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Sammanfattning 
 

 
Bakgrund: Hjärtsvikt är en funktionsnedsättning i hjärtat som innebär en försämrad 
pumpförmåga. De allra vanligaste symtomen för hjärtsvikt är andfåddhet, 
orkeslöshet samt ödem främst på underbenen. Behandlingen fokuserar på att lindra 
symtom, förlänga liv och förbättra hjärtats funktion. Behandlingen bör 
individanpassas utefter vilken typ av hjärtsvikt patienten har.  
Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt.  
Metod: En litteraturöversikt med analyser av tio kvalitativa studier.  
Resultat: Fyra huvudteman har framkommit efter analysen: Fysiska och psykiska 
förändringar, Begränsningar i det sociala livet, Stöd för egenvård och Mötet med 
vården.  
Hjärtsvikt leder till nya utmaningar hos individen där acceptans, stöd och 
information har en viktig betydelse för hur egenvården tar form. Självbilden och ens 
gamla identitet förändras och depression är vanligt förekommande. Hur personer 
hanterar livsförändringen som en kronisk sjukdom innebär är 
individuellt.  Delaktighet i vården är en viktig faktor för känslan av trygghet och 
underlättar hanteringen av hjärtsvikten.  
Slutsats: Upplevelsen av hjärtsvikt är individuell men det som många personer med 
hjärtsvikt har gemensamt och som de upplever är svårt är fysiska begränsningar och 
begränsningar i det sociala livet. Symtomlindring är det viktigaste för dessa personer 
och de upplever att de kan utföra en god egenvård när de har ett gott stöd och 
engagemang från vårdpersonalen. 
Nyckelord: Egenvård, hjärtsvikt, kronisk sjukdom, upplevelse och vårdpersonal. 
 
 



 

Summary 
 

Background: Heart failure is a disability in the heart which results in a reduced pump 
capacity. The most common symptoms of heart failure are breathlessness, numbness 
and edema mainly on the lower legs. The treatment focuses on relieving symptoms, 
prolonging life and improving the functioning of the heart. The treatment should be 
tailored according to the type of heart failure the patient has.  
Aim: The aim of this study is to describe how it is to live with heart failure. 
Method: Literature based study with analysis of ten qualitative articles. 
Result: Four main themes have emerged after the analysis: Physical and mental 
changes, Limited in social life, Support for self-care, Meeting with health care.  
Heart failure leads to new challenges for the individual where acceptance, support 
and information have an important role in how self-care takes shape. Peoples self-
image and old identity changes and depression is common. How people handle the 
change of life that a chronic disease involves is individual. Participation in care is an 
important factor for the sense of security and facilitates the management of heart 
failure. 
Conclusion: The experience of heart failure is individual but what is profound for 
many people, and what makes it a tough experience are physical constraints and 
limitations in social life. Symptom relief is the most important for these people and 
they feel they can perform a good self-care when they have a good support and 
commitment from healthcare professionals. 
Keywords: Cronic disease, experience, healthcare professionals, heart failure, self-
care.   
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Inledning 

Syndromet hjärtsvikt börjar bli allt mer  vanligt förekommande, och 2% av 
befolkningen i  Sverige har hjärtsvikt (Barasa et al. 2013; Karason, 2012). Hjärtsvikt 
definieras som ett folkhälsoproblem. Kriterier för ett folkhälsoproblem är enligt 
Folkhälsomyndigheten (2014) att minst 1% av befolkningen är drabbad, bidrar till 
ojämlikheter i hälsa, är möjlig att förebygga och ger allvarliga konsekvenser för hälsa, 
det sociala livet och individens ekonomin. Kunskap om olika symtom bör finnas samt 
kunskap om att dessa kan vara individuella och varierande från person till person 
(Ekman, Andersson, Cleland & Swedberg, 2005; Karason, 2012). Forskning kring 
området är viktigt för att på bästa sätt kunna hjälpa patienter med hjärtsvikt att få ett 
värdigt liv. Genom kunskap om hur personen kan uppleva sin situation, att leva med 
hjärtsvikt, kan sjuksköterskan ge en bättre vård. 

Bakgrund 

Hjärtsvikt  

Hjärtsvikt innebär en funktionsnedsättning i hjärtat som leder till nedsatt 
minutvolym eller ett förhöjt fyllnadstryck. Påfrestningen på hjärtat leder till att olika 
processer i kroppen startar för att försöka upprätthålla ett tillräckligt blodflöde och 
blodtryck i kroppens alla organ. Dessa försvarsmekanismer kan stabilisera 
cirkulationen en kort tid men under en längre tid leder de till skada på myokardiet 
(hjärtats muskel som omger både förmaken och kamrarna). Dessa skador försämrar 
kontraktionsförmågan ytterligare och det blir en ond cirkel av kroppens egna 
försvarsmekanismer (Karason, 2012). 
 

Det finns olika faktorer som kan leda fram till hjärtsvikt (Karason, 2012). Den största 
faktorn till sjukdomstillståndet är att hjärtats pumpförmåga har försämrats. 
Störningarna leder till svårigheter att bevara ett normalt blodflöde, framförallt vid 
ansträngning. Ålder är också en riskfaktor, 10% utav personer som är 80 år eller äldre 
har diagnosen (Karason, 2012). Andra riskfaktorer som finns är hypertoni, 
förmaksflimmer/förmaksfladder, ischemisk hjärtsjukdom, infektioner, klaffel och 
alkoholmissbruk samt flertalet andra hjärtsjukdomar som kan leda till hjärtsvikt 
(Ponikowski et al., 2016). 
 
Hjärtsvikt kan delas in i fyra nivåer; NYHA I-IV (Bennett, Riegel, Bittner & Nichols, 
2002; Karason, 2012). NYHA står för New York Heart Association och indelningen 
används vid mätning av kliniska fynd samt symtom och ger en bild på hjärtsviktens 
svårighetsgrad. NYHA klass I är bedömd som mild hjärtsvikt vilket innebär att 
personen inte upplever några symtom under ordinär fysisk aktivitet. NYHA II är när 
personen känner av symtom vid mer än måttlig ansträngning. NYHA III ger symtom 
vid lätt till måttlig ansträngning och NYHA IV är svår hjärtsvikt då personen känner 
av symtom i vila eller vid minsta ansträngning (Karason, 2012). 
 

Hjärtsvikt är ett kroniskt syndrom vilket innebär att den är obotlig (Karason, 2012). 
Symtomen är viktiga att tolka för att förstå personen (Ekman, Andersson, Cleland & 
Swedberg, 2005). Det kan vara svårt att specificera de olika symtomen då de kan se 
olika ut beroende på person. Det är framförallt svårt att sätta ord på symtom vid 
mildare hjärtsvikt (Karason, 2012).  Personer med högre BMI och lägre 
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utbildningsnivå har en större risk att uppleva mer fysiska symtom (Seongkum et al. 
2015). Det går enbart att lindra symtomen. 
 
