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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom och ca 250 000 människor i Sverige är 

diagnostiserade med sjukdomen. Hur drabbade personer upplever sjukdomen i 

vardagslivet är viktigt för att kunna hjälpa dem så mycket som möjligt. 

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ och induktiv ansats är genomförd av 13 

resultatartiklar. 

Resultat: Två kategorier framkom vid analysarbetet, känslomässiga och kroppsliga 

förändringar. Upplevelser som kunde utläsas i resultatet var hopplöshet, frustration 

och depression, men också glädje över det friska livet de hunnit leva, trygghet i att ha 

någon nära och viljan att fortsätta trots begränsningar. 

Slutsatser: Hjärtsvikt genererar många blandade känslor. Fynden visar att det är 

viktigt för vården att kunna identifiera utmaningarna med att leva med hjärtsvikt. 

Detta för att kunna stötta och utbilda de drabbade personerna. Kunskap om symptom 

är en bemästringsstrategi som skapar trygghet. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, trygghet och otrygghet, begränsningar, Teori om planerat 

beteende. 



Summary 

 

Title: Peoples experiences of living with heart failure - a literature review. 

 

 

Background: Heart failure is a public disease and about 250 000 people in Sweden 

are diagnosed with the disease. How affected people experience the disease in 

everyday life is important in order to be able to help them as much as possible. 

Aim: The aim was to describe persons experiences of living with heart failure 

Method: A qualitative literature review with an inductive approach. 13 articles was 

used for the result. 

Result: Two categories emerged during the analysis work, emotional and physical 

changes. Experiences that could be learned in the result were hopelessness, 

frustration and depression, but also joy for the healthy life that has been, security in 

having people close and the will to keep going despite of the limitations. 

Conclusion: Heart failure generate a lot of mixed feelings. The findings show that it 

is of great importance for the health care system to be able to recognize the challenges 

of living with heart failure. This is to be able to support and educate the affected 

people. Knowledge of the symptoms is a coping strategy that creates security. 

 

Keywords: Heart failure, security and insecurity, limitations, Theory of Planned 

Behaviour.
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Inledning 

Hjärtsvikt är en kardiovaskulär folksjukdom, det är en av de hjärtsjukdomar som 

ökar runt om i hela världen och då framförallt i västvärlden (Roger, 2013). Genom att 

förstå upplevelsen av att leva med hjärtsvikt ökar kunskapen för vårdpersonal att 

kunna skapa bättre förutsättningar för personer som drabbats. Globalt är det ca 26 

miljoner vuxna människor som har hjärtsvikt, och antalet drabbade förväntas öka 

inom de närmsta 10-15 åren (Ponikowski et al., 2014). I Sverige är det ca 250 000 

människor som lider av hjärtsvikt och sjukdomen blir vanligare i stigande ålder 

(Zarrinkoub et al., 2014). 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Högt blodtryck eller tidigare hjärtinfarkter är de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt. 

Hjärtsvikt kan inte botas, men tack vare diagnostiska metoder och den moderna 

medicinska behandlingen kan ett längre liv uppnås, samt bättre förutsättning till att 

kunna leva så vanligt som möjligt. Hela tiden forskas det om nya behandlingsmetoder 

och former (Metra & Teerlink, 2017). 

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat att möta kroppens krav av syre och blodmängd. Till 

en början kan hjärtat själv försöka kompensera genom att pumpa snabbare och tänja 

ut sig för att få mer ork och kunna slå hårdare. Ett annat sätt att kompensera är 

genom ökad muskelmängd och är ett resultat av att hjärtat får jobba hårdare 

(American heart association, 2018). New York Heart Association har utarbetat ett 

system som ofta används för att klassificera graden av hjärtsvikt (Bennett, Riegel, 

Bittner, & Nichols, 2002). 

Systolisk hjärtsvikt och diastolisk hjärtsvikt är två former av hjärtsvikt vars existens 

har varit känd i nästan 70 år. Systolisk hjärtsvikt är resultatet av att hjärtats vänstra 

kammare inte orkar dra ihop sig. Diastoliskt hjärtsvikt är en störning i fyllnadsfasen, 

på grund av kammarväggen inte är lika följsam och elastisk (Chatterjee & Massie, 

2007). Vanliga symptom är andnöd, svullna anklar och trötthet och medföljande 

tecken som perifert ödem och förhöjt tryck i vena jugularis beroende på grad av 
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hjärtsvikt. Andra hjärtproblem som bakomliggande orsak ska identifieras eftersom 

det är avgörande för den fortsatta behandlingen (Ponikowski et al., 2016). 

Diagnostik och behandling 

Trötthet och andfåddhet är de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt, och då dessa 

symtom kan bero på många saker är det ett stort mörkertal som lever med hjärtsvikt 

utan att veta om det. Ett BNP-prov (Brain Natriuretic Peptide) kan antingen bekräfta 

eller dementera misstanke om hjärtsvikt, samt ett EKG (ElektroKardioGrafi) (Metra 

& Teerlink, 2017). Personerna delas in i klassificeringar via NYHA, och indelningen i 

klasserna mäter begränsningar som sker vid fysisk aktivitet. Det finns fyra olika 

klasser. NYHA I är den mildaste klassificeringen som inte ger fysiska begränsningar. 

NYHA II ger inga begränsningar vid vila, men uppvisar en liten påverkan vid normal 

ansträngning. NYHA III ger inga begränsningar vid vila, men ger en tydligt påverkan 

vid mindre än normal ansträngning. NYHA IV resulterar i symptom på hjärtsvikt vid 

vila och all form av fysisk aktivitet ger obehag (American heart association, 2018). De 

flesta kan lindras med endast läkemedelsbehandling. Så länge vårdtagarna har en god 

compliance samt att vårdpersonal kan utbilda personerna för ultimata egenvården 

räcker läkemedel långt i många fall (Socialstyrelsen, 2018). 

