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Sammanfattning 
Introduktion: Hjärtsvikt är ett allvarligt sjukdomstillstånd med hög grad av 
funktionsnedsättning, hospitalisering och dödlighet. Fatigue och andfåddhet är två av 
de vanligast förekommande och besvärligaste symtomen hos personer med hjärtsvikt. 
Syfte: Att beskriva upplevelser och påverkan av fatigue och/eller andfåddhet på det 
dagliga livet hos personer med hjärtsvikt. 
Metod: En induktiv litteraturöversikt genomfördes enligt Polit och Becks 
niostegsmodell med kvalitativ design. Från databaser införskaffades 12 vetenskapliga 
artiklar från ett flertal kontinenter. Artiklarna analyserades enligt Fribergs 
femstegsmodell.  
Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier med sex subkategorier. Båda 
symtomen orsakade hög grad av obehag och ledde till begränsningar i fysisk kapacitet, 
förlust av självständighet, familjeroller och sociala kontakter, känslor av skuld och att 
anpassa sig efter den nuvarande livssituationen. 
Slutsats: Det finns en kunskapsbrist om hur personer upplever fatigue och 
andfåddhet. Sjuksköterskor bör tillämpa personcentrerad omvårdnad i mötet med 
dessa personer. 
 
Nyckelord: Fysiska begränsningar, hjärtsvikt, kvalitativ, litteraturöversikt 
personcentrerad omvårdnad.  
 



 

Summary 
Tired beyond recovery – The experience of fatigue and breathlessness in persons with 
heart failure: A literature review 
 
Introduction: Heart failure is a severe medical condition with high prevalence of 
disability, hospitalization and death. Fatigue and breathlessness are two of the most 
commonly experienced and most distressful symptoms among persons with heart 
failure. 
Aim: To describe experiences and impact of fatigue and/or breathlessness in daily life 
among persons with heart failure. 
Method: An inductive literature review was conducted according to Polit and Beck’s 
nine step model with qualitative design. From databases 12 scientific articles were 
acquired from several continents. The articles were analysed according to Friberg’s five 
step model.  
Result: In the result two main categories and six sub categories were presented. Both 
symptoms caused a high degree of discomfort and led to limitations in physical 
capacity, loss of independence, family roles and social contacts, feelings of guilt and 
adapting to the current life situation. 
Summary: There is a lack of knowledge regarding people’s experience of fatigue and 
breathlessness. Nurses ought to apply person-centered care when meeting these 
persons. 
 
Keywords: Heart failure, literature review, physical limitations, person-centered 
care, qualitative.  
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Inledning 

Kronisk hjärtsvikt är ett tillstånd med hög grad av dödlighet (Ramin et al., 2013), och 
antalet personer som diagnostiseras ökar globalt (Roger, 2013). År 2000 var det en 
dessutom en starkt bidragande orsak till sjukhusinläggningar, morbiditet och 
funktionsnedsättning (McMurray & Stewart, 2000). Hjärtsvikt är ett folkhälsoproblem 
i hela världen som ungefär 26 miljoner människor beräknades lida av 2014, och 
orsakade då cirka 1 miljon sjukhusinläggningar varje år i USA och Europa (Ambrosy et 
al., 2014). Fatigue och andfåddhet är vanligt förekommande symtom för hjärtsvikt, 
med en rapporterad förekomst hos mer än 80% i enlighet med Zambrosky, Moser & 
Ziegler (2005).  

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett tillstånd av nedsatt pumpfunktion i hjärtat, vilket innebär att hjärtats 
förmåga att pumpa blod och syre till kroppens vävnader blir otillräcklig (Ericson & 
Ericson, 2012; McMurray et al., 2012). Resultatet av hjärtsvikt blir att hjärtat växer för 
att kompensera nedsatt funktion, med hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom som två 
av de främsta orsakerna till sjukdomen (Sterne, Grossman, Migliardi & Swallow, 
2014). Kronisk hypertoni är den ledande orsaken till hjärtsvikt i 75% av fallen, men det 
kan även uppstå som följd av hjärtarytmier, klaffsjukdom och myokardit (Ericson & 
Ericson, 2012). Hjärtsvikt kan framträda som kronisk och akut, där de akuta fallen kan 
relateras till hjärtinfarkt, försämring av redan existerande svikt, eller nyupptäckt svikt 
(McMurray et al., 2012). Hjärtsvikt brukar benämnas kronisk om personen har haft 
svikten under en längre tidsperiod, och kan definieras som stabil hos behandlade 
individer vars symtom har varit oförändrade i minst en månad (Ponikowski et al., 
2016). Enligt Nicholson (2014) leder hjärtsvikt förr eller senare till döden, trots god 
kontroll och skötsel av tillståndet. Risken att drabbas av hjärtsvikt ökar med hög ålder 
och män drabbas generellt oftare än kvinnor (Socialstyrelsen u.å.). Andra riskfaktorer 
innefattar bland annat diabetes, men även livsstilsfaktorer som fetma, fysisk 
inaktivitet, alkoholmissbruk och rökning (Jessup et al., 2009).  
 
Personer med diagnosen hjärtsvikt kan delas in i kategorier utifrån symtomens 
svårighetsgrad, vilket kan göras utifrån New York Heart Associations (NYHA) fyra 
olika klassificeringar. Varje steg utgör en symtomgrad i form av inga symtom, lätta 
symtom, måttliga symtom och svåra symtom (McMurray et al., 2012). Vid NYHA klass 
I har personen nedsatt hjärtfunktion, men upplever huvudsakligen inga symtom och 
bibehåller således normal fysisk funktion. Bröstsmärtor, fatigue, hjärtklappning eller 
dyspné förekommer ej vid vanlig fysisk aktivitet. Klass II innebär viss begränsning av 
personens fysiska aktivitet, då fatigue, bröstsmärtor och andfåddhet kan uppstå, dock 
med symtomfrihet i vila. Vid klass III har personen uttalade fysiska begränsningar, 
med symtomfrihet i vila, men symtom uppstår vid lätt fysisk aktivitet. Slutligen vid 
klass IV upplever personen obehag vid all form av fysisk aktivitet, och symtom som 
fatigue, bröstsmärtor och andfåddhet kan uppstå i vila. Därmed skiljer symtomtyngd 
och prevalens av fatigue beroende på vilken NYHA-klass personen tillhör (Bennett, 
Riegel, Bittner & Nichols, 2002).  
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Fatigue 

Fatigue är ett mångdimensionellt begrepp med många synonymer som kan upplevas, 
beskrivas och tolkas på olika sätt. Enligt klassifikationssystemet NANDA (2014, s. 223) 
definieras fatigue som “an overwhelming sustained sense of exhaustion and decreased 
capacity for physical and mental work at the usual level”. Vidare beskrivs i NANDA att 
det finns ett antal synonyma, närliggande betydelser till begreppet. Bland annat 
trötthet, likgiltighet, orkeslöshet, brist på energi, dåsighet och nedsatt förmåga till 
fysisk aktivitet. Fatigue är en fysiologisk, patologisk reaktion som kan orsakas av 
många olika faktorer, som ålder, kön, fysiskt tillstånd, födointag, psykiskt tillstånd, 
personliga karaktärsdrag, livserfarenhet samt individens hälsotillstånd. Tillståndet 
kan förekomma både kroniskt och akut (Finsterer & Zarrouk Mahjoub, 2014). Fatigue 
är ett av många symtom personer med hjärtsvikt kan uppleva och är vanligt (Evans, 
2016; McMurray et al., 2012). Riskfaktorer som kan leda till ökad upplevelse av fatigue 
är försämrad pumpfunktion, depression och hög NYHA-klass (Tang, Yu & Yeh, 2009). 
Fatigue kan orsaka obehag och innebär en stor symtombörda hos personer med 
hjärtsvikt (Falk, Patel, Swedberg & Ekman, 2009; Falk, Swedberg, Gaston-Johansson 
& Ekman, 2007). Intensiteten av fatigue kan leda till försämrad upplevd hälsa samt 
livstillfredsställelse (Stephen, 2008). Symtomet kan upplevas i olika dimensioner som 
allmän, fysisk och mental fatigue. Upplevelse av fysisk och allmän fatigue är vanligast 
och anses vara tungt och besvärande att uppleva hos personer med hjärtsvikt (Falk et 
al., 2009; Falk et al., 2007b). Då fatigue är ett komplext fenomen behövs breda 
åtgärder för att angripa problemet (Falk et al., 2007b). Den främsta icke-
farmakologiska behandlingen mot fatigue är fysisk träning, men kan även innefatta 
sömn, kost, arbetsterapi, akupunktur och yoga. Trots individualisering av åtgärderna 
är fatigue svårbehandlat (Finsterer & Zarrouk Mahjoub, 2014). 

