidrar till att öka 
trovärdigheten då det ökar sannolikheten att hitta relevanta artiklar, vilket också kan 
ses som en styrka. En specifik litteratursökning genomfördes med hjälp av sökord 
relaterat till syftet. Ett flertal sökord arbetades fram och det behövdes då utforma en 
kombination mellan de olika sökorden. Booleska operatorer användes som en teknik 
för att forma samband med sökorden, då skribenterna ville avgränsa och precisera 
sökningen, vilket kan ses som en styrka. Operatorerna AND och OR användes. AND 
användes då det var önskvärt att ett flertal söktermer skulle ingå i träffarna. OR 
användes för att få sökord som var synonymer till varandra och därmed utöka 
sökningen. Böjningsformen på sökorden hade ingen större betydelse och därför 
användes trunkering som möjliggjorde sökordens alla olika böjningsformer. Genom 
att använda sig utav dessa tekniker täcktes ett större område in av det som skulle 
studeras (Östlundh, 2012), vilket kan ses som en styrka. Sökningarna som 
genomfördes i databaserna MEDLINE och CINAHL gav referenser från två olika 
databaser som enligt Henricsson (2012) stärker trovärdigheten att finna relevanta 
artiklar till resultatet. En sekundärsökning tillämpades för att uppnå en mättnad i 
antal artiklar som skulle inkluderas till resultatet. Sekundärsökning är en effektiv 
metod och ett bra alternativ för att få fram ett bra resultat (Östlundh, 2012).  
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Skribenterna använde sig utav ett kritiskt förhållningssätt vid granskningen av 
artiklarnas kvalitet, vilket förbättrar examensarbetets kvalitet. Genom att försöka 
säkerställa en god kvalitet på de referenser som valdes till resultatet bedömdes alla 
inkluderade artiklar med hjälp av granskninsprotokollet, Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (Bilaga 1). De inkluderade 
artiklarna som genomgick granskningprotokollet användes till resultatet och kunde 
då bidra till ett ökat tillförlitligt resultat (Friberg, 2012b). För att få ett bredare 
perspektiv valdes artiklar från ett flertal olika länder, då skribenterna inte ville 
begränsa sig. Översättning av de 12 engelskspråkiga artiklar som ingått i resultatet 
kan ha inneburit en risk för feltolkning av engelska begrepp, vilket kan ses som en 
svaghet. En annan aspekt gällande överförbarheten av examensarbetet kan påverkas 
då resultatartiklarna inte endast är från Sverige utan också från andra länder som 
inte har samma sjukvårdssystem. Resultatet i litteraturöversikten kan vara 
överförbart till vården både i andra länder och i Sverige. Resultatet har visat ett flertal 
viktiga aspekter att ta hänsyn till i omvårdnaden. 
  
Skribenterna valde att följa Fribergs (2012b) femstegsmodell i analysen med en 
induktiv ansats, vilket var tidskrävande och svårarbetad då skribenterna upptäckte 
under analysprocessen att syftet inte var tillräckligt specifikt. Skribenterna valde att 
fortsätta med induktiv ansats och behålla syftet eftersom halva resultatet av 
litteraturöversikten var skriven. En deduktiv ansats hade i detta fall varit bättre 
eftersom det blir mer specifikt, då en deduktiv ansats utgår från en teori eller 
antagande (Kristensson, 2014).  
  
När skribenterna tillsammans diskuterade och reflekterade över tidigare erfarenheter 
och kunskaper framkom det att båda hade en viss förförståelse för personer med 
hjärtsvikt, då båda har vårdat personer med hjärtsvikt tidigare. Trovärdigheten och 
pålitligheten i litteraturöversikten stärks om förförståelsen medvetandegörs, 
eftersom det kan påverka resultatet. Förförståelsen kan hanteras på olika sätt, ett 
exempel kan vara att föra en dagbok/loggbok då det kan säkra pålitligheten och 
överförbarheten i examensarbetet, men på grund av tidsbrist genomfördes inte detta 
och skribenterna valde istället att diskutera förförståelsen regelbundet, vilket kan ses 
som en styrka. Att vara två eller flera skribenter vid dataanalysen stärker också 
trovärdigheten och pålitligheten i examensarbetet (Wallengren & Henricsson, 2012). 
Det är första gången skribenterna utför ett examensarbete på vetenskapligt nivå, 
vilket också kan ha påverkat resultatet.   
  