Sömn 

Hälften av alla personer med hjärtsvikt har sömnrelaterade andningssvårigheter , 

40% uppvisar centrala sömnapné eller Cheyne-Stokes respiration och 10% har 

obstruktiv sömnapné (Shuji, Yoshitaka, Tadakazu, & Hiroshi, 2010). Vid hjärtsvikt 

under sömn omfördelas vätska i kroppen och leder till ödem i pharynx, vilket 

förvärrar tendensen till obstruktion. Vid normal fysiologin regleras minutventilation 

under sömn huvudsakligen av kemoreceptorer i hjärnstammen  vilket medför en 

ökad andnings drift som svar på ökad arteriell koldioxid (PaCO2), så att PaCO2 

stannar inom ett smalt intervall (Pearse & Cowie, 2016). I samband med hjärtsvikt 

och sömn är den största sannolikheten att drabbas av sömnstörningar i samband 

med obstruktiv och central sömnapne (Türoff et alt., 2017). Kunskap om regelbundna 

sömnvanor främjar en god sömn. Bra sömnvanor optimerar den dagliga 

prestationsförmågan, som arbetsminne och förmåga att lära sig, och minskar 

överdriven trötthet dagtid. Interventioner som förbättrar människors kännedom om 
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sömnhygien kan medföra snabba beteendeförändringar och som resulterar i ett 

minskat hälsoproblem (Strong et al., 2017). 

Omvårdnad vid hjärtsvikt och patientens delaktighet 

De fyra grundläggande ansvarsområden en sjuksköterska har är att främja hälsa, 

förebygga ohälsa, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har vårdpersonalen skyldigheter att bedriva 

en vård som tillgodoser patientens behov av trygghet och respektera patientens 

integritet och självbestämmande, då målet är en god vård för alla på lika villkor (SFS 

1982:763). Det är viktigt att etablera en god relation mellan person och vårdgivare. 

Därför behöver alla inblandade parter god utbildning inom hjärtsvikt. Utbildning 

stärker personen och ger en god tro på sin egen förmåga, vilket ökar behandlingens 

resultat på personen. Utbildning om endast sjukdomen räcker inte, utan måste 

kompletteras med utbildning, information och råd kring till exempel 

livsstilsförändring, såsom mat, vätskeintag och fysisk aktivitet (Nicholson, 2014). 

Personen ska känna till symtom och tecken på försämring. För att utveckla personens 

egenvårdsförmåga är det viktigt att, förutom en god vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient, även göra närstående delaktiga för att hjälpa och 

underlätta personens egenvård, för att på så vis fortsätta få stöd hemifrån 

(Kääriäinen & Kyngäs, 2010; Mårtensson, 2002). Tron på sin egen förmåga, som 

nämndes tidigare, att kunna hantera både sjukdom och symtom är en viktig del i att 

göra personer delaktiga i hälso- och sjukvården. Genom denna delaktighet är det 

dessutom mindre risk att personerna känner sig förbisedda av läkare och 

sjuksköterskor, utan snarare att det får vara delaktiga i vårdbesluten som tas, försöka 

se egna lösningar då de själva bästa känner till sina vardagsliv och rutiner (SBU, 

2017). 

Information och kommunikation 

Som vårdpersonal är det viktigt att förklara sjukdomen, behandlingen och de resultat 

som kan uppnås, med hjälp av sin kunskap och evidensbaserad vetenskap 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) ska informationen 

anpassas till personens ålder, erfarenhet, mognad och annat som kan påverka att 

vården kan göras individanpassad. Personen har dessutom en egen bild av sina 

hälsoproblem och sjukdomen och det är viktigt att denna får förmedla detta så att 
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kommunikationen sker på personens villkor. För att avvikelser och biverkningar ska 

upptäckas så tidigt som möjligt är det viktigt med en god kommunikation. Genom 

detta kan man minska risken för vårdskador. Personen behöver därför vara väl 

informerad, vilket kan erbjudas både muntligt och i text, rekommenderat i 

kombination. Framförallt vid övergång mellan slutenvård och öppenvård är 

kommunikationen viktig. Det finns risk att vital information försvinner, vilket kan 

utgöra en fara för personen (Socialstyrelsen, 2019). I en svensk studie var syftet att ta 

reda på just detta, och till viss del fann personerna som led av hjärtsvikt att de fick 

missledande information där de upplevde att de hade fått en mer optimistisk syn på 

hur livet med hjärtsvikt skulle se ut än vad det faktiskt gjorde, och en man hade blivit 

meddelad att han inte skulle dö av hjärtsvikt. Somliga hade däremot fått en helt 

annat syn på prognosen av vårdpersonalen, i form av fullständig negativitet och utan 

hopp. Andra personer föredrar att inte veta hur prognosen ser ut för att inte förlora 

hoppet om framtiden (Hjelmfors et al., 2018). 

Egenvård 

Forskning om fysisk träning styrker förbättringar av kliniskt relevanta 

utgångsparametrar såsom träningskapacitet, livskvalitet och minskad kronisk 

hjärtsviktsrelaterad sjukhusvård. Nuvarande resultat rekommenderar fysisk träning i 

riktlinjerna för att motverka en försämring av kronisk hjärtsvikt (KHS). På grund av 

möjligheterna till att utöva kroppsrörelse och låg kostnad kan fysisk träning vara ett 

alternativt och lämpligt förhållningssätt, till befintliga terapier för förebyggande och 

behandling i syfte att avlasta hjärtat hos personer med KHS. Påfrestningar på hjärtat 

ökar risken för hjärtrytmrubbningar och kardiovaskulära händelser (Hsu, Hsieh, 

Hsiao, & Chien, 2015). 