Andfåddhet 

Tillsammans med fatigue är andfåddhet ett av de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt 
enligt Moser et al. (2014). Begreppet andfåddhet definieras som en subjektiv 
upplevelse av andningsbesvär vars intensitet varierar. Den kan orsakas av 
psykologiska, fysiologiska, miljömässiga faktorer och kan orsaka både fysiologiska och 
beteendemässiga reaktioner (American Thoracic Society, 1999). Patofysiologin som 
framkallar andfåddhet uppstår genom en kompensationsmekanism som leder till ökat 
fyllnadstryck, vilket i sin tur orsakar stelhet i lungorna (Witte & Clark, 2007).  Vanliga 
orsaker och riskfaktorer till uppkomst av andfåddhet är fysiologiska tillstånd som 
avancerad hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), högt BMI, men även 
psykologiska tillstånd som ångest och depression (Kupper, Bonhof, Westerhuis, 
Widdershoven & Denollet, 2016). Enligt McMurray et al. (2012) kan symtomet 
uppkomma akut men kan utvecklas över perioder av flera dagar och gradvis förvärras. 
Intensiv andfåddhet kan kopplas till dödlighet och är ofta ett av de första symtomen på 
hjärtsvikt (Van Riet, Hoes, Limbury, Landman & Van der Hoeven Rutten, 2014). 
Vidare kan andfåddhet som uppstår redan i vila kopplas till förlängd vårdtid och högre 
grad av återinläggning på sjukhus i jämförelse med personer som blir andfådda efter 
måttlig aktivitet (Mentz et al., 2015). Andfåddhet kan uppkomma spontant och 
förekomma allmänt hos personer med hjärtsvikt, men förekommer också i form av 
nattlig andfåddhet eller då personerna ligger på rygg. Andfåddhet är dessutom en 
vanlig anledning till att söka akut sjukvård, möjligen vanligare än att personer söker 
vård för andra symtom som fatigue. Dock relateras inte alltid dessa perioder av 
andfåddhet till hjärtsvikten (Patel, Shafazand, Schaufelberger & Ekman, 2007).  
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Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad utgår från ett koncept med holistiskt perspektiv på 
omvårdnad. Personen ska betraktas som en unik individ med unika upplevelser och all 
behandling ska baseras på vem personen är, med livsberättelsen och social kontext 
som utgångspunkt, där personen blir sedd och bekräftad. Behandling ska utgå från 
personens förutsättningar, behov och önskemål, där personen är en expert på sig själv 
och blir delaktig i sin vård (Ekman et al., 2011; Leplege et al., 2007). Detta främjar ett 
samarbete, ett partnerskap mellan sjuksköterskan och personen som är sjuk, vilket 
stärker personens autonomi (Ekman et al., 2011; Manley, Hills & Marriot, 2011; Sidian 
& Fox, 2012). När personen bjuds in till samarbete av vårdaren kan det påverka 
vårdrelationen positivt och leda till ökad följsamhet och välbefinnande hos personer 
med hjärtsvikt (Samartiz, Dimopoulos, Tziongouru & Nanans, 2013). Det kan få 
personerna att känna sig bekräftade, att deras upplevelser, tankar och känslor är 
viktiga, att sjuksköterskan bryr sig och har tid för dem (Ekman et al., 2011). 
Personcentrering innebär att visa respekt för personen med en sjukdom, inte 
förminska deras upplevelser eller underskatta personernas förmågor, utan se 
personens förutsättningar och möjligheter (Leplege et al., 2007). Partnerskapet 
involverar personen och sjuksköterskan, men även närstående kan ingå i 
vårdrelationen och hjälpa till med beslut i fall då personen själv inte kan förmedla sina 
behov och önskemål. Det är en gemensam beslutsprocess som ska skapa en god 
relation med gemensamma mål, vilket är särskilt viktigt vid kroniska tillstånd som 
hjärtsvikt. Vidare är det viktigt att dokumentera upplevelser och önskemål för att 
främja kontinuitet (Ekman et al., 2011). Stödjande personcentrerad omvårdnad kan 
inge känslor av förtroende och trygghet (Wolf et al., 2017). Dessutom kan 
personcentrerad omvårdnad vid hjärtsvikt bidra till minskad vårdtid och färre 
återinläggningar (Ekman et al., 2012). 

Sjuksköterskans roll 

Personer med hjärtsvikt är i stort behov av omvårdnad och sjuksköterskan har en viktig 
roll i detta sammanhang. Större delen av sjuksköterskans roll utgår från stöttning och 
undervisning, att försöka hantera symtomen tillsammans med personen, men även 
interprofessionella team kan vara inblandade. Rollen är dock situationsberoende. Vid 
akut sjukvård ska påverkan av akuta symtom som fatigue och andfåddhet bedömas och 
hanteras, medan öppenvård fokuserar på att förebygga sjukhusinläggning. 
Preventionen sker ofta icke-farmakologiskt genom rådgivning (Betihavas et al., 2011). 
Sjuksköterskan har även en central roll i att säkerställa att personerna får tillräcklig 
information, samt fysiskt och psykiskt stöd (Brake & Jones, 2017). Genom tillämpad 
personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan bidra till ökat fysiskt, psykologiskt, 
socialt och själsligt välbefinnande hos personer med hjärtsvikt, vilket kan öka deras 
hälsa och välbefinnande (Brännström & Boman, 2014). Alla hjärtsviktsutredningar 
fullföljs inte, vilket innebär risk för felbehandling och onödig konsumtion av medicin. 
Därmed måste rätt diagnos ställas för att sjuksköterskor ska kunna ge rätt information 
och behandling (Giezeman, Arne & Theander, 2017).   
 

Genom personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan inleda en dialog och därmed 
fastställa graden av upplevd fatigue och personens behov. Jämförelser kan göras 
mellan personens känslor i nuläget jämfört med innan för att få en utgångspunkt för 
omvårdnaden. Därefter utvärderas detta för beslut om nödvändiga åtgärder, vilket bör 
göras då fatigue kan minska personernas välbefinnande (Stephen, 2008). Vad gäller 
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andfåddhet innefattar sjuksköterskans ansvar bland annat att försöka främja god 
sömn, vilket kan göras genom att hitta en bra sömnposition eller höja huvudändan på 
sängen. Detta eftersom personerna kan få andnöd av att ligga på rygg enligt Wang, Lee, 
Tsay och Tung (2010). 
 
Det är viktigt att sjuksköterskor undervisar om egenvård i samband med hjärtsvikt 
enligt van der Wal, van Veldhusien, Veeger, Rutten och Jaarsma (2010), då egenvård 
kan vara bristande hos personerna och leda till förvärrad fatigue. Egenvården kan 
främjas genom stöd samtidigt som tillämpning av anpassad undervisning kan minska 
trötthet och öka välbefinnandet hos personer med hjärtsvikt (Kessing, Denollet, 
Widdershoven & Kupper, 2015), vilket sker efter den drabbades tillstånd genom 
bedömning, rådgivning och stöd (Wang, Haung, Ho & Chiou, 2015). Vid bristande 
egenvård bör personen därmed bli erbjuden regelbundna träffar, vilket kan resultera i 
ökad följsamhet av behandling (Freitas da Silva et al., 2015).   

Syfte 

Att beskriva upplevelser och påverkan av fatigue och/eller andfåddhet på det dagliga 
livet hos personer med hjärtsvikt. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt har genomförts, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär 
sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett bestämt ämne för att ge en 
överskådlig bild av tidigare forskningsresultat. Materialet har utgått från primärkällor, 
vilket innebär att informationen i studierna baseras direkt på forskarnas resultat (Polit 
& Beck, 2012). En sammanställning har genomförts av 12 vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. Detta innebär att de har utgått från att studera upplevda erfarenheter 
och känslor av ett fenomen, vilket svarar mot syftet.   
 
Arbetet har genomförts med en induktiv ansats, vilket innebär att arbetet inte har 
utgått från en specifik teori, men att det finns möjlighet att framställa en teori eller 
slutsats av resultatet (Henricson & Billhult, 2017). 

Urval och datainsamling 

Litteraturöversikten genomfördes enligt en modell på nio steg av Polit och Beck (2012), 
där en syftesformulering utfördes först, och sedan utformning av sökstrategi med 
sökord och databaser som skulle användas. Därefter söktes källmaterial upp och 
sorterades efter hur väl det passade syftet och hur relevant materialet var. Sedan lästes 
källmaterialet igenom, med sammanfattning av information som framkom i artiklarna, 
samt granskning av deras kvalitet. Slutligen analyserades materialet utifrån en 
kvalitativ analysmodell enligt Friberg (2017a) och därefter genomfördes en sista 
sammanfattning av det.   
 