Resultatdiskussion 

De mest framträdande symtomen av kronisk hjärtsvikt som framkom i resultatet 
under huvudtemat Begränsningar i vardagen, var andnöd och fatigue. Flera andra 
studier styrker att andnöd och fatigue är ett av de vanligaste symtomen som 
patienterna med hjärtsvikt upplever (Abshire et al., 2015; Brake & Jones, 2017; Falk, 
Granger, Swedberg & Ekman, 2007; Falk, Patel, Swedberg & Ekman, 2009; Falk, 
Swedberg, Gaston-Johansson & Ekman, 2007; Theander et al., 2014).  
  
Resultatet visade att andnöd oftast uppstod vid kroppsansträngning och gjorde att 
patienterna kände sig begränsade och till följd av det kunde några uppleva sig fysiskt 
begränsade. Abshire et al. (2015) visar att andnöd också kan uppstå på natten. Nattlig 
andnöd upplevs som besvärande och kan förvärra eller orsaka en annan symtom som 
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till exempel sömnsvårighet och/eller allmänt obehag. Andnöd hos patienter kan 
skapa en egenvårdsbrist då det upplevs som begränsande. Förmågan att upprätthålla 
sin hälsa begränsas och patienten kan då enligt Orem (2001) vara i behov av 
omvårdnad. Enligt Zisapel (2007) bör sjuksköterskor vara uppmärksam på 
sömnsvårigheter hos patienter med hjärtsvikt, då sömn är ett grundläggande fysiskt 
behov hos människan. Det kan innebära att följa upp med en sömndagbok som 
patienten själv antecknar i och ha en kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan för att 
förhindra sömnsvårigheter. 
  
Förlust av styrka och fysisk funktion orsakat av fatigue beskrevs också och upplevdes 
som begränsning i vardagen, vilket också Falk et al., (2007) visar i sin studie. Fatigue 
är ett allvarligt hälsoproblem och innebär bland annat ett antal hot mot 
välbefinnande som påverkar både kropp och själ (Falk et al., 2007; Falk et al., 2006; 
Falk et al., 2007). Fatigue hindrar förmågan att upprätthålla en aktiv livsstil. Att avstå 
från dagliga sysslor som till exempel matlagning, personlig hygien och städning, samt 
att avstå från motion är några konsekvenser av fatigue (Falk et al.,  2007; Falk et al., 
2006; Falk et al., 2009). Fatigue kan också ge förödande effekt på patienternas 
förmågan att hantera egenvård och följsamhet till rekommenderade behandlingen 
(Falk et al., 2009). Andnöd och fatigue kan ha en koppling till varandra (Stephen, 
2008; Smith, et al., 2007), vilket gör att andnöd kan öka nivån av fatigue (Barsevick, 
2007). Barsevick (2007) menar alltså på att ett symtom kan påverka ett annat 
symtom, vilket i sin tur kan påverka ett tredje symtom. Sjuksköterskan kan lindra 
patientens andnöd genom positionering. Ett upprätt läge som stöds av kuddar 
uppmuntrar lungorna att expanderas, vilket kan bidra till att underlätta andningen. 
Patienterna vet oftast själva vilken position som är mest bekväm och sjuksköterskan 
bör därför ta hänsyn till det och lyssna på patienten. Det finns speciella sängar för 
patienter som känner sig mer bekväma i sittande läge. Vila är viktigt för patienter 
med svår hjärtsvikt då det minskar syrebehovet på hjärtat (Nicholas, 2004). Däremot 
visar det att motion är bra för patienter med stabil hjärtsvikt. Motion ökar livskvalité 
och ger en känsla av välbefinnande (Taylor, 1999). Motion ska anpassas efter 
patientens grad av hjärtsvikt (Lainscak et al., 2011). Enligt Renpenning och Taylor 
(2003) beskriver Orem olika hjälpmetoder som sjuksköterskan kan använda sig av 
för att tillgodose patientens egenvårdsbehov. Att undervisa, handleda patienten i 
egenvård och skapa en miljö som främjar patientens terapeutiska utveckling är några 
hjälpmetoder som Orem belyser. För att patienten ska tillgodose sig nya kunskaper 
för att klara sin egenvård är undervisning ett bra redskap för sjuksköterskan. Det 
sjuksköterskan kan göra är att identifiera patientens behov av lärande och sedan 
planera undervisningen och genomföra den utifrån det, för att på bästa möjliga sätt 
stödja patienten i sin egenvård. Det som avgör hur mycket hjälp och stöd patienten 
behöver beror på graden av brist i  egenvården hos patienten (Renpenning & Taylor, 
2003). 
  