För att på egen hand kunna reducera symtomen vid hjärtsvikt krävs olika strategier 

som innefattar saltfattig kost, fysisk aktivitet och begränsat vätskeintag. Egenvård 

innefattar ett kognitivt beslutsfattande, vilket kräver uppmärksamhet på tecken och 

kännedom av de symptom som indikerar en förändring i tillståndet, vilket är grundat 

på kunskap och tidigare erfarenheter av försämring. Det pekar också på förmågan att 

intressera sig för konstruktiva beteenden för att övervaka och bibehålla hälsan 

(Davis, Mintzer, Dennison Himmelfarb, Hayat, Rotman, & Allen, 2012). Vid svår 

hjärtsvikt rekommenderas ett vätskeintag av 1.5- 2 liter per dag, för att undvika 
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symptom och ödembildning. Rutinmässig vätskebegränsning gör ingen nytta för 

personer med milda symtom av hjärtsvikt. Ett begränsat vätskeintag är inte att 

rekommendera för personer med mild hjärtsvikt. Ett skräddarsytt vätskeintag baserat 

på kroppsvikt (30 ml/kg per dag) är det mest optimala (Johansson, van der Wal, 

Strömberg, Waldréus, & Jaarsma, 2016). Saltintag vid hjärtsvikt är ett viktigt men 

dåligt förstått fenomen. Viktuppgång och vätskeansamlingar i kroppen beror 

sekundärt på ett för högt intag av salt och är den vanligaste orsaken till sjukhusvård 

och akut försämring av sjukdomstillståndet för personer med hjärtsvikt. Trots att det 

länge funnits rekommendationer med begränsningar av intag av salt för personer 

med hjärtsvikt, är det vanligaste att saltintaget fortfarande är högt (Youn-Jung, 

Yongjik, & Eun Kyeng, 2011). 

  

Teori om planerat beteende 

Teorin om planerat beteende (TPB) går att använda för att öka följsamheten till 

egenvård. Påverkan från personer i omgivningen och det egna intresset av att främja 

och förbättra hälsan ökar möjligheterna att uppnå önskat resultat. Forskning har 

visat att TPB går att tillämpa för att öka följsamheten till en saltfattig kost hos 

personer med hjärtsvikt (Ajzen, 1991; Wu, Lennie, Dunbar, Pressler, & Moser, 2017). 

Enligt TPB kan förändringar uppnås genom attityder, subjektiv norm och uppfattad 

beteendekontroll. Attityden bestäms av patientens uppfattning om resultatet och 

värdet av dessa resultat. En patients subjektiva norm bestäms utifrån hans eller 

hennes tro om hur saker ska eller borde vara. Dels från betydande personer i 

omgivningen och vårdgivare, genom visat godkännande eller ogillande. Men även 

patienternas motivation att följa hans eller hennes viktiga personer i omgivningen 

och vårdgivarnas förväntningar. Upplevd beteendekontroll bestäms av personens 

uppfattning av tilltro eller brist på egna resurser. Effekten av upplevda resurser och 

hinder påverkar den enskildes känsla av kontroll över sitt beteende (Ajzen, 1991). 

TPB ger en bild av att den mest lämpade attityden, är tron på att ett beteende som ger 

önskat resultat. TPB menar också att en person kan motiveras av subjektiva 

uppfattningar om vad andra anser normalt och acceptabelt beteende (Ajzen, 1991; 
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Strong et al., 2017). Genom att utnyttja inflytandet från personer nära den 

sjukdomsdrabbade påverkas utfallet positivt vid flera kroniska sjukdomar inklusive 

hjärtsvikt (Ajzen, 1991; Graven & Grant, 2014).  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt har valts för att kartlägga redan förekommande forskning. En 

litteraturöversikt med kvalitativ ansats sammanfattar tolkningar och uppfattningar 

inom ett visst specifikt kunskapsområde. Artiklar genomförd med kvalitativ metod 

har granskats för att kartlägga den subjektiva upplevelse som individer med 

hjärtsvikt erfar. Ändamålet med de vetenskapliga artiklarna är att ge en rikare 

förståelse och kunskap för hur det kan vara att leva med hjärtsvikt. Metoden bedöms 

som lämplig under dessa förhållande eftersom en litteraturöversikt med kvalitativa 

ansats beskriver individens erfarenheter, upplevelser och behov (Friberg, 2017). En 

induktiv ansats har använts för att öppet analysera resultatet av insamlade 

vetenskapliga artiklar (Henricson, 2017). 

 

Urval och datainsamling 

CINAHL och MedLine är databaser som har forskningsinriktning mot omvårdnad 

och därför har de använts för att söka efter artiklar. Booleska sökord, AND och OR, 

har använts vid sökning av artiklar för att maximera sökresultaten. Följande sökord 

har använts: heart failure, experience, quality of life, self-care, nursing, information, 

communication, health care, symptoms, sleeping disorder/disturbance, fear, hope. 

Dessa sökord valdes för att få ett brett resultat med flera resultatvariationer. 

Trunkering (*) användes för att inkludera olika böjningsformer på sökorden och för 

att inte begränsa till den grammatiska formen av ordet som valts. 
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Inklusionskriterierna för uppsatsen har varit vuxna personer (18+) med 

diagnostiserad hjärtsvikt och personer från hela världen. Exklusionskriterier har varit 

demensdiagnoser där deltagarna ej kunnat ge sitt medgivande till deltagande. 

Inkluderade artiklar har också genomgått en kvalitetsgranskning (Bilaga 1). 

Avgränsningarna som använts har bestått av engelskspråkiga artiklar, inga artiklar 

skrivna tidigare än 2009, förutom en artikel från 2007, och krav på Peer Reviewed 

(Östlundh, 2012; Bilaga 2). 