Sökningen genomfördes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO (Bilaga 2). 
Sökord som har använts i datainsamligen har utformats med hjälp av trunkering, samt 
de Booleska termerna AND och OR. Trunkering innebär att sökordets bas skrivs med 
en avslutande asterisk (*), där alla ändelser på ordet inkluderas i sökningen. En 
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kombination av dessa kan reglera vidden av datainsamlingen, och kan användas som 
komplement för att göra sökningen mer eller mindre specifik (Karlsson, 2017). Med 
utgångspunkt från syftet, vilket var att beskriva upplevelser och påverkan av fatigue 
och/eller andfåddhet på det dagliga livet hos personer med hjärtsvikt, identifierades 
följande sökord: Heart failure OR congestive heart failure OR cardiac failure OR chf, 
experience* OR perception* OR perspective*, fatigue OR tiredness OR exhaustion OR 
lethargy, dyspnea OR breathlessness OR “shortness of breath”, qualitative OR 
interview* OR narrative* OR phenomenolog*,”lived experience*” OR “life 
experience*”. Sökningar gjordes även med ”Heart failure” som ämnesord.   
 
All insamlad data har utgått ifrån primärkällor, som genomgående har 
kvalitetsgranskats. Inklusionskriterierna för artiklar som genererat resultatet var att 
de skulle vara kritiskt granskade, vara skrivna på engelska, ha kvalitativ ansats, 
innehålla abstract och vara etiskt godkända. Ursprungligen skulle endast artiklar från 
2008 och framåt inkluderas, men brist på kvalitativt material inom tidsgränsen ledde 
till att sökningen utökades till att även inkludera artiklar från 2007. Artiklar som 
inkluderades var från Europa, Nordamerika, Oceanien och Asien, då artiklar inte 
exkluderades baserat på geografiskt ursprung. Inklusionskriterier för urvalet av 
deltagare i artiklarna innefattade män och kvinnor med diagnosen hjärtsvikt, med 
upplevelser av fatigue och/eller andfåddhet. Därmed har arbetet enbart inkluderat 
material från personer med hjärtsvikt i NYHA-klass II-IV, eftersom det först är i klass 
II som fatigue och andfåddhet kan förekomma. I resultatet inkluderades endast 
artiklar av medelkvalitet eller högre, vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) 
innefattar artiklar som uppfyller minst 71% av kvalitetskriterierna i en etablerad 
kvalitetsgranskningsmall. Den kritiska granskningen av artiklarna utgick från mallen 
för kvalitetsgranskning som framtagits av avdelningen för omvårdnad på Jönköping 
University (Bilaga 1). Exklusionskriterier var Reviewartiklar, samt studier på personer 
med andra kardiovaskulära tillstånd och studier på personer under 18 års ålder.  

Dataanalys 

Som komplement till steg åtta av niostegsmodellen av Polit och Beck (2012) övergick 
studien till en analysmodell i fem steg enligt Friberg (2017a). Enligt det första steget 
lästes studierna separat och upprepade gånger för att få en uppfattning av deras 
innehåll, med fokus på resultaten. I steg två sammanfattades nyckelteman och 
studiernas mest framträdande information genom att relevant fakta i resultaten ströks 
under. Därefter gjordes separata sammanställningar av varje studie där relevant fakta 
överfördes till dokument och skrevs i punktform, för att ge en överskådlig bild av 
analysmaterialet. Sedan diskuterades innehållet i sammanställningarna gemensamt, 
för att klargöra att tolkningarna stämde överens med varandra. I enlighet med steg fyra 
jämfördes likheter och skillnader mellan resultaten i studierna med hjälp av 
sammanställningarna. Närliggande upplevelser och likheter samt skillnader i 
upplevelser parades och sorterades med hjälp av olikfärgade understrykningspennor. 
De teman som var mest framgående bildade nya huvud- och subkategorier efter 
gemensam genomgång om vilka delar som hörde ihop. Slutligen skrevs en 
sammanfattande text utifrån de analyserade studierna. 

Etiska överväganden 

Materialet i denna litteraturöversikt baserades på studier genomförda på människor, 
och därmed ska ett särskilt etiskt förhållningssätt tillämpas. Enligt Kjellström (2017) 
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grundas svensk lagstiftning och internationella riktlinjer för forskningsetik på respekt 
för människors värde, deras rättigheter, säkerhet, frihet och deras integritet. 
Kjellström menar även att en studie måste ha god vetenskaplig kvalitet och utgå från 
väsentliga frågor för att benämnas etisk. Studien bestod endast av källor med hög 
kvalitet. Ett av kriterierna i kvalitetsgranskningsmallen (Bilaga 1) är beskrivning av 
etiskt tillstånd eller ställningstagande, därmed inkluderades enbart etiskt godkända 
studier. Framgick detta inte tydligt i artiklarna undersöktes tidskrifternas etiska 
riktlinjer. Diskussioner om förförståelse har genomförts och dess betydelse för 
analysen. Det framkom att det fanns förutfattade meningar om påverkan av fatigue och 
andfåddhet vid hjärtsvikt, då ämnet hade studerats till viss grad i föregående 
högskolekurser. 

Resultat 

I litteraturöversikten besvarades syftet med två huvudkategorier och sex 
subkategorier. Den första huvudkategorin Fysiska begränsningar delades in i 
subkategorierna Att ständigt känna sig trött och Att inte kunna andas. Den andra 
huvudkategorin En förändrad livssituation delades in i subkategorierna Hinder i 
vardagliga aktiviteter, Att känna sig som en börda och förändrade känslor, 
Förändringar av roller och sociala relationer och Att anpassa sig efter sin 
livssituation (Figur 1).  
 
Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier 
 

 
                                                                                                  

                                                                                                                                               
 
   
Figur 1. Översikt av huvudkategorier och subkategorier                                                                                                     
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Fysiska begränsningar 

Fatigue och andfåddhet var symtom som upplevdes obehagliga för personer med 
hjärtsvikt. De förekom ofta tillsammans och påverkade även varandra, men upplevdes 
olika. Känslor som uppstod i samband med dessa symtom varierade beroende på 
individen som upplevde dem, vilket framställde en mångdimensionell bild av 
individernas upplevelser. 

Att ständigt vara trött   
Fatigue var ett symtom som kunde upplevas på många olika sätt, men med vissa 
återkommande teman. Främst upplevdes det som ett obehagligt symtom som kunde 
relateras till uppfattningar av energinivåer i kroppen. Fatigue upplevdes som en 
minskad fysisk kapacitet som utgjordes av påtaglig trötthet och orkeslöshet eller brist 
på energi som påverkade individens livssituation (Falk, Granger, Swedberg & Ekman, 
2007; Jones, McDermott, Nowels, Matlock & Bekelman, 2012; Ryan & Farrelly, 2009; 
Whitehead, 2017), men det förekom även som brist på fysisk styrka (Chiaranai, 2014; 
Hägglund, Boman & Lundman, 2008). 
 

Fatigue kunde upplevas som att vara bedövad och sliten (Whitehead, 2017), men kunde 
även förändra synen på sig själv, då brist på energi gav känslor av att inte vara en hel 
människa (Hägglund et al, 2008). Det kunde även förekomma känslor av att vara 
utslagen eller uttömd på energi under längre tidsperioder (Ryan & Farrelly, 2009), 
vilket i sin tur framkallade känslor av nedsatt välbefinnande (Falk et al, 2007a). 
Fatigue sågs som ett fenomen som skiljde sig från vanlig trötthet i bemärkelsen att den 
kändes överväldigande och att egen viljestyrka ofta inte räckte till för att övervinna 
känslan (Falk et al., 2007a; Hägglund et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009). Fatigue 
kunde leda till ett ökat sömnbehov, men något som särskilde symtomet från annan 
trötthet var att personer med fatigue inte kunde återställa sina vanliga energinivåer, 
trots god nattsömn (Falk et al, 2007a; Hägglund et al, 2008; Jones et al, 2012). Dock 
kunde korta vilostunder utan sömn lindra fatigue och underlättade vid genomförande 
av aktiviteter (Falk et al., 2007a). En vanligt förekommande upplevelse var att 
symtomet inte syntes utanpå, utan upplevdes inifrån (Jones et al., 2012). 
 
Det fanns skilda uppfattningar om fatigue och huruvida det kunde förutses eller ej. 
Ibland kunde varierande grader av fatigue vara konstant närvarande i livet och 
vardagen (Hägglund et al., 2008), med en intensitet som kunde ändras snabbt och 
oförberett (Falk et al, 2007a). Däremot kunde det finnas viss förutsägbarhet med hjälp 
av att lyssna på varningssignaler från kroppen, samt med hjälp av tidigare erfarenheter 
från att uppleva fatigue. Dessa signaler kunde ge ökad möjlighet till att förvänta sig 
graden av fatigue och när den kunde uppstå igen (Jones et al., 2012). 