De allra vanligaste symtomen är andfåddhet, orkeslöshet samt ödem som kan uppstå 
på underbenen. Några av dessa symtom är centrala i det vardagliga livet, då patienter 
kan bli trötta och andfådda vid minsta ansträngning (Karason, 2012). I en studie 
(Blinderman et al. 2008) visar deltagare på symtom såsom orkeslöshet, torr mun, 
andfåddhet, stickningar i händer och fötter, sömnbesvär, hosta, oro, svårt att 
koncentrera sig, lättirritation med mera. Orkeslöshet kan ofta bero på att det finns en 
otillräcklighet i vävnadsperfusionen, i synnerhet i skelettmuskulaturen (Karason, 
2012). Andfåddheten kan i första hand bero på att det finns ett förhöjt fyllnadstryck i 
vänster kammare. Trycket kan då fortplantas bakåt till lungkretsloppet och gör att 
lungorna inte blir lika eftergivliga vilket ger ett försämrat gasutbyte och syrebrist kan 
uppstå. Vasopressin (ett antidiuretisk hormon) startar reabsorptionen av vatten och 
natrium från njurarna. Det ger en ökad blodvolym som under en längre tid blir en 
överkompensation då hjärtat inte orkar pumpa runt blodvolymen. Detta leder till 
vätskeansamlingar, ödem samt organstas. Ett stigande ventryck kan leda till att 
vätskan filtreras ut i pleura (lungsäcken) eller peritoneum (bukhinnan) (Karason, 
2012). Enligt Chin & Goldman (1997) är akuta bröstsmärtor, luftvägsinfektioner och 
hypertoni de vanligaste identifierade orsakerna till ett försämrat allmäntillstånd som 
leder till sjukhusinläggning hos patienter med hjärtsvikt. 
 

Utredning, behandling och prognos 

Vid en kronisk hjärtsvikt syftar behandlingen till att lindra symtom, förlänga liv och 
förbättra hjärtats funktion. Behandlingen behöver individanpassas efter vilken typ av 
hjärtsviktsgrad personen har drabbats av (Karason, 2012). Vid hjärtsvikt med ett högt 
fyllnadstryck sätts diuretika och vendilatetrande läkemedel in för att minska symtom 
och öka hjärtats preload (uttänjningsgraden av myokardiet) och 
slagvolym.  Artärdilaterande läkemedel kan ges för att minska afterload (det tryck 
som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas) och öka hjärtats 
slagvolym. Vid hypotoni ges motsatta artär kärlsammandragande läkemedel som 
höjer blodtrycket genom att öka den perifera kärlresistensen (Karason, 2012). 
 
Minska intag av natrium är bland den viktigaste kostrestriktionen då salt har en 
förmåga att behålla vätska i kroppen. Ibland räcker det med ett minskat saltintag, det 
kan även krävas vätskerestriktioner som komplement (Haugland, Hansen & Areklett, 
2009). De klassiska symtomen vid hjärtsvikt är inte tillräckliga för att säkerhetsställa 
en diagnos av nedsatt pumpförmåga. Lungröntgen samt ekokardiografi är de 
vanligaste bekräftelse metoderna (Karason, 2012). 
 
Vid hjärtsvikt är det viktigt att mäta det dagliga vätskeintaget och urinproduktionen 
för att tidigt upptäcka vätskeansamlingar samt ödem. Vid behandling 
med vätskedrivande måste patienten vara observant på dehydrering. Symtom på 
dehydrering kan vara torra slemhinnor, hudveck eller mörk och koncentrerad urin. 
Likaså observation av övervätskning som ödem är viktig från både vårdaren och 
patientens sida (Haugland, Hansen & Areklett, 2009). Prognosen beror på 
hjärtsviktsgrad och ålder men även andra sjukdomar kan ha betydelse och förvärra 
prognosen. Att lära sig leva med sin hjärtsvikt och ha insikt i sin behandlingsplan 
ökar patientens trygghet och därmed livskvalitén (Haugland, Hansen & Areklett, 
2009). En tredjedel av patienterna som dör av hjärtsvikt avlider plötsligt utan någon 
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förvarning. Femårslevnaden vid hjärtsvikt är ungefär 50% och cirka 5% av patienter 
med lindrig hjärtsvikt dör varje år (Karason, 2012). Vid hjärtsvikt försämras 
tillståndet sakta och det leder till att patientens fysiska förmåga försvagas. 
Patienternas hälsa blir sämre och det leder till mer sjukhusvård och beroendet av 
vårdpersonal och nära anhöriga blir större (Yamokoski et al. 2007). 
 

Att leva med kronisk sjukdom 

En kronisk sjukdom kräver ofta en förändrad livsstil och detta görs genom en 
bearbetning av bland annat sina tankar, reaktioner och vanor. Hur personen ser på 
sitt liv har en stor betydelse i hur livet kommer se ut efter diagnosen är satt (Cudney, 
Butler, Weinert, Sullivan, 2002). En kronisk sjukdom kan leda till att livet inte längre 
kan tas för givet och utförande av basala dagliga rutiner blir svårare (Cortis & 
Williams, 2007). Problem kan uppstå med att leva ut sina sociala roller och att utföra 
vardagliga uppgifter utan att känna av symtomen (Spilsbury, 2008). 
 

Diagnostiseringen av en kronisk sjukdom kan leda till förändringar i ens 
kroppsuppfattning och ens kroppsfunktioner (Curtin Braun, Mapes, Petillo & 
Oberley, 2002; Edmonds, Vivat, Burman, Silver & Huggunson, 2007). Det finns en 
oro hos många personer som har en kronisk sjukdom för eventuella ekonomiska 
problem samt att vara en börda för familjen (Harwood, Locking-Cusolito, Spittal, 
Wilson & White, 2005). Ångest, depression och oro är vanligt förekommande, (Bath, 
Tonks & Edwards, 2003; Johansson, Dahlström & Broström, 2006) men många 
personer försöker dölja den psykiska ohälsan för att inte vara till besvär för sin familj 
och nära anhöriga (Bath, Tonks & Edwards, 2003).  
 
Personer som lever med en kronisk sjukdom kan känna av isolering, det är vanligt att 
de avstår från sociala evenemang och stannar hemma av olika anledningar (Cortis & 
Williams, 2007; Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002; Ek & Ternestedt, 2008). 
Risken av att bli sjuk på grund av nedsatt immunförsvar kan också vara en anledning 
till att personer med kronisk sjukdom isolerar sig (Ek & Ternestedt, 2008).  Vissa 
personer kan känna att de inte passar in i sitt kompisgäng längre eftersom de inte 
delar samma sociala nätverk som tidigare (Asbring, 2001). Kronisk sjukdom kan 
skapa en oerhörd trötthet både fysisk och psykisk vilket även är en faktor som 
saboterar många relationer (Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002). 
 

För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa personer med kronisk sjukdom bör han/hon 
börja med att undersöka vilken kunskap patienten besitter för att kunna 
personanpassa informationen (Bennett, Lane, Welch, Perkins, Brater, & Murray, 
2005). Sjuksköterskan ska även finnas till stöd och hjälpa patienten att upprätthålla 
hälsa samt titta på varje individs förutsättningar och resurser. Detta för att kunna 
arbeta utefter det och komma med tips och undervisning för patienten om hur denna 
kan gå tillväga för att klara de vardagliga rutinerna utan att det blir för påfrestande 
(Jensen, Vedelö & Lomberg, 2013).  
 

Egenvård  

Det finns olika definitioner av egenvård men en generell egenvårdsteori är Orems 
teori, där modellen består av tre teorier: Egenvårdsbrist, Egenvård och 
Omvårdnadssystem.  
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Dessa teorier beskriver tillsammans personernas behov och utförandeförmåga av 
egenvården. 
Begreppet egenvårdsbrist handlar om begränsningar och förmågor. Där förmågorna 
styrs av personens nuvarande tillstånd, tidigare erfarenheter och ålder. Beroende på 
hur bristande förmågorna är blir personen mer eller mindre begränsad i sin sjukdom. 
Egenvårdsbrist handlar om när en person hamnar i en situation i livet som medför att 
egenvårdsbehoven inte längre kan tillgodoses. När kravet på egenvård är större än 
personens egenvårdskapacitet är förmågan att uppnå kravet begränsat. Det uppstår 
då en brist i egenvårdskapaciteten. Egenvårdsbrist beror på många olika faktorer. Det 
kan bland annat vara brist i kunskap, en bristande självkännedom, nedsatt psykisk 
och kognitiv förmåga och även miljön kan spela stor roll.  
  