Dataanalys 

Fribergs (2012) femstegsmodell har använts vid dataanalysen. Vid första steget 

granskas de valda artiklarna flera gånger för att få en helhet av studiernas resultat. 

Artiklarna lästes med öppenhet och följsamhet för att kunna följa struktur och de 

olikheter som framkom. Som andra steg har de huvudsakliga fynden granskats mer 

noggrant eftersom de innehåller väsentlig information. Kategorier och 

underkategorier har gallrats ut för att hitta nyckelfynd. Tredje steget har varit att göra 

en sammanställning av varje studies resultat, och således skapades en översikt över 

materialet. I fjärde steget har likheter och skillnader sorterats in under nya kategorier 

och underkategorier. De nya kategorierna och underkategorierna växte fram genom 

en pendling mellan de olika resultattexterna. Vid steg fem när analysen var färdig har 

den under högläsning redigerats för att vara begriplig och lättförståelig för andra 

läsare än författarna. Förutsättningen för analysen har varit att svara på syftet 

(Friberg, 2012). 

Etiska överväganden 

Artiklarna som valdes ut har genomgått en etisk granskning. Enbart de artiklar som 

som erhållit godkännande av en etisk kommitté har inkluderats i arbetet. Uppsatsen 

innehåller endast information som är etiskt försvarbar och artiklarna som valdes ut 

är noggrant granskade.  Det finns inget krav på en etisk granskning av materialet i en 

uppsats på grundnivå som inte ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Om 

forskningsetiskt godkännande finns är författarna skyldiga att ta hänsyn till etiska 

principer under arbetet och utifrån alla perspektiv att se på syftet (Källström, 2017). 

Kunskap om vad som räknas till etiska principer gör att god forskningsetik kan 

upprätthållas. Informerat samtycke innebär rätten till information kring studien samt 
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att deltagande är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst. 

Dokumentationen ska vara konfidentiell och säkrad på så vis att inga obehöriga kan 

ta del av det och inga deltagare ska behöva lida men för sitt deltagande. Riskerna och 

nyttan måste alltid vägas mot varandra i ett forskningsprojekt (Källström, 2017).  

Omvårdnadsforskning ska vägledas av de fyra etiska principerna enligt Etiska 

riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Dessa är principen om autonomi, att göra gott, att inte skada och om rättvisa. Detta 

ligger förknippat med respekten för varje människas rättigheter, alltså rätten till liv 

och rätten till att behandlas med värdighet och respekt, vilket är grundläggande för 

utövandet av vård och omvårdnad (ibid.). 

Etiska övervägande ska finnas med som ett tema under hela förloppet av ett 

vetenskapligt arbete. Flera olika faktorer styr forskning och det kan ha för avsikt att 

förbättra kunskaper eller förståelse i sig. Det bör ha sitt fokus på att deltagaren inte 

skadas eller utnyttjas. Etiska övervägande har gjorts med hänsyn till de normer, 

värderingar och principer som är av vägledande karaktär och har utarbetats av 

forskarsamhället, regering, riksdag och internationella organisationer (Källström, 

2017). Studiens etiska motivering är följaktligen en förbättrad förståelse för personer 

med hjärtsvikt och därmed ge fler möjligheter för sjuksköterskor att främja hälsa. 

 

Resultat 

Under analysen framkom två kategorier; känslomässig förändring och kroppslig 

förändring. Dessa delades sedan upp i tre underkategorier per kategori; Existentiell 

rädsla och oro, vikten av att känna trygghet, brist på kontroll och beroende av andra, 

begränsningar och att kunna behålla egenförmåga och egenvård. 

 

 

Känslomässig förändring 

Existentiell rädsla och oro 

Vikten av att känna trygghet 

Brist på kontroll 

 

Kroppslig förändring 

Beroende av andra 

Begränsningar 

Att kunna behålla egenförmåga och 
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egenvård 

 

Känslomässig förändring 

Existentiell rädsla och oro 

För att kunna känna trygghet var det viktigt för flera personer att få känna mening 

med livet, kanske till och med någon slags andlig tro (Burström, Boman, Strandberg, 

& Brulin, 2007). Flertalet personer upplevde också att de till största del fick skylla sig 

själva och att deras livsval var orsak till minskad hälsa och hjärtsvikt (Walsh, Kitko, & 

Hupcey, 2018). Burström, Brännström, Boman och Strandberg. (2011) fann att några 

personer brukade röka, vilket de inte ville erkänna när de blev sjuka för att det kunde 

uppfattas som att rökningen var orsaken till sjukdomen. Många tänkte på framtiden 

och flera uttryckte att de såg på den med hopplöshet (Waterworth, & Jorgensen, 

2010). Förutom hopplöshet var även stress och frustration vanliga återkommande 

känslor för många personer (Sevilla-Cazes et al., 2018). Framförallt yngre personer 

uttryckte att just depressionen var det symtom som påverkade dem mest (Walsh et 

al., 2018). Ett sjukt hjärta var ett hot mot livet självt och de kände oro för att 

eventuellt möta en plågsam död (Burström et al., 2007). Andra var oroliga över att 

döden skulle komma alltför plötsligt (Burström et al., 2011). Den otrygga känslan 

fanns hos personerna som kände rädsla över att leva ensamma när de mådde dåligt 

(Burström et al., 2007). En upplevelse som beskrevs av flertalet kvinnor var rädsla för 

att de kommer att dö när de känner symptomen på sin sjukdom (Burström et al., 

2011). 