Att inte kunna andas 
Andfåddhet kunde kopplas till olika former av fysisk ansträngning (Chiaranai, 2014; 
Hägglund et al., 2008; Paturzo et al., 2016). Däremot kunde andfåddhet även uppstå 
spontant utan att fysisk aktivitet hade utövats, vilket kunde vara uttröttande och 
obehagligt. Det förekom olika former av andnöd, antingen som ett bestående fenomen 
eller i form av akuta episoder med andnöd. Den akuta formen upplevdes som mer 
skrämmande (Walthall, Jenkinson & Boulton, 2016). 
 

Utmärkande var att andfåddheten inte enbart upplevdes på dagen, utan även nattetid. 
Att ligga på rygg kunde vara obehagligt, eftersom andnöd kunde uppstå i samband med 
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det, vilket resulterade i känslor av panik och skräck. Det uppkom känslor av att kvävas 
eller drunkna i samband med att ligga ner och försöka sova, vilket kunde leda till ångest 
över att behöva gå och lägga sig på kvällen. Andnöden kunde uppstå snabbt och 
oförutsägbart och kunde leda till påtaglig rädsla för döden (Ryan & Farelly, 2009). 
Sömnkvaliteten kunde försämras i samband med dessa känslor. Ofta var orsaken till 
andnöden okänd och episoderna oförutsägbara, vilket kunde skapa känslor av oro och 
osäkerhet i tillvaron. Att övervinna andfåddhet var svårt (Walthall et al., 2016), 
däremot kunde symtomet kontrolleras till en viss grad, oftast genom kortare perioder 
av vila (Jones et al., 2012). 

En förändrad livssituation 

Fatigue och andfåddhet var symtom som orsakade besvär i vardagen för personer med 
hjärtsvikt. Dessa symtom ledde ofta till att personernas kapacitet i det dagliga livet 
begränsades, vilket innebar stora omställningar för dem. Personerna upplevde att hela 
deras livssituation påverkades av symtomen, huvudsakligen genom begränsad fysisk 
förmåga, men även genom förändringar i familjens dynamik och socialt umgänge. 

Begränsningar i vardagliga aktiviteter 
Fatigue och andfåddhet innebar hinder för utförande av dagliga aktiviteter. Symtomen 
innebar ökade fysiska begränsningar och nedsatt prestationsförmåga jämfört med 
tidigare. Upplevelser av nedsatt välbefinnande över förlorad kapacitet förekom. 
Samtidigt fanns en vilja att göra mer än vad som var fysiskt möjligt (Allen, Arslanian-
Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2011; 
Chiaranai, 2014; Falk et al., 2007a; Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Paturzo 
et al., 2016; Pihl et al., 2011; Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 
2008; Walthall et al., 2016; Whitehead, 2017). Nödvändiga vardagliga uppgifter 
upplevdes som mer utmanande att utföra själv jämfört med tidigare (Allen et al., 2009; 
Falk et al., 2007a; Jones et al., 2012; Paturzo et al., 2016; Pihl et al., 2011; Walthall et 
al., 2016; Whitehead, 2017). Detta gällde även uppgifter som tidigare uppfattats som 
enkla att utföra, vilket ledde till frustration (Hägglund et al., 2008). Förmågan att 
utöva fritidsintressen och nöjen drabbades, men även förmågan att resa (Thornhill et 
al., 2008). Fatigue innebar dessutom nedsatt kognitiv förmåga i form av 
koncentrationssvårigheter (Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008) vilket kunde 
påverka förmågan att lära sig nytt (Falk et al., 2007a). 
 
Begränsningar av dagliga aktiviteter framkallade känslor av att livet inte var helt 
(Jones et al., 2012; Walthall, et al., 2016; Whitehead, 2017) och hade en avsaknad av 
meningsfullt innehåll (Pihl et al., 2011). Fatigue utgjorde begränsningar i arbetslivet 
och kunde leda till att personer fick sluta sina jobb eller fick utföra uppgifter som 
ansågs vara mindre ansträngande på sina arbetsplatser (Jones et al., 2012; Paturzo et 
al., 2016; Thornhill et al., 2008). Detta kunde leda till känslor av saknad, men kunde 
även vara avgörande för personernas ekonomiska situation (Chiaranai, 2014). 
 
Fatigue och andfåddhet gjorde att aktiviteter saktades ner och tog längre tid att 
genomföra, vilket främst berodde på upprepade vilopauser som ofta avbröt 
aktiviteterna (Burström et al., 2011; Pihl et al., 2011; Ryan & Farrelly, 2009; 
Whitehead, 2017). Svårigheter att genomföra aktiviteter och misslyckanden kunde leda 
till att tilltron till den egna förmågan påverkades (Pihl et al., 2011; Ryan & Farrelly). 
Att inte ha tilltro till sin förmåga resulterade i initiativlöshet och avståndstagande från 
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aktiviteter på grund av rädsla för att misslyckas (Falk et al., 2007a; Pihl et al., 2011; 
Whitehead, 2017). 
 
Att leva med symtom som fatigue och andfåddhet kunde ge känslor av att ha förlorat 
sin värdighet när personerna inte kunde utföra aktiviteter som de förväntades klara av 
(Ryan & Farrelly, 2009). Dock förekom även positiva upplevelser, som känslor av 
stolthet över att behålla viss förmåga och över att fortfarande kunna utföra aktiviteter 
självständigt (Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Walthall et al., 2016). Att ha 
kvar fysisk kapacitet upplevdes som en säkerhet (Burström et al., 2011). Dessutom 
kunde lyckade aktiviteter höja självförtroendet och öka motivationen till att fortsätta 
vara aktiv (Pihl et al., 2011). Ökade begränsningar innebar ett ökat behov till att 
anpassa dagliga aktiviteter efter symtomen, exempelvis genom att hitta nya och mindre 
ansträngande fritidsintressen (Thornhill et al., 2008).    

Att känna sig som en börda och förändrade känslor 
Att leva med fatigue innebar en förlust av självständighet, där det fanns ett stort behov 
av hjälp från andra personer i omgivningen i utförandet av dagliga aktiviteter. Detta 
kunde ge upplevelser av sårbarhet. Oftast var det familjemedlemmar som fick hjälpa 
till och göra saker åt personen med hjärtsvikt, men assistans från grannar och vänner 
förekom också (Chiaranai, 2014; Hägglund et al., 2008; Paturzo et al., 2016; Pihl et al., 
2011; Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008). Förlust av självständighet kunde 
även förekomma i samband med andfåddhet (Walthall et al., 2016). Därmed uppstod 
problem när personerna var ensamma och inte hade någon person i närheten som 
kunde hjälpa dem, detta gav känslor av osäkerhet. Att behålla självständighet 
upplevdes som viktigt och det kunde vara svårt att acceptera hjälp utifrån eller använda 
sig av hjälpmedel, särskilt för personer som tidigare upplevt sig själva som pigga och 
aktiva (Hägglund et al., 2008). Hjälp från omgivningen kunde vara uppskattat, men 
kunde upplevas som påträngande och hämmande för individens självständighet 
(Thornhill et al., 2008). Självständigheten kunde även begränsas av att anhöriga inte 
lät dem göra något (Ryan & Farrelly, 2009). Det fanns dock en rädsla för att behöva bli 
hjälpt av främmande människor i framtida situationer, i synnerhet vad gällde skötsel 
av personlig hygien (Burström et al., 2011). Det uppstod känslor av osäkerhet för 
framtiden över huruvida omgivningen kunde fortsätta ge hjälp (Hägglund et al., 2008). 
 
Hjälp och stöd från andra kunde upplevas som naturligt (Pihl et al., 2011), men det 
kunde även framkalla upplevelser av att vara en börda eller belastning för andra. Detta 
kunde resultera i känslor av skuld, skam och värdelöshet (Chiaranai, 2014; Falk et al., 
2007a; Hägglund et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008; Walthall 
et al., 2016). Skuldkänslor kunde även upplevas då personer i omgivningen fick avstå 
från aktiviteter för deras skull (Falk et al., 2007a).   
 
Det uppstod känslor av att bli skuldbelagd, samt brist på empatiskt bemötande från 
omgivningen i relation till fatigue (Whitehead, 2017). Personerna betraktades som 
lögnare, där omgivningen beskyllde dem för att de låtsades eller överdrev sina symtom, 
eller att personer i omgivningen inte förstod hur symtomen upplevdes. Fatigue syntes 
inte på utsidan, därav kunde omgivningen misstolka tillståndet hos den drabbade. 
Detsamma gällde upplevelser av andfåddhet i kontakt med sjukvården, då 
vårdpersonal kunde anse att personerna slösade deras tid, vilket resulterade i att 
personerna inte kände sig betrodda (Thornhill et al., 2008). Omgivningen beskyllde 
dem för att vara lata eller omotiverade (Jones et al., 2012) och det upplevdes som 
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lättare för personerna att framstå som lata och omotiverade än att framstå som 
inkapabla och hjälplösa (Falk et al., 2007a). 