Aktiviteter som individen klarar av att utföra självständigt eller tillsammans med 
andra för att lindra psykiska och fysiska symtom och uppnå optimala 
livsförutsättningar är en liten del begreppet egenvård handlar om. Egenvård innebär 
den personliga omsorgen som varje person utför frivilligt dagligen. Syftet med 
egenvård är att uppnå den största möjliga hälsan samt välbefinnande och att främja 
liv. Det finns många delar som ingår i begreppet hälsa och det kan vara psykiska, 
fysiska, sociala samt mellanmänskliga interaktioner. Dessa delar ligger i grunden för 
förutsättningarna att kunna utföra egenvård på ett effektivt vis. Hälsa och egenvård 
är beroende utav varandra. En av förutsättningarna för egenvård är att personen som 
utför det är mogen och har förmågan att ta hand om sig själv. Det krävs kunskap i att 
förstå betydelsen av egenvårdsåtgärder därför är barn och ungdomar mer beroende 
utav andra i utförandet av egenvård.  
  
Grunden till den praktiska omvårdnaden är omvårdnadssystemet (Orem, 2001). Det 
är personens egenvård som ska vara det centrala och sträva efter en så självständig 
egenvårdsförmåga som möjligt. Omvårdnadssystemet beskriver och strukturerar vad 
omvårdnadsprocessen ska innehålla. Detta system ska hjälpa den mottagande 
personen med att vinna över sina begränsningar och det ska även främja utförandet 
av egenvården.  
Omvårdnadssystemet har tre olika alternativ. De är fullständigt kompenserande-, 
delvis kompenserande- samt stödjande- och undervisande omvårdnadssystem. 
Sjuksköterskans uppgift är att välja vilket system som ska passa bäst för den 
personen det rör, och det beror på omfattningen av personens egenvårdsbrist. 
Processen i omvårdnadssystemet består utav tre delar. Identifikation, planering och 
utvärdering. I den första delen så ska sjuksköterskan identifiera personens 
omvårdnadsbehov. Detta sker genom en datainsamling där sjuksköterskan 
identifierar egenvårdsbehovet, egenvårdskapaciteten och egenvårdskraven. I den 
andra fasen ska sjuksköterskan planera omvårdnaden, välja ett omvårdnadssystem 
och arbeta fram en omvårdnadsplan. Sjuksköterskan ska sätta in åtgärder för att 
hjälpa personen att nå sina mål trots dennes egenvårdsbrister. Detta ska ske i 
samarbete med patienten. I sista fasen ska sjuksköterskan följa upp 
omvårdnadsplanen, omvårdnadssystemet och de utförda omvårdnadsåtgärderna 
(Orem, 2001). Förändringarna som syndromet hjärtsvikt medför (Karason, 2012) 
måste sjuksköterskan känna till och finnas där för stöd och guidning. Omvårdnad 
behövs som komplettering till egenvården för att denna ska bli optimal. 
Sjuksköterskan bedömer då personen utifrån dennes behov och resurser och väger då 
in brister och begränsningar i bedömningen av att utföra egenvården (Orem, 2001). 
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Sjuksköterskan och omvårdnad vid hjärtsvikt  

Många personer förstår att deras liv kommer att bli annorlunda (Rodriguez, Applet, 
Switzer, Sonel & Arnold, 2008).  Att personen accepterar sin sjukdom är bland det 
viktigaste för att utförande av egenvården ska bli optimal. Individen kan ibland ha 
svårt att förstå anledningen till varför egenvården är bra för hälsan. Det är kunskap 
som är nyckelordet för en bra utförd egenvård (Harkness, Spaling, Currie, Strachan & 
Clark, 2015). Egenvården blev bättre om anhöriga också hade kunskap om 
sjukdomen. Det är viktigt med fysisk aktivitet för att kunna leva ett så normalt liv 
som möjligt och att kunna fortsätta arbeta. En typ av egenvård kan vara att väga sig 
dagligen/varannan dag (Harkness, Spaling, Currie, Strachan & Clark 2015) för att 
tidigt upptäcka eventuell viktuppgång i form av vätska. I början kan personerna ha en 
stor motvilja att använda sig utav egenvård eller andra hjälpmedel. Det är först vid en 
förändring av attityden som personen kan förstå att hjälpmedlen finns där för att 
göra livet enklare, och använda dessa hjälpmedel utan skam (Finlayson & Van 
Denend, 2003). Sjuksköterskan har flera uppgifter, bland annat att ge ut information 
och utbilda patienten för att utförandet av den egna vården ska bli så bra som möjligt 
(Heo, Moser, Lennie, Riegel, & Chung, 2008; Van der Wal, Jaarsma, Moser, Veeger, 
van Gilst & van Veldhuisen, 2006). 
 
ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor består av fyra områden: Sjuksköterskan och 
allmänheten, Sjuksköterskan och medarbetaren, Sjuksköterskan och 
yrkesutövningen samt Sjuksköterskan och professionen. Sjuksköterskan ska 
samverka och samordna vården tillsammans med andra yrkesgrupper och arbeta mot 
sjuksköterskans ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Att fördjupa sina 
kunskaper inom upplevelsen att leva med hjärtsvikt kan underlätta för 
sjuksköterskan i hans/hennes profession genom att skapa en förståelse och generell 
bild av dessa patienters vardag så att vård och bemötande utifrån den etiska koden 
kan ges på bästa sätt. 
 

Som tidigare nämnts är ödem ett vanligt symtom vid hjärtsvikt. 
Kompressionsbehandlingen minskar ödem genom att öka vävnadstrycket vilket leder 
till att mindre vätska trycks ut i vävnaden från kapillärerna. Trycket hjälper även 
musklerna genom att bilda en yttre fascia (bindvävshinna bestående av fibrer som 
håller musklerna på plats) som de kan arbeta emot (Lindholm, 2003). 
Sjuksköterskan kan behöva motivera patienten att använda sig av 
kompressionsstrumpor. Patienten ska alltid få information och råd av 
sjuksköterskan/distriktssköterskan om hur kompressionsbehandlingen ska 
genomföras på bästa sätt, samt en förståelse för att strumporna inte kan ersätta fysisk 
aktivitet eller högläge vid vila (Flaherty, 2005). 
 

Problem som kan uppstå mellan sjuksköterska och patient är framförallt tidsbrist för 
sjuksköterskan (Jaarsma, 1997).  Det kan även vara brister i kontinuiteten då 
patienter framförallt på sjukhusavdelning inte träffar samma sjuksköterska varje dag. 
Samspelet mellan patient och sjuksköterska är viktigt för behandlingen. Patienten 
måste känna sig trygg med sjuksköterskan för att våga berätta och dela med sig av 
sina innersta tankar. Finns inte tryggheten och tilliten till sjuksköterskan kommer 
kommunikationen brista (Jaarsma, 1997). En upplevelse av att inte känna sig 
tillräcklig eller sakna kompetens är något som sjuksköterskan kommer uppleva 
många gånger under sitt arbetsliv och det kan påverka patienternas fysiska och 
psykiska hälsa (Jewel, 1994). En individuellt anpassad vårdplan utformad 
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tillsammans med vårdteamet bidrar till en tätare kontakt med vårdteamet. Det är 
också viktigt att försöka identifiera eventuella hinder som hjärtsvikten kan medföra 
till exempel vad individen tror kan bli ett problem i vardagen. Kontakten mellan 
vårdteamet och patienterna bör hållas med täta uppföljningar under vårdtiden. De 
personer med hjärtsvikt som kontinuerligt har träffat sitt vårdteam har visat på en 
positivare bild av sin ADL jämfört med de patienter som inte haft samma nära 
dialog/kontakt och uppföljning med vårdteamet (Ekman, Wolf, Olsson, Taft, Dudas,  
Schaufelberger & Swedberg, 2011). 