I en studie (Sevilla-Cazes et al., 2018) ansåg personerna att det inte var något negativt 

med återinläggning på sjukhus. Flertalet av deltagarna ogillade sjukhusvistelser då de 

upplevde att de blev uttråkade, att det var slöseri med tid och flera tyckte inte om att 

vara sängbundna. Vissa upplevde även att de kände sig som en ”grönsak” när de var 

inneliggande (ibid). Andra uttryckte oro över att åka in till sjukhuset då de var rädda 

för att de inte skulle få återvända hem, utan hade en stark rädsla för döden (Lowey, 

Norton, Quinn, & Quill, 2014). Många hade en större rädsla för att själva råka 

förvärra sjukdomen (Sevilla-Cazes et al., 2018). 
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Ett vanligt symtom vid hjärtsvikt var andfåddhet, och detta problem upplevdes oftast 

i två steg: först mycket akuta hjärtsviktssymtom och sedan hur andfåddheten 

påverkade det dagliga livet. Vissa beskrev svårigheter med att få andetag i sina 

lungor, eller känslan av att inte kunna andas in alls (Walthall, Jenkinson & Boulton, 

2017). Andra talade istället om att inte kunna leva som vanligt och att vara väldigt 

andfådd (Burström et al., 2011). En man med kronisk hjärtsvikt NYHA III, beskrev i 

sin tur känslan av att drunkna och att inte kunna syresätta sin kropp vid andnöd 

(Walthall et al., 2017). Deltagarna i Ryan och Farreleys (2009) studie uttryckte 

känslan av att vara fängslade och övervakade samt talade om motvilja, tristess och 

ensamhet i samband med detta begränsade liv. Många upplevde också isolering, 

ångest och stark depression (Burström et al., 2011; Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi, & 

Ahmadi, 2017; Waterworth, & Jorgensen, 2010). Diagnosen av kronisk hjärtsvikt 

med efterföljande symtom påverkade livet så mycket att förändringarna kunde 

upplevas som svåra (Walthall et al., 2017). Vissa upplevde att de hade förlorat sitt 

sociala nätverk samt deras ställning i samhället på grund av sin begränsade fysiska 

kapacitet (Phil et al., 2011). Vissa yngre personer kunde känna en rädsla och 

osäkerhet inför vad som skulle kunna hända om de fortsatte sitt arbetet, även till 

arbetsgivare som var obekväma med situationen och hade ett motstånd till att en 

potentiellt sjuk anställd återvände till jobbet (Walsh et al., 2018).  

 

 

Vikten av att känna trygghet 

Att få vara tillsammans med anhöriga ingav trygghet (Burström et al., 2011). Att få 

leva tillsammans med någon, sin make eller maka, tillhörde också det som stod högt 

på listan över att känna sig trygg och tillfreds, även om den fysiska hjälpen inte alltid 

behövdes (Burström et al., 2007; Burström et al., 2011). Vissa menade att en öppen 

kommunikation överlag med familjen påverkade tryggheten enormt (Burström et al., 

2007). Att ha kontroll är en viktig faktor vad gäller många saker i livet, så även vad 

gäller behandling och kunna känna att man vågade ifrågasätta både läkare och 

anhöriga om något inte kändes helt korrekt (ibid). En del uttryckte en trygghet över 

att få återkomma till samma läkare man haft hela tiden (Burström et al., 2011). 

Förutom att vissa kände att det var viktigt att ha någon nära sig som stöd och en 

mental trygghet kände flera att de gärna ville ha någon att prata öppet med om att 
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hjärtat är sjukt (Burström et al., 2007). Somliga kunde känna att sjukhuset var en 

trygg plats för återhämtning, även om flertalet hellre stannade hemma än besvärade 

sig med att åka in (Sevilla-Cazes et al., 2018; Walsh et al., 2018). En del upplevde stor 

tillit till vården inför den dagen då de inte skulle kunna klara sig själva (Burström et 

al, 2011). Yngre personer (Walsh et al., 2018) kunde uppleva att de kände sig mindre 

åtråvärda, både antingen om de redan hade en partner, eller om de var ensamma och 

sökte efter någon. 

 

Brist på kontroll 

Personer som nyligen hade diagnostiserats med hjärtsvikt besatt en stark rädsla över 

bristen av kontroll och ville ta tillbaka den kontrollen (Walsh et al., 2018). Personer 

som var i processen att diagnostiseras kände en stor förnekelse. De ville byta läkare 

flera gånger för att få andra utlåtanden (Shahrbabaki et al., 2017). Samtidigt uttryckte 

flera andra personer som haft sjukdomen längre att det var svårt att prata om sina 

begränsningar och försökte undvika att visa dem (Burström et al., 2011).  

Hjärtsvikt påverkade inte bara personerna negativt vad gäller fysiskt och socialt, utan 

även psykologiskt. Rädsla för förvärrade symtom gav en positiv effekt på egenvården 

då personerna blev mer följsamma vad gällde ordinationer och restriktioner (Gowani 

et al., 2017). För flera av dem symboliserade sjukhuset avsaknad av kontroll och 

rädsla associerad med försämrad hälsa. Detta ledde till att personerna visste när de 

ska höra av sig eller åka in men valde att avvakta och hoppades på att det skulle bli 

bättre av sig självt (Lowey et al., 2014). Nydiagnostiserade patienter kunde behöva 

inläggning just på grund av att de tvingades acceptera sin sjukdom, vilket inte gav 

någon motivation till att följa rekommendationerna, och på så vis förvärrades 

symtomen (Shahrbabaki, Majid, & Fazlollah, 2017). Personerna i en studie uttryckte 

tydligare att det var stora utmaningar med sjukdomen på grund av otillräcklig 

information gällande diet, vätskekontroll och fysisk aktivitet (Sevilla-Cazes et al., 

2018). Vissa personer kunde uppleva att avståndet till själva sjukhuset var för långt, 

vilket vägde tyngre än behovet av vården då det var väldigt tidskrävande (Gowani et 

al., 2017). 
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Kroppslig förändring 