Förändringar av roller och sociala relationer 
Symtomen som upplevdes innebar hinder i det sociala livet, men även att roller och 
relationer i familjen kunde drabbas (Allen et al., 2009; Burström et al., 2011; 
Chiaranai, 2014; Falk et al., 2007a; Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Paturzo 
et al., 2016; Pihl et al., 2011; Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008; Walthall et 
al., 2016; Whitehead, 2017). Fatigue och andfåddhet bidrog till brist på ork för att 
uppehålla sociala kontakter, vilket ledde till att socialt umgänge begränsades eller 
undveks. Detta resulterade i känslor av ensamhet eller isolering (Chiaranai, 2014; Falk 
et al., 2007a; Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012; Ryan & Farrelly, 2009). 
Isolering och utanförskap kunde även vara ett resultat av att behandlas annorlunda av 
omgivningen beroende på symtomens synlighet. Antingen genom exklusion från 
sociala sammanhang för att undvika kontakt med synliga symtom, eller genom 
bristande bemötande relaterat till okunskap om vidden av den drabbades upplevelser 
(Thornhill et al., 2008). Socialt umgänge kunde framkalla känslor av förlägenhet och 
skam, då det upplevdes negativt att visa tyngden av sina symtom utåt (Falk et al., 
2007a). Oro för att omgivningen kunde se symtomen tydligt kopplades till känslor av 
stress och ångest, vilket förvärrade dem ytterligare (Walthall et al., 2016). 
 
Fatigue och andfåddhet innebar förändringar i interaktioner med familjemedlemmar 
och omställning av tidigare etablerade roller. Personer var antingen för trötta eller 
andfådda för att kunna socialisera med personer i omgivningen, eller försökte att aktivt 
undvika samtal med dem för att spara på krafterna (Jones et al., 2012; Walthall et al., 
2016). På grund av begränsningar i vilka aktiviteter personerna kunde uträtta 
påverkades de upplevda rollerna av ansvar som man och kvinna, eller som 
förälder/mor/farförälder i hushållet. Detta innebar att familjemedlemmar tog över de 
roller och ansvarsområden personerna hade haft tidigare, då personerna inte längre 
var kapabla att utföra de uppgifter som brukade vara deras i hushållet (Chiaranai, 
2014; Paturzo et al., 2016; Thornhill et al., 2008). Att stärka relationer med barnbarn 
försvårades av andfåddhet (Walthall et al., 2016) precis som att fatigue gjorde att det 
blev svårare att vara känslomässigt engagerad för familjemedlemmar (Whitehead, 
2017). 

Att anpassa sig efter sin livssituation 
Symtomens begränsningar orsakade behov till anpassningar i vardagen (Allen et al., 
2009; Burström et al., 2011; Chiaranai, 2014; Falk et al., 2007a; Hägglund et al., 2008; 
Jones et al., 2012; Pihl et al., 2011; Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008; 
Walthall et al., 2016; Whitehead, 2017). Det var viktigt att hitta nya strategier för att 
kunna klara av aktiviteter som hade blivit svåra att utföra. Uppgifter behövde ofta 
genomföras i långsammare takt för att personerna skulle orka fullfölja dem (Allen et 
al., 2009; Paturzo et al., 2016). Det krävdes också att strukturen på aktiviteterna 
förändrades genom att dela upp dem och ge utrymme för vilopauser beroende på hur 
mycket de orkade göra (Burström et al., 2011; Pihl et al., 2011). Behovet av att planera 
större aktiviteter och införa nya strategier för att minska ansträngning blev viktigt 
(Walthall et al., 2016). Dessutom fanns ett ökat sömnbehov som tog upp en större del 
av vardagen än tidigare (Pihl et al., 2011), vilket ökade behovet av att planera aktiviteter 
utifrån dagsform (Whitehead, 2017). Inaktivitet upplevdes som något som skulle leda 
till ökat beroende av hjälp, därmed sattes regler upp för att reglera mängden sömn och 
vila under dagen, samt att utöva fysisk aktivitet trots orkeslöshet. Anpassning innebar 
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samtidigt ett behov av acceptans för den nya livssituationen, att sänka ambitioner och 
förväntningar på den egna förmågan till en realistisk nivå. Detta kunde i sin tur leda 
till omprioritering av aktiviteter, antingen att aktiviteter som uppfattades som roligare 
prioriteras högre (Hägglund et al., 2008) eller att personerna noggrant valde ut vilka 
hushållsuppgifter som skulle göras först. Detta för att de skulle ha ork till nästa 
aktivitet (Jones et al., 2012). Det upplevdes viktigt att bevara ett normalt liv som förr, 
samtidigt som anpassningar gjordes utifrån fysiska begränsningar (Thornhill et al., 
2008). 
 
Upplevelsen av fatigue och andfåddhet kunde kontrolleras på olika sätt. Aktiviteter 
som att vara ute i naturen, delta i sociala sammanhang, fritidssysslor eller att drömma 
sig bort kunde avleda tankarna från fatigue i vardagen (Falk et al., 2007a). Tankar om 
och jämförelser med andra som befann sig i sämre situationer var en källa till tröst 
(Hägglund et al., 2008). Andfåddhet kunde kontrolleras med självlärda 
andningsmönster, upphörande av aktiviteter som orsakade andfåddhet, 
självmedicinering av vätskedrivande läkemedel eller genom att sova i sittande ställning 
(Walthall et al., 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser och påverkan av fatigue och/eller 
andfåddhet på dagligt liv hos personer med hjärtsvikt. Därmed eftersöktes personers 
subjektiva upplevelser av att leva med dessa symtom. Kvalitativ metod användes, då 
dess syfte är att belysa och beskriva erfarenheter och personliga upplevelser av 
fenomen (Marshall & Rossman, 2016). Arbetet var en litteraturöversikt över kvalitativa 
vetenskapliga artiklar. Alternativt kunde en empirisk intervjustudie ha genomförts för 
att samla kvalitativ data (Lapan, Quartaroli & Riemer, 2012), men det var 
ogenomförbart på grund av brist på tid. Dessutom innebär en litteraturöversikt att ny 
kunskap kring det valda området kan framkomma genom analys av existerande 
forskning (Friberg, 2017b). Andra alternativ kunde ha varit att genomföra en 
kvantitativ studie, dock passade den designen inte syftet. Detta eftersom kvantitativ 
forskning huvudsakligen används för mätningar, kartläggningar av fenomen och 
undersöka samband mellan variabler i statistiskt syfte. Det medför svårigheter att 
analysera materialet djupare (Billhult, 2017). Mixed method övervägdes, vilket är en 
blandning av kvantitativ och kvalitativ metod (Lapan et al., 2012). Detta kunde ha 
styrkt litteraturöversiktens trovärdighet, eftersom det är en lämplig metod för att 
undersöka otydliga begrepp, eller som komplement vid brist på kvalitativt material 
(Borglin, 2017). Detta var fallet med begreppet fatigue, då begreppet hade många olika 
betydelser, men tiden räckte inte till, vilket är en svaghet i arbetet. Arbetet 
genomfördes med en induktiv ansats, vilket innebar att resultatet ej var knutet till en 
specifik teori (Henricson & Billhult, 2017). Alternativet till induktion hade varit att göra 
en deduktiv studie. Det hade inneburit att resultatet behövde bindas till en existerande 
teori med förutbestämda teman, samt att resultat som inte passade in i teorin 
exkluderades (Elo & Kyngäs, 2008). Deduktion kunde därmed ha begränsat antalet 
upplevelser som fick finnas med i resultatet.  
 
För att hitta material till resultatet genomfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar 
i tre databaser. Dessa var CINAHL, Medline och PsycInfo. CINAHL innehåller främst 
omvårdnadsforskning, Medline innehåller forskning inom biomedicin och omvårdnad 
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och PsychINFO berör mycket psykologisk och beteendevetenskaplig forskning 
(Karlsson, 2017). Sökningar gjordes i flera databaser eftersom det inte täcker hela 
problemområdet att enbart söka i en databas (Backman, 2008), samt att det innebär 
större sannolikhet att hitta bra artiklar (Henricson, 2017). Detta styrker studiens 
trovärdighet. Mårtensson & Fridlund (2017) beskriver begrepp som trovärdighet, 
bekräftelsebarhet, överförbarhet och pålitlighet som indikatorer för vetenskaplig 
kvalitet i kvalitativ forskning. Östlundh (2012) menar att vetenskapliga arbeten ska 
baseras på den senaste forskningen inom ämnet. För att öka studiens trovärdighet 
gjordes avgränsningar i de aktuella databaserna för att säkra kvaliteten i materialet. 
Initialt var avsikten att skriva enbart om upplevelser av fatigue och dess påverkan på 
dagligt liv hos personer med hjärtsvikt. Sökningarna var dessutom avgränsade till att 
inkludera enbart NYHA-klass III-IV, personer över 65 års ålder samt artiklar som 
publicerats mellan 2008-2018. Syftet vidgades till att inkludera personer från alla 
åldersgrupper, NYHA-klass II-IV och till att även inkludera upplevelser av andfåddhet. 
Dessutom utökades gränsen till att innefatta artiklar från 2007. Detta för att för få 
artiklar hittades, vilket innebar inklusion av artiklar som inte enbart berörde fatigue 
och äldre forskning. Detta kan ha minskat studiens trovärdighet. Dock menar 
Mårtensson & Fridlund (2017) att upplevelser i vardagen hos personer med hjärtsvikt 
troligen inte har förändrats den senaste tiden och att äldre artiklar därmed kan 
inkluderas.  
 