Fatigue kan lindras genom att sjuksköterskan aktivt lyssna på patienternas svar, ge 
känslomässigt stöd, uppmuntra patienter att uttrycka sina känslor, försäkra patienter 
om att deras känslor är normala och att stödja patienter att ta små steg för att lösa 
problem. Sjuksköterskan kan också informera patienterna om symtomhantering och 
övervakning. Symtomhantering kan handla om rekommenderad kost vid hjärtsvikt, 
regelbundet måttlig motion, samt tips på hur patienten kan spara på energi som kan 
vara att planera framåt, stimulera sig själv, balansera varje aktivitet med viloperioder, 
fråga om hjälp från familj och vänner och det kan också vara att vistas i en bekväm 
miljö (Wang, Huang, Ho, & Chiou, 2016). 
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Olika former av känslor uppstod i samband med att bli diagnostiserad och att leva 
med hjärtsvikt. Bakomliggande faktorer till dessa känslorna beror bland annat på hur 
patienternas liv kommer att förändras och hur de fysiska begränsningar ter sig. 
Framförallt visar resultatet på negativa känslor. Negativa känslor kopplade till 
 förlust av fysisk kapacitet är något som vanligtvis förekommer och framkommer i ett 
flertal andra studier (Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer 2009; Chiaranai 2014; 
Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser 2009; Leeming, Murray & Kendall 2014; 
Ryan & Farrelly 2009; Skaperdas et al. 2014). Rädsla och ilska var något som 
framträdde till en stor del av urvalet. Rädsla framträdde särskilt när svåra symtom av 
hjärtsvikt uppstod, men det uppstod även en rädsla för att dö. Chiaranai (2014) har 
studerat rädsla kring hjärtsvikt och menar att det är en svår känsla som är svår att 
kontrollera. Även Leeming et al., (2014) visar på hur rädsla för döden uttrycker sig 
och väger tyngre gentemot de positiva känslorna. Att leva med hjärtsvikt ger 
förändringar och begränsningar i livet vilket gör att patienterna inte längre kan göra 
de saker de tidigare kunnat göra, vilket framkallar känslor av ilska. Chiaranai (2014) 
och Allen et al., (2009) visar i sin studie hur ilska och frustration visar sig i samband 
med det begränsade livet, vilket stärker fynden i litteraturöversiktens resultat. 
Negativa känslor kan påverka patientens förmåga till egenvård vilket kan öka 
egenvårdsbehovet hos patienten. Orem beskriver en balans mellan patientens behov 
av egenvård och förmåga att tillgodose dessa behov. Sjuksköterskans utmaning blir 
här att på ett aktivt sätt bedöma patientens individuella egenvårdsbehov och förmåga 
att tillgodose behoven (Orem, 2001). 
  
Otrygghet och tvivel inför framtiden är något som också framkommer i 
litteraturöversiktens resultat och är något som bör beaktas. Dudas et al., (2013) visar 
på att omvårdnad med god kommunikation mellan sjuksköterska och patient 
minskar patientens upplevelse av oro och otrygghet. Genom att ta hänsyn till 
patientens individuella resurser och värderingar och att involvera patienten i 
beslutstaganden, går det att stärka patientens känsla av trygghet (Dudas et al., 2013). 
  
Hos några patienter ansågs det som att livet blev mindre värt efter att ha drabbats av 
hjärtsvikt. Bristande förståelse och svårighet att komma till rätta med diagnosen var 
något som framkom i litteraturöversiktens resultat. En studie av Skaperdas et al., 
(2014) visar att hjärtsvikt har en direkt negativ inverkan på det mentala 
välbefinnandet och belyser också svårigheten med att acceptera förlusten av fysisk 
kapacitet. Trots att negativa känslor är något som framhävs till största del finns det 
patienter som upplever livsglädje och sin livssituation som accepterad. En viktig 
faktor för att hantera tillståndet är bland annat den religiösa aspekten, där tro och 
bön kan upplevas som en stärkande resurs och som hjälp att acceptera sitt tillstånd. 
Solomon et al. (2010) bekräftar detta och menar att religion kan användas som en 
källa till att hämta stöd och kraft. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) ingår 
det i sjuksköterskans profession att tillgodose psykiska, själsliga och andliga behov i 
största möjliga mån. Som sjuksköterska går det att fördjupa sin kunskap och skapa 
förståelse för dessa behov hos den enskilda individen (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2016).  
  