Beroende av andra 

Vissa uttryckte att ha barn och barnbarn som hörde av sig, besökte och hjälpte till 

med praktiska saker gjorde tillvaron lättare (Burström et al., 2011). En fråga vissa 

ofta ställde sig själva var hur det kommer att bli när de inte längre kan ta hand om sig 

själva (Burström et al., 2007), vilket också påverkade skulden de la på sig själva över 

att ha blivit sjuka (Burström et al., 2011). Otryggheten i att som vuxen inte kunna 

vara till någon nytta var återkommande och även oron över att bli beroende av andra 

(Burström et al., 2007). Behovet av stöd för att hantera aktiviteter i det dagliga livet 

uppfattades som både positiva och negativa och något som flertalet var tvungna att 

anpassa sig till (Pihl, Fridlund, Mårtensson, 2011). Andra uttryckte negativa känslor i 

sin situation att bli beroende av andra (Ryan & Farrelly, 2009). Gowani et al. (2017) 

skrev i sin studie att deltagarna uttryckte att de behövde hjälp vid nästan alla dagliga 

aktiviteter. Det fanns deltagare som ansåg att de var begränsade. Vissa beskrev att 

deras behov av stöd upplevdes som en börda för hjälparna, medan andra tyckte det 

var naturligt att vänner och familj hjälpte dem (Pihl et al., 2011). Andra föredrog att 

bevara sitt oberoende eftersom de ansåg att det var deras eget ansvar att ta hand om 

sig själva (Seah, Kiat Tan, Chew Huang Gan, & Wang, 2016). En upplevelse som 

beskrevs av flera personer var den ångest de kände inför att behöva hjälp med 

personlig hygien, framför allt uttryckte de ångest vid tanken på en okänd man som 

eventuellt skulle hjälpa dem att duscha (Burström et al., 2011). Andra talade istället 

om att de bara kunde lita på sig själva eftersom de kände sig ensamma i att överleva 

denna prövning (Seah et alt., 2016). Medan vissa i studien av Seah et al., (2016) valde 

att förlita sig på sig själv, talade övervägande delen om att de krävde stöd från andra. 

Flertalet beskrev i sin tur deras förhoppningar om att inte behöva bli hjälpta med 

varje liten sak (Burström et al., 2011). 

 

Begränsningar 

Personer med hjärtsvikt upplevde många olika symptom som negativt påverkade 

deras dagliga funktioner. Yngre personer med hjärtsvikt var i allmänhet inte så 

fysiskt sjuka som sina äldre motsvarigheter, men upplevde trots det en sämre 

livskvalitet (Walsh, Kitko & Hupcey, 2018). Personerna upplevde en otrygghet i att 

kroppen sa ifrån och kändes kraftlös (Burström et al., 2007). Många pratade om hur 
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hjärtsvikt inskränkte deras liv (Ryan & Farreley, 2009). Vissa beskrev att de inte 

längre kunde göra saker som de brukade ta för givet, till exempel gå en promenad, 

sitta i solen eller träna (Burström et al., 2011). Vissa personer upplevde en enorm 

frustration gentemot nya förhinder, till exempel sorg över att de behövde ge upp sin 

favoritmat och bördan för de nya fysiska restriktionerna sjukdomen innebar (Sevilla-

Cazes et al, 2018). I en studie av Gowani et al. (2017) upplevde personerna att de 

begränsades av symtom såsom andfåddhet och andningssvårigheter och inte längre 

kunde utföra dagliga aktiviteter, till exempel gå på promenad, laga mat, köra bil, 

arbeta i trädgården, och ibland till och med svårigheter att be. De begränsades även i 

sitt sociala liv på grund av ökad miktion relaterat till diuretika. Rädslan över att inte 

ha kontroll över sin blåsa och kropp ledde till att de väldigt ofta hellre stannade 

hemma (Gowani et al., 2017; Sevilla-Cazes et al., 2018). Några menade att de var 

rädda för att visa att de inte längre kunde göra det de brukar göra på rutin tidigare, 

samt att de hade svårt att acceptera vad de inte kunde göra (Burström et al., 2011). 

Dessa känslor skapade inte bara en otrygg känsla hos personerna, utan även att man 

inte kunde känna sig som en hel människa längre (Burström et al., 2007). I en studie 

(Lowey et al., 2014) var det flera personer som upplevde att de hade kontrollen när de 

själva bestämde hur och när de rapporterade symtom till vården. Detta på grund av 

bristen på den kroppsliga förmågan, självständigheten och kontrollen över hälsan 

(Lowey et al., 2014). Tidigare aktiviteter som många personer de brukade ha som 

daglig rutin, hade blivit svåra uppgifter på grund av utmattning och orkeslöshet 

(Gowani et al, 2017). En upplevelse som flertalet talade om var brist på viktiga 

problem, både psykiskt och fysiskt. Detta beskrevs som avsaknaden av ett viktigt 

innehåll i det dagliga livet förenat med nedsatt möjlighet till kroppsrörelse och 

arbetsuppgifter. Den mentala delen markerade svårigheter att behålla koncentration 

tillräckligt länge för utföra vardagliga aktiviteter. Detta uttrycktes av flertalet 

deltagare i Pihl et al., (2011) studie och beskrev att deras roll som medlem i en grupp 

eller familj förändras på ett negativt sätt, att de blev en börda eller belastning och att 

de inte kunde tillföra saker på samma sätt de tidigare kunnat göra (Pihl et al., 2011). 

 

Att kunna behålla egenförmåga och egenvård 

Erfarenheterna av yngre personer och deras kroniska tillstånd var att flera valde att 

fortsätta leva som vanligt (Walsh et al., 2018). Att lära känna kroppen och sjukdomen 
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och kunna känna igen dess signaler skapade trygghet (Burström et al., 2007; 

Burström et al., 2011) och gjorde att personerna lättare kunde slappna av i vardagen 

och gav en tro på den egna bedömningen av situationen (Burström et al., 2007). 