Problemformulering 

Denna studie behövs för att öka kunskapen kring hjärtsvikt, då syndromet blir allt 
vanligare i dagens samhälle. Sjuksköterskor behöver en större insikt i hur det är att 
leva med ett kroniskt syndrom som hjärtsvikt.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva personers upplevelser av att leva med 
hjärtsvikt. 

Material och metod 

Design 

För att få en ökad förståelse gjordes en litteraturöversikt. Tidigare publicerade 
kvalitativa studier undersöktes och sammanställdes. När forskaren söker en 
förståelse bör en kvalitativ metod användas (Henricson, Billhult, 2013). Datan som 
framkommer i denna typ av studie är inte numerisk. Den samlas istället in via 
intervjuer och det kan ge en större förståelse och insikt på patienters upplevelser och 
erfarenheter (Henricson, Billhult, 2013). En induktiv ansats användes för studien, 
vilket betyder att ingen teori låg till grund för analysen, utan det är innehållet i 
artiklarnas texter som är utgångspunkten (Danielson, 2013). 

Urval och datainsamling 

Begränsningar som gjordes i databasen för att finna artiklar var att de skulle vara 
"peer review”, vilket innebär att artikeln har blivit kvalitetsgranskad och följer etiska 
principer som krävs för att bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 
2012). Kriterier för att artiklarna inkluderades i denna studie var att patientens 
beskrivning av upplevelser av sjukdomen fanns med i artikeln och artiklarna ska vara 
publicerade mellan 2010-2017. På JU University bibliotek finns tillgängliga 
databaser, Medline och Cinahl användes. Exempel på sökord som användes var heart 
failure AND patient experience AND qualitative, eller Heart failure AND life AND 
qualitative.  
 

Artiklarnas rubriker lästes och om det verkade vara relevant för denna studies syfte 
lästes artikelns abstrakt. En sökmatris utformades, där sökorden, antal träffar och 
antalet valda artiklar antecknades, samt i vilken databas sökningen gjordes. 
Kvalitetsgranskningsprotokoll se bilaga 1, användes för att se om artiklarna var av 
god kvalitet (Friberg, 2012). För denna studie granskades 84 abstrakt och 10 artiklar 
uppfyllde inklutionsktriterierna. Sökningarna sammanställdes i en sökmatris, se 
bilaga 2.  
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Etiska överväganden 

Forskningsetik syftar till att inte skada en person fysiskt eller psykiskt samt att ha 
respekt för personuppgiftslagen (Kjellström, 2013). 
Denna studies analys är baserad på tidigare publicerade artiklar. Eftersom materialet 
är publicerat är det tillåtet att använda. Den etik som bör beaktas i denna studie är att 
ha respekt för tidigare författare och forskare och inte förvränga deras 
forskningsresultat. Då många vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska och med 
vetenskapliga termer kan det vara svårt att översätta det “korrekt”. Det ligger stor vikt 
i att vara objektiv vid kvalitetsgranskning av artiklar och inte gå in med andra 
värderingar och/eller åsikter. Artiklarna ska vara etiskt godkända utifrån de fyra 
forskningsetiska kraven; Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De 10 
resultatartiklarna är etiskt godkända.  

Dataanalys 

Friberg (2012) femstegsmodell användes i arbetet, där analysarbetet började genom 
att artiklarna lästes igenom 2-3 gånger för att få en känsla om vad de handlade om. 
En sammanställning av varje studies resultat gjordes. Sammanfattningarna lästes 
många gånger och analyserades. Till slut jämfördes de 10 artiklarnas resultat i form 
av sammanfattningar med varandra för att skapa en ny helhet till denna studies 
resultat. Se artikelmatris, bilaga 3. 
För att en ny helhet skulle kunna skapas bröts resultatet från artiklarna ner till små 
delar för att finna aspekter som var av betydelse för denna studies syfte, det vill säga 
olika upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Slutligen sammanställdes delar av 
artiklarnas resultat som berör syftet för denna studie i fyra olika teman.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra olika teman.  
 Fysiska och psykiska förändringar. 
 Begränsningar i det sociala livet. 
 Stöd för egenvård. 
 Mötet med vården. 

 
Fysiska och psykiska förändringar 

Vid hjärtsvikt finns det många symtom som kan hindra den fysiska aktiviteten, 
vilket kan upplevas som en stor förändring. De symtom som enligt personer med 
hjärtsvikt hindrar den fysiska aktiviteten är främst tröttheten och andfåddheten 
(Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 
2011; Tierney,  Elwers,  Sange, Mamas, Rutter, Gibson et al, 2011). Många tror att 
trötthet och andfåddhet är symtom av det naturliga åldrandet och förstår inte att det 
är på grund av hjärtsvikt (Andersson, Eriksson & Nordgren, 2012). En säkerhet 
uppstår också när de kan leva livet “som vanligt”, och inte upplever några symtom. 
Även fysiska mätningar såsom ett normalt blodtryck ger en känsla av säkerhet 
(Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012).  
 

Fysiska begränsningar innebär ett behov av bättre planering utav sitt liv (Pihl, 
Fridlund & Mårtensson, 2011). Dagliga aktiviteter ska göras på det minst fysiskt 
krävande sättet, även om det tar mer tid (Burström, Brännström, Boman & 
Strandberg, 2012; Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014; Pihl, Fridlund & 
Mårtensson, 2011; Waterworth & Jorgensen, 2010). När aktiviteterna tar längre tid 
att utföra upplevs det som påfrestande, ledsamt och även hindrande. Att inte kunna 
utföra det som man tidigare har klarat av utan problem leder till nedstämdhet och 
känsla av sorg (Andersson, Eriksson & Nordgren, 2012; Liljeroos, Ågren, Jaarsma, & 
Strömberg, 2014). Att ta en dag i taget beroende på hur symtomen visar sig, samt 
uppleva en tacksamhet för det de kan utföra trots deras fysiska begränsningar är 
vanligt vid hjärtsvikt (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012). Ibland 
kan det vara svårt att hitta motivation till att utföra fysisk aktivitet, men att gå på 
gemensamma aktiviteter visar sig vara till hjälp (Tierney, Elwers, Sange, Mamas, 
Rutter, Gibson & Deaton, 2011). 
 

Medicinering kan ibland påverka den fysiska hälsan. De vätskedrivande läkemedlen 
kan ge problem som att alltid uppleva att blåsan är full och gå på toaletten dag som 
natt. Andra biverkningar upplevs ge svårigheter kan vara att ha sex, kalla 
fötter/händer och ett försämrat smaksinne (van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst, 
& van Veldhuisen, 2010). 
 

När det inte finns en känsla av kontroll för symtom och syndromet innebär det en 
påfrestning för den psykiska hälsan. En oro och ångest är vanligt förekommande. När 
personer med hjärtsvikt har en känsla av kontroll upplever de mindre rädsla eller oro 
för sjukdomen (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Liljeroos, Ågren, 
Jaarsma, & Strömberg, 2014; Waterworth & Jorgensen, 2010). En upplevelse av 
osäkerhet är vanligt vid hjärtsvikt (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 
2012). För att handskas med osäkerheten vill vissa få reda på mer information kring 
sjukdomen. Osäkerheten uppstår framförallt vid svårigheter att klara av nuet och 
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dagliga uppgifter (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Waterworth & 
Jorgensen, 2010).  
 

Många som lider av syndromet hjärtsvikt lider av depression. De berättar även att de 
kan vara känsliga för depression och därför undviker att umgås med personer som är 
deprimerade (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014; Waterworth & Jorgensen, 
2010). Många upplever sin hjärtsvikt som svår, men efter att ha lyssnat på andra i 
samma sits inser de flesta att de mår bättre än vad de tror. Deltagarna upplever då en 
känsla utav hopp om att de kan klara av att leva med sin sjukdom (Lockhart, 
Foreman, Mase & Heisler, 2014).  
 