Patienter som har drabbats av hjärtsvikt kunde uppleva förändringar i det sociala 
nätverket. Förändringar i sociala relationer som familj och vänner var något som 
framkom hos patienterna. Till följd av minskad fysisk kapacitet tvingas patienter med 
hjärtsvikt att stanna hemma i sin bostad, vilket då leder till social isolering. Leeming 
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et al. (2014) visar i sin studie att social isolering har negativ effekt på det mentala 
välmåendet, vilket även visas i litteraturöversiktens resultat. Känslor som ensamhet 
och att vara utesluten uppstod tydligt hos patienterna och kan kopplas direkt till 
social isolering (Leeming et al., 2014). Ett rikt socialt nätverk och goda kontakter med 
närstående värderades högt hos patienter med hjärtsvikt. Det ger stöd och trygghet 
och visar sig även har positiv inverkan på egenvården hos personer med hjärtsvikt 
(Strömberg, 2013). Stöd är för många väldigt tacksamt, dock kan närståendes stöd 
och omsorg gå till överdrift och bli det omvända och istället upplevas som negativt. 
Patienter med hjärtsvikt kunde därför uppleva att de blev för överbeskyddande. 
Bristande kunskap och ovetskap kan ses som orsak till detta. Som sjuksköterska kan 
det därför vara nödvändigt att ta sig tid till samtal med både patient och närstående 
och som tidigare nämnt anpassa informationen utefter situationen för att undvika 
missförstånd. I omvårdnaden kan alltså närstående ses som en betydande resurs och 
genom att involvera närstående går det att motivera patienten till en förbättrad 
egenvård och därmed främja till en förbättrad hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2016). När närstående ses som en betydande resurs underlättar det för patienten att 
upprätthålla det egenvårdskrav som Orem (2001) definierar. Närstående som resurs 
innebär enligt Orem (2001) öka patientens förmåga till egenvård och underlättar de 
krav som ställs på patienten att upprätthålla sin egen hälsa (Orem, 2001). 

Kliniska implikationer 

Hälsa som fenomen innebär en individuell upplevelse för alla människor och 
sjuksköterskan behöver tillsammans med övriga professioner skapa en helhetsbild 
och utforma mål utefter individuella behov. För att det ska ske behöver vården inrikta 
sig på att tro och beakta patientens egna subjektiva upplevelse av hälsa, istället för att 
endast fokusera på den medicinska behandlingen av hjärtsvikt. Sjuksköterskan bör ta 
sig tid till att lyssna på patientens livsberättelse och upplevelse av att leva med 
hjärtsvikt och det behöver ingå som en del i omvårdnaden där även övriga 
professioner ingår, för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. I mötet 
behöver även sjuksköterskan fortsätta att ge stöd till patienter i egenvård genom att 
informera, ge kunskap och att involvera närstående. Inom vården bör man alltså 
ytterligare synliggöra egenvårdens betydelse för upplevd hälsa hos patienter med 
hjärtsvikt. Det kan innebära att via förbättringsarbete sätta fokus på sjuksköterskans 
arbetsuppgifter som riktas mot egenvård. Sjuksköterskans kunskap och förmåga att 
skapa goda relationer kan påverka förmågan till egenvård hos patienter med 
hjärtsvikt.   

Slutsatser 

Patienter som lever med hjärtsvikt genomgår inte bara fysiologiska förändringar, 
utan de genomgår även känslomässiga, sociala och andliga förändringar. Resultatet 
visar hur patienter upplever sig fysiskt begränsade, vilket leder till blandade känslor. 
Ett flertal patienter upplever sig vara socialt isolerade och får en känsla av att livet tar 
slut. Många tankar och känslor om framtiden uppstår i samband med att leva med 
hjärtsvikt. För att möta dessa känslor behöver sjuksköterskan ha kunskap i att 
identifiera patientens behov, samt att aktivt lyssna på patienten och därefter utforma 
omvårdnaden utefter den unika individen. Genom att utforma omvårdnaden beaktas 
patientens enskilda behov vilket kan leda till en förbättrad hälsa hos patienter som 
lever med kronisk hjärtsvikt.  
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Kunskapsläget inom det aktuella området                              Ja  ▢      Nej  ▢ 
är beskrivet?      
Är syftet relevant till ert examensarbete?                                Ja  ▢      Nej  ▢ 
  
Är urvalet beskrivet?                 Ja  ▢       Nej  ▢ 
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Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                              Ja   ▢      Nej   ▢ 
ställningstagande?   
  