Flertalet av personerna beskrev i sin tur att de kunde hantera andningsproblemen 

själva. Vissa andra personer upplevde istället att de var väl bekanta med sin 

andfåddhet på ett sätt som gjorde att de kunde förutspå när det skulle hända och när 

det var på väg. Andra beskrev att de undvek all form av aktivitet som skulle få dem att 

andas (Walthall et al., 2017). Flertalet andra pratade om känslan av god fysisk hälsa, 

förutom när det uppstod enstaka svåra symptom (Seah et al., 2016). Vissa (Burström 

et al., 2011) beskrev tacksamhet för vad de kunde hantera varje dag trots sin 

begränsade kapacitet. En man uttryckte ilska över de kroppsliga symptomen och att 

inte kunna vara som tidigare (Ryan & Farrelly, 2009). Att återfå kontrollen över 

sjukdomen och sin egen kropp var också något flera personer försökte åstadkomma 

(Sevilla-Cazes et al., 2018; Walsh et al., 2018). Andra beskrev i sin tur att de var nöjda 

med sina nuvarande liv eftersom de har uppfyllt sina livsavgörande roller som 

föräldrar och varit delaktiga i familjens uppväxt (Seah et al., 2016). Flertalet beskrev 

väsentliga förändringar i sina roller kopplat till graden av symptom de upplevde. 

Detta gav till följd att vissa deltagare ifrågasatte vad deras roll var (Walthall et al., 

2017).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes i uppsatsen var en kvalitativ litteraturöversikt, för att få ökad 

kunskap inom valt område. Genom denna metod ökades kunskaperna av redan 

utförd forskning inom ett visst utvalt kunskapsområde. En litteraturöversikt var 

användbar för att svara på valt syfte då kunskapen kring ämnet redan är väl studerat. 

Två av artiklarna beskrev personer med både hjärtsvikt och KOL, vilka valdes att 

granskas ändå, då informationen i dem var väsentlig. Det kan ha påverkat resultatet 

då vissa symtom och upplevelser kan ha varit samma både för personer med 

hjärtsvikt och KOL. En risk- mot nytta-bedömning gjordes i dessa fall av artiklar. Det 

gjordes även en kvalitetsbedömning av samtliga artiklar (Bilaga 1). Genom att 

granska och jämföra tidigare resultat blev helheten mer sammanfattad och 
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lättåtkomlig. De utvalda texterna mötte förväntade resultat och därför ansågs dessa 

som lämpliga. Antalet artiklar ansågs vara av ett adekvat antal och höll kvalitet då 

äldre artiklar än 2009 sorterades bort. Ett undantag gjordes för en artikel från 2007 

med endast manliga deltagare, som hittades av en slump då en av sökningar gjordes 

utan begränsningar på årtal. Artikeln ansågs uppfylla inklusionskriterierna som de 

övriga artiklar. Bland annat mot en motsvarande artikel av samma författare, men 

med endast kvinnliga deltagare (Bilaga 3). Resultatet berikades av att artiklarna kom 

från olika delar av världen, vilket gav en balanserad bild av olika människor. En 

nackdel var att förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket mellan olika världsdelar. I 

Sverige är sjukvården gratis, medan i många andra länder begränsas personer av 

höga kostnader, bland annat genom långa resor till och från sjukhus men även att 

själva vården kostar väldigt mycket, vilket leder till att personer uppsöker vården 

långt mycket senare än de borde ha gjort, om ens överhuvudtaget. Detta gör att 

jämförelserna blir mer spridda, samtidigt som mångfalden blir stor (Friberg, 2012). 

Fribergs femstegsmodell (2012) hjälpte till att bryta ner och granska de utvalda 

vetenskapliga artiklarna i liten skala för att sedan kunna bygga upp en helhet i 

resultatet av denna uppsats. Alla artiklarna lästes igenom flera gånger för 

bearbetning, för att sedan identifiera och plocka ut de viktigaste komponenterna. Av 

detta gjordes enskilda sammanställningar, för att vidare pussla samman 

nyckelfynden som hittades. Slutligen sammanställdes och redigerades resultaten 

muntligt och skriftligt för att förenkla läsningen för andra personer som har för avsikt 

att läsa uppsatsen (Friberg, 2012). 

Induktiv ansats har använts förutsättningslöst för att resultatet skulle bli så nyanserat 

som möjligt, eftersom upplevelsen ska spegla individens subjektivitet. Detta har 

medfört en större frihet i granskningen av artiklarna och kunde ge ett bredare 

resultat (Henricsson, 2012). 

CINAHL och MedLine var de databaser som användes vid sökning av vetenskapliga 

artiklar. Valet av databaser bestämdes utifrån att CINAHL och MedLine har 

forskningsinriktning mot omvårdnad och kunde ge ett brett resultat som både var 

Peer Reviewed och etiskt granskade. Detta gav en säkerhet i sökning efter 

resultatartiklar. Booleska söktermer, AND, OR och NOT, hjälpte till att utveckla 

sökningarna på ett positivt sätt. Dessa söktermer gav ett bredare resultat av sökning 

och minskade antalet sökningar. Sökorden som användes gav bra resultat. Även 
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trunkering (*) användes för att minska antalet sökningar genom att inte behöva söka 

på samma ord flera gånger med olika ändelser och för att tidseffektivisera arbetet 

(Bilaga 2). Inklusionskriterierna var relevanta för att kunna svara på syftet och för att 

kunna få ett brett och djupgående resultat. Några artiklar fokuserade mest på 

trygghet och otrygghet medan andra beskrev hur det är att leva med hjärtsvikt, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Författarna ansåg att upplevelser av trygghet och 

otrygghet är grundläggande för hur själva upplevelsen av att leva med hjärtsvikt 

påverkas och därför inkluderades dessa artiklar trots ett smalare spektrum än andra 

artiklar. Avgränsningar som användes valdes för att få tillgång till engelskspråkigt 

material som når största delen av världen, och som är tillförlitligt, samt inte är för 

gammal forskning. Om det används äldre artiklar kan trovärdigheten sjunka då det 

hela tiden forskas på nytt och nya resultat framkommer (Östlundh, 2012; Bilaga 2). 