Döden kommer inom sin tid, vilket alla behöver acceptera. Många anser sig själv vara 
lyckligt lottade som fick sin sjukdom så sent i livet då det finns de som får kroniska 
sjukdomar i ung ålder (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012). Att lära 
sig acceptera sin situation kan upplevas vara svårt, men vid acceptans blir det lättare 
att leva med hjärtsvikten (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; 
Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011). 
 

Begränsningar i det sociala livet 
Förändringen som hjärtsvikt innebär leder till att patienterna upplever att de behöver 
kämpa för att bibehålla sin självbild. Bilden av sig själv men också i relation till sin 
omgivning. De behöver påtvinga sig en roll eller mask för att kunna upprätthålla sin 
gamla självbild och bilden från omgivningen (Andersson, Eriksson & Nordgren, 
2012). Vid hjärtsvikt är det vanligt att personen i fråga blir sjukskriven. Att vara 
sjukskriven på grund av sin hjärtsvikt ger en upplevelse av ensamhet (Lindbäck & 
Nordgren, 2015). Känslan av att inte passa in i sin gamla position eller i sina gamla 
relationer leder till en upplevelse av isolering, eller en rädsla för isolering (Burström, 
Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Lindbäck & Nordgren, 2015). Individerna 
upplever att medan de var sjukskrivna övergav arbetsgivaren och kollegorna dem 
(Lindbäck & Nordgren, 2015).  
 

Personer med hjärtsvikt upplever att de blir stöttade av deras familj när 
familjemedlemmarna engagerar sig och tar på sig ansvar (Lindbäck & Nordgren, 
2015).  Många upplever att det är viktigt att både den sjuka och partnern deltar vid 
sjukhusbesök eftersom sjukdomen påverkar båda. De önskar att partner ska delta 
både för att få information och för att finnas där som trygghet (Liljeroos, Ågren, 
Jaarsma, & Strömberg, 2014; Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 2015). Personer 
med hjärtsvikt tycker det var svårt att komma ihåg och återberätta all information till 
sin partner efter sjukhusbesök. Det var även få anhöriga som blev inbjudna till 
läkarbesöken (Liljeroos, Ågren, Jaarsma, & Strömberg, 2014).  
 

Att ständigt vara trött och utmattad gör att vila och sova blir en stor del i personens 
liv (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011). Personernas roller i en grupp eller deras 
familj förändras då på ett negativt sätt. De upplever att det blev svårare att ha ett 
socialt liv (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Pihl, Fridlund & 
Mårtensson, 2011; Waterworth & Jorgensen, 2010).  När ens sociala roller inte är 
detsamma som innan diagnosen hjärtsvikt kan det kan vara av stor vikt för personer 
med hjärtsvikt att kunna jämföra sig med andra i samma sits. Få tips och råd hur det 
sociala livet kan fortsätta trots diagnosen (Liljeroos, Ågren, Jaarsma, & Strömberg, 
2014; Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014). 
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Många känner sig rädda för att bli en börda för sin omgivning (Andersson, Eriksson 
& Nordgren, 2012; Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Waterworth 
& Jorgensen, 2010). Personerna hoppas att de inte blir så dåliga i deras sjukdom så 
de blir en “grönsak” som behöver hjälp med varenda liten sak (Burström, 
Brännström, Boman & Strandberg, 2012). De som har ett starkt stöd från vänner och 
deras sociala nätverk berättar att de inte är redo att dö, medan de som inte har ett 
starkt nätverk känner sig färdiga med livet (Waterworth & Jorgensen, 2010).  

Stöd för egenvård 

För att kunna leva med hjärtsvikt bör personen ha motivation för att kunna utföra sin 
egenvård. En ökning av motivation kan ske när en person delger sina upplevelser och 
känslor kring sjukdomen (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014). Det vanligaste 
skälet för följsamhet av egenvård är att patienterna var rädda för att hjärtsvikten 
skulle bli värre (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014; van der Wal, Jaarsma, 
Moser, van Gilst, & van Veldhuisen, 2010). Att bli återinlagda på sjukhuset, få 
ansamling av vätska eller andra symtom på hjärtsvikt (van der Wal, Jaarsma, Moser, 
van Gilst, & van Veldhuisen, 2010; Waterworth & Jorgensen, 2010). 
 

Några exempel på egenvård är daglig viktkontroll, minska på saltintaget och att följa 
vätskerestriktioner (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014). Att väga sig varje dag 
var något som upplevs vara svårt att komma ihåg. Ibland hoppar de över att väga sig 
om vikten har varit stabil under en längre period. Någon påstod sig kunna känna av 
om vätskeansamlingen ökade. En annan var överviktig och ville inte påminnas om 
det varje dag och låter då bli att väga sig (van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst, & 
van Veldhuisen, 2010). Många kan uppleva svårigheter i att följa kost och 
vätskerestriktionerna (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014; van der Wal, 
Jaarsma, Moser, van Gilst, & van Veldhuisen, 2010). 
 
Att få prata med andra i samma situation kan förändra attityden, många startar med 
sin egenvård och andra blir mer konsekventa (Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 
2014).  De som blivit ordinerade en vätskerestriktion, utan att förstå hur det ska 
hjälpa dem (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012) blir osäkra och det 
kan leda till en försämrad motivation (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 
2012; Lockhart, Foreman, Mase & Heisler, 2014; van der Wal, Jaarsma, Moser, van 
Gilst & van Veldhuisen, 2010). Vissa tror att de bara får dricka vanligt vatten så de 
vågar inte dricka juice, mineralvatten, mjölk osv (Burström, Brännström, Boman & 
Strandberg, 2012).  
 

Många upplever att man kan söka information om syndromet och behandling själv 
via exempelvis internet. Men den informationen är skrämmande (Liljeroos, Ågren, 
Jaarsma, & Strömberg, 2014). Frågor som hur mycket man bör träna, vad som bör 
ätas och drickas samt det som ska undvikas präglar många hjärtsviktspatienters 
vardag. Att ha någon att ställa frågor till leder till en känsla av kontroll över 
sjukdomen (Liljeroos, Ågren, Jaarsma, & Strömberg, 2014; Lockhart, Foreman, Mase 
& Heisler, 2014). Att få möjlighet att diskutera med personer i samma situation samt 
en regelbunden kontakt med någon vårdpersonal som känner dem och någon de har 
förtroende för ger en känsla av trygghet (Liljeroos, Ågren, Jaarsma, & Strömberg, 
2014; Waterworth & Jorgensen, 2010).  
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Mötet med vården 

Många har en positiv erfarenhet av vården och upplevelser av att vårdpersonalen gör 
sitt bästa och att de blir väl omhändertagna (Waterworth & Jorgensen, 2010). Men 
många har inte en så positiv bild av vården. När rehabiliteringspersonalen inte tar sitt 
professionella ansvar känner de sig förvisade och övergivna, (Lindbäck & Nordgren, 
2015; Andersson, Eriksson & Nordgren, 2012) då uppstår en upplevelse av frustration 
och irritation. De personer som har stöttande och erfaren personal upplever en 
känsla av trygghet, hopp och lugn (Lindbäck & Nordgren, 2015). Lagar, regler och 
sjukskrivningssystemet skapar en ny frustration och stress i vardagen. Individerna 
behöver hitta sitt eget sätt att ta tag i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. 
Det blir den egna individens ansvar, vilket i sin tur leder till en mer komplicerad 
livssituation (Lindbäck & Nordgren, 2015).  
 