För att hitta relevanta sökord bokades träff med en bibliotekarie på lärosätet, vilket 
kan vara bra för att lära sig databasernas funktioner (Karlsson, 2017). Detta kan stärka 
studiens trovärdighet, eftersom det ökade sökordens sensitivitet och specificitet 
(Rosén, 2017). Därefter användes relevanta synonymer, booleska termer och 
trunkering för att specificera och bredda sökningen. Avgränsningen Peer reviewed 
användes i de databaser som det var möjligt, vilket innebär att studierna är 
vetenskapliga och har granskats kritiskt (Henricson, 2017). Detta styrker arbetet. 
Många sökningar genomfördes med flertalet synonymer och kombinationer. Endast 
sökningarna som genererade resultatet har redovisats i matris (Bilaga 2), då många av 
kombinationerna ledde fram till antingen liknande resultat eller till stort antal 
irrelevanta artiklar. Samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket medför en risk för 
misstolkning av resultaten (Wallengren & Henricson, 2012), eftersom engelska inte är 
författarnas modersmål. Uppkom svårtolkade ord användes lexikon som hjälpmedel. 
Diskussion om forskningens överförbarhet mellan olika länder och världsdelar, med 
hänsyn till samhällsskillnader stärker studien (Henricson, 2017). Det bedömdes att 
resultatet hade viss överförbarhet till svensk sjukvård, eftersom majoriteten av 
artiklarna kom från västeuropa. Fyra artiklar var svenska, två engelska, en irländsk, en 
italiensk, en australiensk, en thailändsk och två amerikanska. Dock fanns en påtaglig 
skillnad i könsfördelningen mellan deltagarna i studierna, med 123 män och 81 
kvinnor. Detta kan ha påverkat upplevelsernas överförbarhet eftersom mäns 
upplevelser har belysts mest, det kan diskuteras huruvida upplevelser skiljer sig mellan 
könen. Dock är hjärtsvikt generellt vanligare bland män (Socialstyrelsen, u.å.) och 
eftersom de är överrepresenterade i forskningen inkluderades flera artiklar som 
utforskade enbart kvinnors upplevelser. Till den gräns det var möjligt inkluderades 
främst artiklar som var helt inriktade på fatigue eller andfåddhet, men eftersom 
mängden artiklar då inte var tillräcklig inkluderades även material från artiklar som 
berörde hjärtsvikt ur mer allmänt perspektiv. Detta kan vara en svaghet, men då dessa 
artiklar innehöll mycket material om både andfåddhet och fatigue enligt egen tolkning 
inkluderades de. 
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Artiklar som inkluderades i resultatet granskades enligt ett kvalitativt 
kvalitetsbedömningsprotokoll som framtagits av Hälsohögskolan (Bilaga 1). Enbart 
studier av hög vetenskaplig kvalitet inkluderades, då samtliga av artiklarna uppfyllde 
över 91% av kvalitetskriterierna, vilket är en styrka. Granskningen delades upp jämnt 
mellan författarna för att främja effektivitet, men diskuterades därefter gemensamt. 
Av 13 artiklar som blev kritiskt granskade inkluderades 12. Den sista artikeln 
exkluderades på grund av bristfällig bakgrund. Analysen utgick från modellen av 
Friberg (2017a) i fem steg. På grund av tidsbrist utfördes de två första stegen separat, 
vilket är en svaghet, dock jämfördes sedan tolkningarna gemensamt för att se om 
författarna var överens. Trovärdighet och tillförlitlighet kan stärkas i studien om fler 
än en person kommer fram till samma slutsats (Wallengren & Henricson, 2012). 
Återstoden av analysen genomfördes gemensamt enligt beskrivningen i 
analysavsnittet. Kategorier bildades utifrån artiklarnas övergripande material, därefter 
sorterades resultatet in. Diskussioner har förts om detta hade kunnat leda till missat 
material, eller att material uteslöts som inte stämde in på kategorierna, vilket kunde 
vara en svaghet.  
 
Förförståelse diskuterades inför analysen, men även inför litteratursökningen, för att 
fastställa betydelsen den kunde ha för påverkan av analys och artikelläsning. Detta 
reflekterades över kontinuerligt och det framkom att det fanns en negativ förförståelse 
om att fatigue och andfåddhet var allvarliga symtom som utgjorde hinder i personernas 
vardag. Det fanns även förkunskap av att ha träffat personer med hjärtsvikt som lidit 
av dessa symtom i vårdsammanhang. För att förförståelsen inte skulle inverka på 
resultatet försökte författarna använda neutrala sökord, utan positiv eller negativ 
innebörd, till den gräns det var möjligt. Dessutom granskades arbetet kontinuerligt av 
handledare och medstudenter, vilket är en styrka (Henricson, 2017). Att diskutera och 
vara medvetna om förförståelse och dess påverkan styrker studiens trovärdighet och 
pålitlighet (Polit & Beck, 2016). Något annat som kan ha påverkat tolkningen är att 
fatigue är mångfacetterat begrepp som forskning sällan inriktats specifikt på. Många 
synonymer till begreppet finns, exempelvis svaghet, trötthet, utmattning, orkeslöshet 
och brist på energi. Flera artiklar talade allmänt om fysiska begränsningar. Valet 
gjordes att likställa dessa synonymer med fatigue. Dessutom fanns begränsad 
erfarenhet av att skriva vetenskapliga arbeten sedan tidigare, vilket kan ha påverkat 
analysen. 
  
Ett etiskt förhållningssätt var centralt genom hela arbetet. Samtliga artiklar som 
inkluderades var etiskt godkända och i artiklarna fanns etiska redogörelser för 
informerat samtycke, där deltagarna fick veta syftet med forskningen och att de kunde 
säga upp sitt deltagande när som helst.  

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver hur personer med hjärtsvikt kan uppleva och beskriva känslor i 
samband med fatigue och andfåddhet. Vidare belyser resultatet symtomens påverkan 
på personernas fysiska och sociala vardag. Huvudfynden som kommer lyftas är 
upplevelser av symtom som fatigue och andfåddhet, innebörden av fysiska 
begränsningar, samt symtomens påverkan på sociala relationer. Dessa fynd bedömdes 
som mest framträdande och att de besvarade syftet tydligast. 
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Fysiska begränsningar  
I resultatet framkom att fatigue och andfåddhet var symtom som associerades med 
olika upplevelser. Där andfåddhet upplevdes som en känsla av att kvävas, vilket 
framkallade känslor av rädsla och oro. Det kunde drabba personerna utan förvarning, 
ofta nattetid. Därmed förekom andfåddhet ofta som en akut upplevelse till skillnad 
från fatigue, som var närvarande nästan hela tiden med varierande intensitet, vilket 
Nordgren, Asp och Fagerberg (2007) också kom fram till. Sambandet mellan rädsla 
och andfåddhet överensstämmer med Abshire et al. (2015). Däremot förknippades 
fatigue istället med känslor av frustration och förlägenhet över bristande förmåga att 
kunna göra saker i resultatet, vilket även uttrycks av Bosworth et al. (2004).  
 

I resultatet framkom att fatigue innebar trötthet och orkeslöshet. Denna upplevelse 
skilde sig från tidigare upplevelser då fatigue var av annan intensitet och konstant 
närvarande. En skillnad i resultatet var att fatigue kunde komma plötsligt och ha en 
oförutsägbar natur, men att kroppen samtidigt kunde ge varningssignaler som gav 
symtomet viss förutsägbarhet. Även Nordgren et al. (2007) kom fram till att kroppen 
kan vara oförutsägbar och svår att kontrollera för personer med hjärtsvikt. Trots att 
varningssignaler kan komma från kroppen är dessa ofta svåra att tolka. Resultatet 
visade att fatigue och andfåddhet var de mest begränsande symtomen och kunde 
kopplas till minskat välbefinnande. Att symtom som fatigue och andfåddhet upplevs 
som besvärliga och begränsande för personer med hjärtsvikt framkommer dessutom i 
Falk et al (2009), vilket begränsar personen från att vara de människor de vill vara 
(Ekman, Ehnfors & Norberg, 2000). 
  