 
 

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 
trovärdighet) i diskussionen?                                                      Ja  ▢     Nej   ▢   
     
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 
trovärdighet) i diskussionen?                                                      Ja  ▢      Nej  ▢ 
      
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                        Ja  ▢      Nej  ▢ 
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rör fysiska 
begränsningar i 
 det dagliga 
livet: 
 
- Behov av att 
finna praktiska 
lösningar i 
vardagen.  
- Att ha 
realistiska 
förväntningar 
om framtiden.  
- Att inte tro på 
sin egen 
förmåga  
- Att förlora sin 
sociala roll i det 
dagliga livet. 

2017-03-09 

Rodriguez, 
K. L., 
Appelt, C. J., 
Switzer, G. 
E., Sonel, A. 
F., & Arnold, 
R. M. 
(2008). 
"They 
diagnosed a 
bad heart": a 
qualitative 
exploration 
of patients' 
knowledge 
about and 
experiences 
with heart 
failure. 
USA. 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
patienters 
kunskap om 
hjärtsvikt, 
förståelse 
för olika 
behandlinga
r och synen 
på hur det 
påverkar 
deras 
dagliga liv. 

Kvalitativa 
semistrukturer
ade 
telefonintervju
er som 
analyserades 
med grounded 
theory metod. 

25 
deltagar
e, varav 
24 män 
och en 
kvinna. 
Ålder 
mellan 
53-87 
år. 

Patienterna 
upplevde en 
fördröjning i att 
få diagnosen 
hjärtsvikt samt 
upplevde de att 
de inte fick 
tillräckligt med 
information om 
prognosen. 
Dock har 
patienterna en 
förståelse att 
följa läkarens 
rekommendatio
ner om 
behandling. 

2017-03-08 

Seah, A. W., 
Tan, K. K., 
Huang Gan, 
J. C., & 
Wang, W. 
(2016). 
Experiences 
of Patients 
Living With 
Heart 

Syftet med 
denna 
studie var 
att 
undersöka 
erfarenheter
, behov och 
copingstrate
gier hos 
patienter 

Kvalitativ 
metod med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

15 
deltagar
e, varav 
13 män 
och två 
kvinnor. 
Ålder 
mellan 
51-83 
år. 

Deltagarna 
upplevde 
besvär med 
symtomen. 
Negativa 
känslor som 
ångest, ilska 
och rädsla 
orsakat av 
hjärtsvikt 

2017-03-08 



 
 

Failure: a 
desprective 
qualitative 
study 
Singapore. 

som lever 
med 
hjärtsvikt i 
Singapore. 

framkom. 
Positiva känslor 
framkom också. 
Deltagarna 
upplevde 
förtroende för 
vårdpersonalen
. 

Thornhill, 
K., Lyons, A. 
C., Nouwen, 
A., & Lip, G. 
H. (2008). 
Experiences 
of living 
with 
congestive 
heart 
failure: a 
qualitative 
study. 
England. 

Syftet var 
att 
undersöka 
människors 
erfarenheter 
av att leva 
med 
diagnotisera
d hjärtsvikt. 

Kvalitativ 
metod i följd 
av 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 
fenomenologis
k analys. 

25 
deltagar
e, varav 
21 män 
och fyra 
kvinnor. 
Ålder 
mellan 
35-83 
år. 

Deltagarna 
kände sig 
begränsade i 
det dagliga livet 
och att sociala 
relationer och 
sociala 
aktiviteter var 
viktigt för att 
kunna anpassa 
sig till livet med 
hjärtsvikt. 
Isolering, 
nedstämdhet 
och svårt att 
acceptera 
sjukdomen 
nämndes också.  
  

2017-03-08 

Walthall, H., 
Jenkinson, 
C., & 
Boulton, M. 
(2016). 
Living with 
breathlessne
ss in chronic 
heart 
failure: A 
qualitative 
study.  
England. 

Syftet var 
att 
undersöka 
hur 
patienter 
med kronisk 
hjärtsvikt 
beskriver 
andnöd, hur 
vardagen 
påverkas 
och hur de 
anpassar sig 
till och 
hanterar 
symtomen. 

Kvalitativ 
metod i följd 
av 
semistrukturer
ade intervjuer 
med tematisk 
analys. 

25 
deltagar
e, båda 
kön i 
medelål
dern. 

Deltagarna 
beskrev en 
daglig 
upplevelse av 
andnöd. 
Andnöd 
identifierades 
som det mest 
begränsade 
symtomet.  
  
Fyra 
huvudteman 
framkom: 
- Karaktären av 
andnöd. 
- Den 
känslomässiga 
effekten av 
andnöd. 
- Effekterna av 
andnöd på det 
dagliga livet. 
- Att hantera 
andnöden. 

2017-03-09 
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