Personerna upplever att de inte får tillräcklig information om deras 
sjukskrivningsprocess. För att få sitt sjukskrivningstillstånd förlängt eller omvärderat 
behöver de själva ta kontakt med läkaren, eller ger sig själva skulden för att inte 
kontaktat vården på egen hand (Lindbäck & Nordgren, 2015; Andersson, Eriksson & 

Nordgren, 2012).  I vissa fall när det inte går att få kontakt med läkaren går de tillbaka 
och jobbar heltid igen eftersom de inte visste om deras sjukskrivning skulle blir 
förlängd eller beviljad.  När läkaren väl har tid är de väldigt upptagna och upplevs 
inte närvarande vid mötena, vilket leder till en minskad tillit till läkaren (Lindbäck & 
Nordgren, 2015). Det är viktigt att all involverad personal visar ett stöd och är med 
personen i alla steg (Liljeroos, Ågren, Jaarsma, & Strömberg, 2014; Lindbäck & 
Nordgren, 2015). När vårdpersonal är kunniga och besitter en stor kompetens genom 
att snabbt ge svar på frågor som patienterna har ger det en upplevelse av trygghet 
(Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 2015).  
 

Personerna upplever att det ofta var nya läkare vid varje möte. Besöken till 
primärvården känns endast som kontroller, där ingen tid till frågor ges (Liljeroos, 
Ågren, Jaarsma, & Strömberg, 2014). De upplever att sköterskan var den som bryr sig 
om deras välbefinnande. När en relation skapats är det lättare att anförtro sig till 
sköterskan och dela problemen eller oroligheterna med. Kunna ringa sköterskan på 
hjärtsviktskliniken och söka råd och stöd under en telefontid skulle öka upplevesen 
av trygghet för de patienter som lever med syndromet hemma (Liljeroos, Ågren, 
Jaarsma, & Strömberg, 2014; Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 2015).  
 

 

  



12 
 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med denna uppsats vara att undersöka patienters upplevelse av att leva med 
hjärtsvikt. Därför valdes en litteraturöversikt med analys av kvalitativa studier. En 
intervjustudie hade kunnat göras för att få en djupare förståelse för hur det är att leva 
med hjärtsvikt, detta hanns inte med inom tidsramen för examensarbetet. En 
litteraturöversikt av kvalitativa artiklar ansågs vara den metod som skulle ge en 
djupare förståelse för studiens syfte. Dessa artiklar har en djupare beskrivning av just 
personernas upplevelse av hjärtsvikt.  För denna studie skulle kvantitativa artiklar 
kunna undersökas för att får en bredare helhet, då kvantitativa undersökningar oftast 
har fler deltagare och det skulle ge en stor förståelse hur det är att leva med hjärtsvikt 
men inte en tillräckligt beskrivande bild av upplevelsen på individnivå. Syftet för 
denna studie att beskriva upplevelser och då ansågs kvalitativa studier vara passande, 
då de ofta fokuserar på upplevelser och känslor (Henricson & Billhult, 2013). En 
fördel med litteraturstudie är att en ny sammanställd kunskap bildas genom analys 
av tidigare studier. En nackdel skulle kunna vara att det sker 
misstolkning/missuppfattning av de tidigare studierna som i sin tur leder till ett 
felaktigt resultat för denna studie (Friberg, 2006).  
 

Det valdes att göra enskilda sökningar i databaserna. I denna studie har det enbart 
använts systematisk sökning för att hitta artiklar och studier till resultatet. Inga 
artiklar blev handplockade för att de skulle passa in i studien, det ger en mer objektiv 
analys då åsikter och värderingar inte påverkat val av analysmaterial. För sökningen 
av artiklar gjordes ingen begränsning av ålder eller kön på deltagarna i de olika 
studierna, inte heller någon begränsning på land då upplevelsen av hjärtsvikt inte 
bedömdes vara beroende utav kultur. Däremot gjordes en begränsning på årtal, 2010. 
Tekniken och läkemedlen borde inte ha förändrats så mycket de senaste sju åren, så 
för att få så relevanta artiklar som möjligt valdes år 2010.  
 

Sökorden som användes i flest sökningar var ”heart failure” och ”qualitative”. För att 
få mer träffar kunde sökorden bytts ut ytterligare. Det fanns en begränsning av 
tillgängliga artiklar då vissa artiklar kostade pengar och det betyder även att 
informationen var begränsad. Alla sökord användes inte i båda databaserna, då 
författarna ansåg att de artiklar som redan funnits var tillräckliga. Alla sökningarna 
borde ha gjorts i de båda databaserna som användes. Detta för att få mer 
systematiska sökningar samt att minska risken för att artiklar som var relevanta 
skulle falla bort. Detta kan ha inneburit en påverkan på resultatet eftersom det kan 
vara så att relevanta artiklar inte finns med.  
 

Artiklarna har analyserats med denna studies syfte i fokus. Ett objektivt synsätt har 
försökt användas vid läsning av alla artiklar för att analysen ska bli fri från fördomar. 
Detta för att undvika att få en studie vars resultat blivit snedvridet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). All väsentlig data från artiklarna har tagits med i resultatet i 
denna studie och ingenting är påhittat. Då de flesta artiklarna var på engelska kan det 
ha skett missuppfattningar vid översättningen men författarna har hjälpt varandra 
vid svåra ord. Under analyseringen av artiklarna har samma information påträffats i 
många artiklar. Det innebär att sanningen, giltigheten, styrkan och pålitligheten kan 
öka (Kvale & Brinkmann, 2009) i resultatet för denna studie. Som framkommer 
senare i resultatdiskussionen har denna studies resultat likheter med andra studier 
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och det ökar styrkan och pålitligheten för denna studies resultat (Kvale & Brinkmann, 
2009).  
 

Under analysen valde författarna att fokusera på fem artiklar var. Dock lästes 
sammanfattningarna av artiklarna utav båda för att underlätta analysarbetet och 
undvika misstolkningar. Detta för att få en djupare kunskap om “sina egna” artiklar. 
Skulle båda författarna läst igenom alla artiklarna skulle en missuppfattning av 
studierna kunna upptäckas. Det är svårt att säga hur väl förståelsen för artiklarna 
skulle blivit om båda läste de 10 artiklarna. Det alternativ som valdes fungerade bra 
för denna studie, men att läsa samtliga artiklar hade säkerligen kunnat ge ett annat 
resultat.  
 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 
Övergripande visar resultatet att det var svårt att acceptera fysiska och psykiska 
förändringar. Det jobbigaste var att inte orka göra det man klarat av innan diagnosen. 
Resultatet visar även på att hjärtsvikt innebär många begränsningar i det sociala livet. 
Många personer berättar att få stöd för egenvården är viktigt. Det är också av vikt att 
vara uppmärksam i mötet med vården för att få den hjälp som behövs. Personer med 
hjärtsvikt har ofta en god syn på sjuksköterskans arbete, de tycker att de blir bra 
bemötta och omhändertagna.  
 
I resultatet visade det sig att de vanligaste symtomen som nämns av personer med 
hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning och trötthet. Att vara utmattad och trött är 
bland de vanligaste symtomen på hjärtsvikt (Barnes, Gott, Payne, Parker, Seamark, 
Gariballa & Small, 2006; Dahlström, 2005; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & 
Arnold, 2008). Att lägga sig och vila under dagtid verkar vara vanligt förekommande 
för patienter med hjärtsvikt. Detta påpekar även Strömberg (2005) som berättar att 
fatigue är vanligt förekommande hos patienter med olika kroniska sjukdomar.    
 