I resultatet var fatigue nära kopplat till sömn, som hade blivit en stor del av 
personernas vardag, med ett behov av att sova även på dagtid. Detta skulle kunna 
förklaras med att andfåddhet och fatigue kan vara sammanlänkade med varandra. 
Enligt resultatet kunde andfåddheten som personerna med hjärtsvikt upplevde göra 
det svårt att ligga på rygg, vilket ibland ledde till att de knappt kunde koppla av och 
sova på nätterna. Andfåddhet kan vara en källa till oro och sömnsvårigheter hos 
personer med hjärtsvikt och kan vara särskilt vanligt förekommande i ryggläge 
(Abshire et al., 2015; Wang et al., 2010).  
  
Utifrån perspektivet personcentrerad omvårdnad bör omvårdnad vid fatigue och 
andfåddhet utgå från partnerskapet mellan sjuksköterskan och personen. 
Partnerskapet innebär en gemensam plan där personen görs delaktig utifrån 
individens upplevelser och önskemål. Därefter utförs omvårdnaden med utvärdering 
av symtom, resurser och behandlingens effektivitet (Falk, Ekman, Anderson, Fu & 
Granger, 2013). Vidare kan omvårdnaden utformas med anpassad undervisning 
utefter personens förutsättningar, rådgivning och att sjuksköterskan finns som ett 
motiverande stöd för personen. Detta kan öka personens upplevelse av välbefinnande 
(Kessing et al., 2015; Wang et al., 2015). Att ligga på rygg kan orsaka problem i form av 
andnöd hos personer med hjärtsvikt (Wang et al., 2010), därmed är sömn viktigt för 
omvårdnaden. Sjuksköterskan bör försöka skapa god sömnmiljö genom att utifrån 
personens förutsättningar, önskemål och behov hitta en sömnposition som underlättar 
andningen. Exempelvis genom att höja huvudändan på sängen.  

En förändrad livssituation 
Det framkom i resultatet att personer som led av fatigue och andfåddhet var 
begränsade i sin fysiska förmåga, vilket innebar att aktiviteter utfördes långsammare 
eller blev svårare att genomföra. Det kan förklaras med att många personer med 
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hjärtsvikt upplever begränsningar i vardagen (Aldred, Gott & Gariballa, 2005; Barnes 
et al., 2006; Boyd et al., 2004; Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 
2006), vilket medför att de blir mer fysiskt inaktiva än tidigare. Det är även vanligt att 
aktiviteter saktas ned för att underlätta utförandet enligt Nordgren et al. (2007). 
Resultatet visade att fysiska begränsningar kunde leda till förlust av självständighet, 
med behov av hjälp och stöd från omgivningen i olika sammanhang. Detta ledde ofta 
till känslor av att se sig själv som en belastning, vilket besvärade personerna. Det är 
vanligt att personer med hjärtsvikt behöver stöd i vardagen från närstående, vilket ofta 
leder till påverkad självbild (Boyd et al., 2004) och frustration över att förlora sin roll 
(Aldred et al., 2005).  Därmed kan minskat individuellt välbefinnande upplevas, då 
inaktivitet är en stor riskfaktor till detta (Aldred et al., 2005; Boyd et al., 2004; 
Brännström et al., 2006), vilket också framkommer i resultatet. Likaså fanns en 
påverkan på kognitiv kapacitet hos personer med fatigue, exempelvis genom 
koncentrationssvårigheter eller minskad intellektuell förmåga (Europe & Tyni-Lenné, 
2004). I resultatet beskrevs även påverkan på välbefinnandet, eftersom det uppstod 
känslor av värdelöshet samt meningslöshet i samband med aktiviteter. Sambandet ses 
även i liknande situationer där minskad tilltro till egen förmåga kan leda till 
initiativlöshet hos den drabbade (Boyd et al., 2004).  
 
Trots att resultatet mestadels utgjordes av negativa upplevelser framkom nya lärdomar 
om att även positiva upplevelser förekom. Personerna upplevde en stolthet över de 
förmågor de hade kvar och fann glädje i de aktiviteter de fortfarande kunde göra själva. 
Att lyckas med uppgifter höjde tilltron till förmågan och bidrog till en mer aktiv livsstil. 
Detta styrks av Europe och Tyni-Lené (2004) som kom fram till att bibehållen fysisk 
aktivitet gav känslor av stolthet hos personer med hjärtsvikt, trots förändrad självbild.  
 
Resultatet visade att fatigue och andfåddhet orsakade hinder i personernas sociala liv, 
då umgänge begränsades eller undveks till följd av brist på ork. Detta ledde till att 
personerna drog sig undan eller kände sig isolerade. Samma fynd framkom i Boyd et 
al. (2004) och i Evangelista, Kagawa-Singer och Dracup (2001), att det inte är ovanligt 
med minskat socialt liv i samband med symtom för hjärtsvikt. Personerna isolerade 
dock inte enbart sig själva, utan kunde även bli exkluderade från sociala sammanhang 
av personer i omgivningen, vilket ytterligare försvårade upprätthållande av sociala 
relationer. Detsamma framkom i Brännström et al. (2006). Likaså förändrades 
personernas sociala roller och roller inom familjen. De kunde inte längre uppfylla de 
roller de tidigare haft och närstående fick ofta ta över deras ansvarsområden i 
hushållet. Dessutom var det svårare att vara far/morförälder, vilket även Bosworth et 
al. (2004) beskrev.  
 
Ett framstående fynd och en ny lärdom i resultatet var upplevelser av ambivalenta 
känslor relaterat till symtomens synlighet. Å ena sidan upplevde personerna sig 
missförstådda och skuldbelagda av omgivningen, eftersom symtomen inte alltid syntes 
utifrån, vilket innebar att omgivningen sällan förstod hur dåligt de mådde. Å andra 
sidan kändes det skamfullt att visa sina symtom utåt och att andra tydligt kunde se 
exempelvis hur andfådda de var. Detta kan framträda i samband med att den drabbade 
upplever sig isolerad av andra på grund av begränsningarna (Boyd et al., 2004), 
därmed kan individen önska att åter få möjligheten till att söka sig utåt. Däremot kan 
även obehag upplevas när den drabbade väl befinner sig i ett socialt sammanhang 
(Nordgren et al., 2007).   
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Ur perspektivet personcentrerad omvårdnad framkom brister i bemötandet av 
personer med hjärtsvikt hos vårdpersonal. Personerna upplevde att deras upplevelser 
inte togs på allvar av vården, att de betraktades som personer som tog upp sjukvårdens 
tid och bristande kontinuitet. De grundläggande koncepten i personcentrerad 
omvårdnad fastställer att omvårdnaden ska vara ett gemensamt samarbete mellan 
sjuksköterska och personen som är sjuk där personens upplevelser och önskemål ska 
vara i centrum (Ekman et al., 2011; Leplege et al., 2007). Resultatet visade exempel på 
situationer där personcentrerad omvårdnad inte tillämpades, vilket resulterade i 
minskat välbefinnande hos personerna. Tillämpning av personcentrerad omvårdnad 
har haft positiva effekter i form av minskad vårdtid och minskat antal återinläggningar 
på sjukhus för personer med hjärtsvikt (Ekman et al., 2012). Därmed bör 
sjuksköterskor tillämpa detta i mötet med personer som upplever fatigue och 
andfåddhet. Personerna kan berätta om sina symtom och upplevelser, vilket blir 
omvårdnadens utgångspunkt. 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten kan bidra till en fördjupad förståelse för vilka tankar, känslor och 
upplevelser som kan uppkomma i samband med fatigue och andfåddhet för personer 
med hjärtsvikt. Det kan dessutom bidra med en övergripande bild av vanligt 
förekommande förändringar i dagligt liv som dessa symtom bidrar till. För 
sjuksköterskor i klinisk verksamhet kan studien betona betydelsen av att bemöta dessa 
personer på ett respektfullt sätt med deras upplevelser i centrum, då de ofta upplever 
att sjukvården missförstår dem. Forskning inom ämnet har utforskat upplevelser hos 
både män och kvinnor i alla åldrar, dock finns utrymme för ytterligare forskning om 
skillnader mellan män och kvinnors upplevelser. Dessutom har mer forskning gjorts 
på män än kvinnor. Betydelsen av nationalitet eller kultur för upplevelsen kan också 
undersökas vidare.   

Slutsatser 

Att lida av fatigue och andfåddhet innebär begränsningar och stora omställningar i 
vardagligt liv hos personer med hjärtsvikt. På grund av kunskapsbrist kring dessa 
symtom finns en risk för att personerna bemöts på ett felaktigt sätt inom vården. 
Genom att betrakta personer med hjärtsvikt som unika individer med unika 
upplevelser, där de görs delaktiga och känner sig respekterade främjas 
personcentrerad omvårdnad. Därmed bör sjuksköterskor vara medvetna om vikten av 
att tillämpa personcentrerad omvårdnad i bemötandet för att ge dessa personer vård 
av hög kvalitet. 
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fysiska 
begränsningar i 
dagliga 
aktiviteter.   
 
 
 

Explorativ, kvalitativ 
design med 
fenomenografisk 
ansats, intervjuer 
genomfördes. 
 