Personer med hjärtsvikt upplever ofta en begränsning i deras vardagliga liv (Barnes 
et al., 2006; Costello & Bolin, 2004) vilket även visade sig i resultatet för denna 
studie. Många personer belyser att de inte vill avstå från att utföra sysslor. De 
berättar att de istället får bryta ner deras sysslor och utföra de en del i taget, även om 
de tar längre tid. Det är vanligt att personer med hjärtsvikt väljer att utföra sina 
aktiviteter långsammare än vad de tidigare gjort (Falk, Granger, Swedberg & Ekman, 
2007; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007).  
 

Att leva med en rädsla för att dö är en vanlig upplevelse för personer med hjärtsvikt 
(Falk, Wahn, & Lidell, 2007; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007) vilket även visade sig 
i resultatet för denna studie. Att inte veta hur dagen kommer att se ut, och hur 
symtomen kommer visa sig under dagen ger en osäkerhet. Hjärtsvikt innebär ofta en 
rädsla för symtom, framtid och död (Costello & Boblin, 2004) Sjuksköterskan kan 
med sin kompetens inge trygghet för att minska personens negativa upplevelser och 
skapa trygghet hos personen. Det görs genom att ge ett positivt tänkande (Dekker, 
Peden, Lennie, Schooler & Moser, 2009). Att vilja fortsätta sitt liv som vanligt verkar 
vara många personers önskan enligt resultatet i den här studien. Cortis & Williams 
(2007) styrker det genom att skriva att personer med hjärtsvikt har en stark önskan 
och vilja att fortsätta vara självständiga. 
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Att förlora sin självständighet och bli mer beroende av andra är vanligt 
förekommande vid hjärtsvikt (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007). I resultatet 
framkommer det att många personer har fått ett ökat behov av hjälp sedan de fick 
hjärtsvikt. Att få stöd av familj och partner visade sig vara mycket uppskattat samt att 
inte behöva vara själv på läkarbesök (Falk, Wahn, & Lidell, 2007). Även att uppleva 
en otrygghet i sin sjukdom är vanligt förekommande för personer med hjärtsvikt. 
Detta styrks av en studie gjort av Brännström, Ekman, Boman & Strandberg (2007). 
Deras studie visade på att osäkerheten och otryggheten i sin sjukdom påverkade 
relationer i den sjukes liv. Relationer till familj och vänner blev annorlunda, detta på 
grund av att de anhöriga ofta fick ta mer ansvar för personen med hjärtsvikt.  
 
I resultatet framkommer det att det är vanligt att uppleva isolering vid hjärtsvikt. 
Många personer med hjärtsvikt kan gå in i depressioner eller få liknande symtom 
som vid en depression (Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 2009).  Som 
sjuksköterska är det därför också viktigt att försöka engagera och inkludera de 
drabbade personerna att motiveras till att delta i olika aktiviteter, samt att inge någon 
form av god tro till livet (Dekker, Peden,Lennie, Schooler & Moser, 2009). Det är 
positivt för egenvården att få god information om den fortsatta vården och syndromet 
hjärtsvikt (Rodriguez, Applet, Switzer, Sonel & Arnold, 2008).  
 

Egenvård är bland det viktigaste vid hjärtsvikt. Det är även det som kan ge optimala 
livsförutsättningar om det utförs på korrekt sätt (Orem, 2001).  Vätskerestriktion är 
en typ av egenvård och många upplevde att vätskerestriktioner var ett problem. Att 
vara begränsad i sitt intag av vätska resulterade i att personerna kände sig törstiga 
ofta. Falk, Wahn & Lidell (2007) skriver om att törsten kan vara svår att leva med för 
personer med hjärtsvikt. En stor förändring i livet med hjärtsvikt är begränsningen 
av den fysiska aktiviteten som också är en är en typ av egenvård. Dock så gör 
tröttheten och andfåddheten att många personer med hjärtsvikt låter bli att utföra 
fysisk aktivitet (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Där kommer Orems 
egenvårdsteori in, genom begränsningar och förmågor (Orem, 2001). Personerna 
med hjärtsvikt ser ofta sina begränsningar och avstår kanske därför från att utföra 
exempelvis fysisk aktivitet och andra förmågor. När personer får stöd och upplever 
sig hörda från bland annat vårdpersonal kan de reflektera kring sin situation och då 
få en större förståelse för varför t.ex. fysisk aktivitet är viktigt vid hjärtsvikt (Ekman, 
Norberg & Swedberg, 2014). När sjuksköterskan ger god information om den 
fortsatta vården ger det en positiv effekt på egenvården och personen med hjärtsvikt 
upplever en högre motivation (Rodriguez, Applet, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). 
När sjuksköterskan finns som stöd, ger information och hjälper personen med 
hjärtsvikt att bedöma brister och begränsningar för den egna vården kan det leda till 
att egenvården blir optimal (Orem, 2001) 
 

Resultatet visar om personer med hjärtsvikt ska kunna uppleva en säkerhet i sin 
sjukdom behöver de uppleva kontroll över symtom och medicinering. Sjuksköterskan 
är ofta den person inom vården som patienterna upplever bryr sig mest om deras 
välbefinnande enligt resultatet i denna studie. Att få information om deras tillstånd 
från vårdpersonal gör att patienterna upplever en trygghet (McCabe, Rhudy & 
DeVon, 2015; Nordgren, Asp, & Fagerberg, 2008).  
 

Denna litteraturöversikts resultat stämmer överens på många punkter med andra 
systematiska litteraturstudier som även de undersökt hur det är att leva med 
hjärtsvikt. Dessa litteraturöversikter visar också på att hjärtsviktsdrabbade upplever 



15 
 

att symtom som bl.a fautige, dyspné och depression hindrar dem i vardagen. De är 
rädda för att bli en börda för sina nära anhöriga och har en känsla av social isolering. 
Hur man handskas med symtomen är individuellt men förståelse för sjukdomen 
underlättar (Falk, Ekman, Anderson, Fu & Granger, 2013; Hopp, Thornton, & Martin, 
2010). Upplevelsen om osäkerhet i vardagen (Hopp, Thornton, & Martin, 2010) att 
inte kunna utföra sina favoritaktiviteter, vardagssysslor längre. Det sociala stödets 
betydelse och ledsamheten att behöva avstå familjeaktiviteter. Upplevelsen av 
ensamhet och förlusten av vänner. Att dagsformen varierar med bra och dåliga dagar, 
vilket gör det svårt att planera för framtiden (Hopp, Thornton, & Martin, 2010). 
Andra studier har också visat på att individerna upplevde en bristande 
kommunikation mellan dem och vårdpersonalen antingen inom terminologin eller 
svårighet att få kontakt med vården (Falk, Ekman, Anderson, Fu & Granger, 2013; 
Hopp, Thornton, & Martin, 2010). Många personer hade också här bristande 
kunskap om hjärtsvikt och trott att deras tillstånd och symtom berodde på hög ålder 
(Falk, Ekman, Anderson, Fu & Granger, 2013).  

Slutsatser 

Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt är individuell. I analysen har fyra teman 
identifierats. De berör fysiska och psykiska förändringar, begränsningar i det sociala 
livet, stöd i egenvård samt att lära sig en vårdkultur.   Övergripande handlar 
resultatet om begränsningar i vardagslivet och rädsla att förlora sociala relationer. 
Inställning och förmågan till egenvård varierar men förbättras med en god 
information till både den drabbade och dess anhöriga. Tillgänglig vårdpersonal som 
bryr sig och lyssnar till individens upplevelse och önskemål skapar trygghet och 
delaktighet. För en person med hjärtsvikt är egenvården den största delen i 
symtomlindringen men för att den ska fungera krävs en tät kontakt och trygghet från 
en närvarande och engagerad vårdpersonal.   

Kliniska implikationer  

Denna studie kan ge sjuksköterskor en djupare kunskap och förståelse för hur det är 
att leva med hjärtsvikt. Hur personer med hjärtsvikt upplever de fysiska och psykiska 
begränsningarna och hur sjuksköterskan kan hjälpa personen på bästa sätt för att 
klara de begränsningar som nu finns. Om sjuksköterskan har en förståelse för hur det 
sociala livet förändras för personer med hjärtsvikt kanske sjuksköterskan kan hjälpa 
till att motivera och vägleda till att fortsätta med det sociala livet och upprätthålla de 
sociala relationerna. Egenvård är viktigt för personer med hjärtsvikt och om 
sjuksköterskan förstår vad som kan medföra problem med egenvården, exempelvis 
vätskerestriktioner, och problem att komma ihåg att väga sig, så kan sjuksköterskan 
bidra med motivation till att egenvården ska bli bättre. Förhoppningarna med denna 
studie är att om sjuksköterskans kunskap förbättras och finns till för stöd och 
information kan det bidra till ett något bättre liv för en person med hjärtsvikt.  
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hur patienter 
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analys, metod 
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semistrukturera
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hjärtsviktspatienter att själva utveckla och 

hitta strategier för att hantera sina symtom. 
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Strandberg. 
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and 
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upplevelse 

av att leva 

md kronisk 

hjärtsvikt 

med fokus 

på känslor 

om säkerhet 

och 

osäkerhet.  

8 kvinnor. En 

kvalitativ 

innehållsanalys
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Kvinnornas känslor av säkerhet inkluderar 

ett godkännande av det förflutna, vardagen 

och framtiden. Att lita på sig själv och 

kroppen trots sjukdomen. Deras känslor av 

otrygghet inkluderar en rädsla för att leva 

med en bräcklig kropp. Oro för en 

beroendehet av andra, ensamhet och död.  

Liljeroos, 
Ågren, 
Jaarsma, & 
Strömberg. 
(2014)  

Perceived 
caring needs 
in patient-
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dyads 
affected by 
heart failure 

Att 
undersöka 
vårdbehovet 
hos patient-
partnerskap 
påverkade 
av hjärtsvikt 
för att skapa 
en förståelse 
av 
stödbehovet.  

En kvalitativ 
stidie. 8 
fokusgruppinte
rvjuer utfördes 
med 19 
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diagnostiserade 
med hjärtsvikt 
och deras 
partner.  

Resultatet summerades till två teman: Att 
det krävs kontinuerlig guidning genom de 
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behov av att dela bördnan och få stöd av 
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mer om syndromet för att kunna hantera 
vardagslivet.  

Lindbäck & 

Nordgren. 

(2015).  

To be on 

sick-leave 

due to heart 

failure: a 

qualitative 

perspective.  

Att 
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och beskriva 

betydelsen 

av att vara 

sjukskriven 

på grund av 

hjärtsvikt.  

6 deltagare. 

Kvalitativ 

studie.  

Att vara sjuksktiven på grund av sin 

hjärtsvikt leder till en vardag med oro, 

osäkerhet och otrygghet. När 

rehabiliterings personal inte tar sitt 

professionella ansvar eller utför sitt arbete 

i tid blir sjukskrivna eller individer som 

står på kö till en sjukskrivning tvungna att 

vänta. De känner sig avvisade och 

övergivna av systemet. De professioner 

som faktiskt tar sitt ansvar och utför sina 

uppgifter för individera uppfattar som 

stöttande för hjärtsviktspatienterna. 
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Foreman, 
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Heisler. 

(2014)  

Heart failure 

patients' 

experiences 

of a self-

management 

peer support 

program.  

Hur 

hjärtsvikts 

patienter 

upplever 

egenvård, i 

kamratstöd 

program.  

8 deltagare 

delade i 4 

grupper. 

Kvalitativ 

studie. 

 

 

Vikten av specifikt socialt stöd vid 

hjärtsvikt, dela information, jämföra sig 

själv till andra, depression och funktionell 

status.  

Pihl, 

Fridlund & 

Mårtensson. 

(2011)  

Patients' 

experiences 

of physical 

limitations 

in daily life 

activities 

when 

suffering 

from 

chronic 

heart failure.  
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beskriva hur 

patienter 

som lider av 

kronisk 

hjärtsvikt 

har fysiska 

begränsning

ar i dagliga 

aktiviteter.   
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En utforskande 

och kvalitativ 

design med en 

fenomenografis

k ansats.  

Deltagarna har ett behov att hitta praktiska 

lösningar i vardagen för att kunna utföra 

vissa fysiska aktiviteter. De behöver ha 

realistiska förväntningar om framtiden när 

deras fysiska funktion förändras. 

Söderberg, 

Karlsson & 

Löfvenmark

. (2015)  

Upplevelse 

av trygghet 

och 
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bland 

patienter 

med 

hjärtsvikt 
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avancerad 

sjukvård i 

hemmet...Ex

perience of 

security and 

insecurity 

among 

patients with 

heart failure 

in advanced 

home care.  

Beskriva 

upplevelser 

av säkerhet 

och 

osäkerhet 

hos 

patienter 

med kronisk 

hjärtsvikt 

som blir 

behandlade 

av 

avancerad 

hemmavård 

i en stad i 

Sverige.  

8 deltagare. En 

kvalitativ 

metod med 

semistrukturera

de intervjuer. 

Patienterna upplever en trygghet att kunna 

få vård när de är hemma och veta att de 

inte behöver träffa ny personal flera 

gånger om dagen så som det ser ut på ett 

sjukhus. Familj, partner och vänner har en 

stor betydelse för en upplevelse at 

trygghet. Att ens boende är bekant ger 

också en upplevelse av trygghet.  

Tierney, 

Elwers, 

Sange, 

Mamas, 

Rutter, 

Gibson, M 

& ... 

Deaton, 

(2011)  

What 

influences 

physical 

activity in 

people with 

heart 

failure? A 

qualitative 

study.  

Att utforska 

anledningar 

till varför 

personer 

med 

hjärtsvikt 

gör eller 

inteutför 

regelbunden 

fysisk 

aktivitet.  

22 deltagare. 

En kvalitativ, 

intervjubaserad 

utredning.  

Upplevelse av att utföra fysisk aktivitet 

påverkas av både interna och externa 

faktorer. Anledningar till icke utförd fysisk 

aktivitet kunde vara: Symtomen. Brist på 

resultat av aktivitet. Uppmuntran från 

andra och dåligt väder.  



 

 
 

van der Wal, 

Jaarsma, 

Moser, van 

Gilst & van 

Veldhuisen, 

2010  

Qualitative 

examination 

of 

compliance 

in heart 

failure 

patients in 

The 

Netherlands  

Att få mer 

insikt i 

patienters 

tankar och 

motiveringa

r för 

compliance 

och vad som 

krävs för att 

få patienter 

att 

samarbeta.  

15 deltagare. 

En kvalitativt 

beskrivande 

undersökning.  

Anledning för compliance var en rädsla 

för att bli inlagd på sjukhus igen, samt 

symtom för hjärtsvikt. Svårigheter för 

compliance var relaterat till negativ syn på 

maten, att den var smaklös samt att de blev 

så törstiga när de hade vätskerestriktioner. 

Waterworth 

& 

Jorgensen. 

(2010)  

It's not just 

about heart 

failure -- 

voices of 

older people 

in transition 

to 

dependence 

and death  

Att utforska 

upplevelsern

a av 

hjärtsvikt 

hos äldre 

personer.  

25 deltagare. 

17 utförde hela 

studien. Några 

dog och några 

avbröt studien 

av någon 

anledning. 

Longitudinell 

kvalitativ 

studie.  

Deras erfarenheter kring komplicerade 

övergångar som de mötte och vad som 

hjälpte de att hantera det. Förtroende för 

hälso- och sjukvårdspersonal. Rädsla och 

oro om att vara en börda allteftersom de 

försämrades och blev mer beroende av 

andra. 

 
 