 

N= 15 (10 
män och 5 
kvinnor), 
med en 
medelålde
r på 76 år.  

Fanns 4 
huvudkategori
er. Dessa 
beskrev 
behovet av att 
hitta praktiska 
lösningar för 
nedsatt fysisk 
förmåga, vikten 
av att ha 
realistiska 
förväntningar 
på framtiden, 
vikten av att tro 
på den egna 
förmågan för 
att lyckas med 
aktiviteter och 
upplevelser av 
att förlora sin 
sociala roll.  

11/12 p 
 
 
 
 
 
(Ja, fick 
tillstånd 
av en 
etisk 
kommitt
é).  



 

 
 

 
 

 
Artikeln var 
inte specifikt 
inriktad på 
fatigue eller 
dyspné, men 
tolkning 
gjordes av att 
de fysiska 
begränsningar 
som beskrevs 
kunde likställas 
med fatigue 
och dyspné.  
 
  

6 Walthall, H., 
Jenkinson, C., 
& Boulton, M. 
 
England   
 
(2016)  
 
“Living with 
breathlessness 
in chronic heart 
failure: a 
qualitative 
study.” 
 

Att utforska hur 
personer med 
hjärtsvikt 
beskriver sina 
upplevelser av 
andfåddhet, 
mönster av deras 
andfåddhet, 
påverkan på 
dagligt liv och hur 
de anpassar sig 
efter dessa 
symtom. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
explorativ, kvalitativ 
design.  

N= 25 (15 
män och 
10 
kvinnor), 
med en 
medelålde
r på 72,5 
år.  

Resultatet 
beskrev 
andfåddhetens 
natur, hur den 
upplevdes av 
personerna. 
Det beskrev 
även 
känslomässig 
påverkan och 
vilken effekt 
det hade på 
personernas 
vardag i 
avseende på 
fysisk kapacitet 
och sociala 
aspekter. 
Strategier 
personer 
hittade för att 
hantera 
andfåddhet 
togs även upp  

12/12 p 
 
 
 
 
(Ja, blev 
godkänd 
av en 
nationel
l 
forsknin
gsetisk 
kommitt
é) 

7 Hägglund, L., 
Boman, K., & 
Lundman, B.  
 
 
Sverige 
 
(2008) 
 
“The experience 
of fatigue 

Att belysa 
erfarenheter av 
att leva med 
fatigue hos äldre 
kvinnor med 
hjärtsvikt. 
  

Explorativ, 
deskriptiv design. 
Kvalitativa 
Kvalitativ metod 
med intervjuer.  
 

N= 10 
kvinnor 
med en 
genomsnit
tlig ålder 
på 83 år.  
 

Resultatet 
beskrev två 
övergripande 
teman som 
berörde 
känslor av att 
leva med 
orkeslöshet, 
hur det 
påverkade 
deras dagliga 

12/12 p 
 
 
 
 
 
(Ja, fick 
godkän
nande 
av en 
etisk 



 

 
 

among elderly 
women with 
chronic heart 
failure.”  

liv och förlust 
av/ kamp för 
sin 
självständighet
. 

kommitt
é från 
den 
medicin
ska 
fakultet
en på 
Umeå 
Universi
tet.)  

8 Allen, J. W., 
Arslanian-
Engoren, C., & 
Lynch-Sauer, J.  
 
USA 
 
(2009) 

 

“The Lived 
Experience of 
Middle-Aged 
Women with 
New York Heart 
Association 
Class III Heart 
Failure: A Pilot 
Study.” 
 
 

Att belysa 
upplevelserna av 
att leva med 
kronisk 
hjärtsvikt, NYHA- 
klass III bland 
medelålders 
kvinnor.  

Fenomenologisk 
intervjustudie med 
kvalitativ design, 
forskarna 
genomförde 
telefonintervjuer.  

N= 4 
kvinnor 
mellan 
åldrarna 
49-64 år.  

Resultatet 
beskrev 5 
teman, 
huvudsakligen 
användes 
material från 
personernas 
upplevda 
fysiska 
begränsningar 
och vilka 
strategier 
personerna 
hade för att 
återhämta sig.  

11/12 p 
 
 
 
 
(Ja, fick 
etiskt 
godkän
nande 
av en 
granskn
ingskom
mitté på 
en 
instituti
on). 

9 Burström, M., 
Brännström, 
M., Boman, K., 
& Strandberg, 
G.  
 
 
Sverige 
 
(2011) 
 
“Life 
experiences of 
security and 
insecurity 
among women 
with chronic 
heart failure.” 

Att belysa 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva med kronisk 
hjärtsvikt med 
fokus på säkerhet 
och osäkerhet. 

Deskriptiv, kvalitativ 
design. 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
genomfördes i 
fokusgrupper. 

N= 8 
kvinnor, 
med en 
genomsnit
tlig ålder 
på 82 år. 

Resultatet 
handlade 
huvudsakligen 
om vilka 
faktorer som 
bidrog till 
kvinnornas 
känsla av 
säkerhet eller 
osäkerhet. 
Exempelvis 
kunde tilltro på 
egen förmåga, 
stolthet över 
kvarvarande 
förmåga ge 
känslor av 
säkerhet. 

11/12 p 
 
 
 
 
 
(Ja, fick 
godkän
nande 
av en 
etisk 
kommitt
é på ett 
universi
tet.) 



 

 
 

Känslor av 
skuld, rädsla, 
förlust av 
självständighet 
kunde ge 
känslor av 
osäkerhet. 
  

10 Chiaranai, C.  
 
 
Thailand 
 
 
(2014) 
 
 
“A 
Phenomenologi
cal Study of 
Day-to-Day 
Experiences of 
Living With 
Heart Failure: 
do cultural 
differences 
matter?”.  
 

Att få en ökad 
förståelse för hur 
personer med 
hjärtsvikt 
upplever att leva 
med en kronisk 
och begränsande 
sjukdom. 

Fenomenologisk 
design med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

N= 15 (9 
män och 6 
kvinnor), 
mellan 
åldrarna 
47-75 år.  

Resultatet 
beskrev 
personernas 
upplevelser av 
att leva med 
förluster och 
förändringar i 
sina vardagliga 
liv, men även 
innebörden av 
att acceptera 
sina förluster 
och att ta 
kontroll över 
sin situation.  

11/12 p 
 
 
(Ja, 
erhöll 
godkän
nande 
av en 
kommitt
é för 
skyddan
de av 
mänskli
ga 
forsknin
gsdeltag
are på 
Suranar
ee 
Universi
ty of 
Technol
ogy, 
samt av 
en 
granskn
ingskom
mitté på 
ett 
sjukhus.  

11 Thornhill, K., 
Lyons, A. C., 
Nouwen, A., & 
Lip, G. Y. H.  
 
 
England 
 
(2008) 
 
 
“Experiences of 
living with 

Att utforska 
personers 
upplevelser av att 
diagnostiseras 
och leva med 
hjärtsvikt. 

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

N= 25 (21 
män och 4 
kvinnor), 
mellan 
åldrarna 
35-83 år. 
22 
personer 
var över 60 
år. 

Innehöll teman 
om 
förändringar i 
personernas 
livsstil, 
arbetsliv, 
sociala 
relationer och 
uppfattad 
identitet som 
kunde 
användas. 
Upplevelser av 

11/12 p 
 
 
 
(Ja, det 
uttrycks 
inte i 
artikeln, 
istället 
undersö
ktes de 
etiska 
riktlinje



 

 
 

congestive 
heart failure: A 
qualitative 
study”.  
 
 
 

att 
diagnostiseras 
bedömdes ej 
vara relevant 
för syftet och 
exkluderades 
därmed. 

rna för 
den 
ansvarig
a 
tidskrift
en).  

12 Paturzo, M., 
Petruzzo, A., 
Berto, L., 
Mottola, A., 
Cohen, M. Z., 
Alvaro, R., & 
Vellone, E.  
 
Italien 
 
(2016) 
 
 
“The lived 
experience of 
adults with 
heart failure: a 
phenomenologi
cal study.” 

Att beskriva levda 
erfarenheter av 
att leva med 
hjärtsvikt.  

Fenomenologisk 
design med 
ostrukturerade 
intervjuer.  

N= 30 (20 
män och 
10 
kvinnor), 
med en 
medelålde
r på 71 år. 

Resultatet tog 
upp vilka 
förändringar 
hjärtsvikten 
innebar för 
personernas 
livssituation 
och upplevelser 
av social 
isolering. 
Övriga teman i 
resultatet 
talade mer 
generellt om 
hjärtsviktsdiag
nosen i sig och 
exkluderades 
därmed.  

12/12 p 
 
 
(Ja, en 
instituti
onell 
granskn
ingskom
mitté på 
ett 
sjukhus 
gav 
etiskt 
godkän
nande.) 

 
 

 

 
 
 