Trovärdigheten är hög då två personer har genomfört datainsamlingen, tolkat och 

analyserat materialet. Handledare och medstudenter har varit behjälpliga med 

konstruktiv kritik av fakta i uppsatsen. Tillförlitligheten bestäms utifrån förmågan att 

andra ska kunna applicera samma mättekniker och få ett likvärdigt resultat 

(Mårtensson, & Fridlund, 2017). De tillvägagångssätten som använts har bestått 

av specifikt utvalda sökord (Bilaga 2), kvalitetsbedömning av artiklarna (Bilaga 1) och 

Fribergs femstegsmodell (2012), vilket är tillräckligt för att kunna återspegla 

resultatet och visar på en hög tillförlitlighet. Tillförlitligheten påverkar om det är 

överförbart till andra grupper och sammanhang inom hälso- och sjukvård, för att 

kunna utveckla bästa möjliga förutsättningar för en god vård. I och med att 

tillförlitligheten är hög så är det även överförbart (Mårtensson, & Fridlund, 2017). 

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Huvudfynden 

som framkom sammanfattas i kategorierna känslomässiga förändringar och 

kroppsliga begränsningar. Det visade på helt nya livssituationer hos deltagarna i 

samtliga studier. Många personer upplevde nya tankar om livet och kände trygghet i 

att kunna hantera livet som sjuk. Även andra människor är viktiga i deras liv för att 

kunna hantera sjukdomen, samtidigt som de inte vill behöva vara beroende av andra, 

varken närstående eller sjukvården. 
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Resultatet beskriver att depression var vanligt förekommande hos personer med 

hjärtsvikt. Forskning visar på att ett socialt stöd från omgivningen bidrar positivt till 

personens sätt att hantera sin sjukdom (Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi, & Ahmadi, 

2016). Gällande depression är socialt nätverk är en bidragande skyddsfaktor (Sacco, 

Park, Suresch, & Bliss, 2014). Enligt TPB kan anhöriga motivera och påverka 

personers inställning till livsituationen. Beroende på vilket synsätt och vilka normer 

de anhöriga har är avgörande för om det kommer leda till en positiv utveckling eller 

ett negativt utfall för den drabbades förmåga att hantera sjukdomen (Wu et al., 2017). 

Ett sätt att hantera känslorna kring sjukdomen fann flera i religion. Religionen 

fungerade som en trygghet i den nya livssituationen. Detta resultat stämmer överens 

med en ny artikel där en deltagare var Buddhist uttryckte att han accepterade och 

omfamnade sin sjukdom då han ansåg att det var Gud som hade givit den till honom 

(Chia-Chien, Shiow-Ru, Shiow-Ching, 2018). Andra hittade styrkan i religionen för 

att hantera sjukdomen då de ansåg att de hade en högre makt vid sin sida, vilket gav 

dem ork att klara av vardagen (Sacco et al, 2014).  

I resultatet framkom att personer som tidigare varit friska kände sig otrygga när de 

gick en ny osäker framtid till mötes. Samtidigt upplevdes trygghet och tacksamhet i 

det som fortfarande var oförändrat, och många var glada för de kvarvarande 

resurserna de hade att tillgå. Stora variationer i vad som gav trygghet och otrygghet 

framhävdes. Upplevelsen av sina egna inre styrkor och svagheter gjorde skillnad för 

känslan av kontroll i en situation där de inte kunde påverka att de var sjuka. Personer 

som upplever en inre trygghet har större möjlighet att kunna hantera yttre stress i 

form av sjukdom (Wu et al., 2017). Ofta uttrycktes att allt inte var bara bra eller bara 

dåligt. De som kände sig väldigt otrygga eller mådde dåligt kunde fortfarande se små 

pusselbitar där de hade någon form av trygghet att hålla kvar vid, och de som kände 

sig väldigt trygga, både i sig själva personligen men även vad gällde sjukdomen, 

förstod samtidigt allvaret och svårigheterna som fanns även om de inte lät det 

begränsa dem. I tre artiklar upplevdes sjukvården som en trygghet, men något 

mycket väsentligt som påvisades i resultatet handlade om sjukvårdens brist på 

kommunikation och information, att kunna utbilda och undervisa personer i 

egenvård. Sjuksköterskor måste besitta kunskap, trygghet och förmåga att kunna inge 

tillit hos personer som behöver och söker vård. Ett besked om en kronisk sjukdom 

behöver bearbetas för att den drabbade ska kunna gå framåt och kunna leva sitt liv 
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fullt ut. Tillsammans med sjuksköterskan kan en individuell bearbetning av hjärtsvikt 

påbörjas utifrån individens behov (Tylus- Earl & Jones, 2018). 

Flera uppgav att de fortfarande kunde klara av en hel del av det de tidigare brukade 

göra innan de blev sjuka, vilket gjorde att personerna kände sig nöjda med att inte 

behöva be andra om hjälp. Annan forskning visar att det fanns en stark önskan om att 

hålla beroendet av andra på en så låg nivå som möjligt (Hägglund, Boman, & 

Lundman, 2008). Att behöva vara beroende av andra, oavsett om det är 

sjukvårdspersonal eller närstående och anhöriga, kan vara svårt för många, vilket 

framgick av flertalet personer. Vissa var ännu inte beroende av andras hjälp, men 

kunde besitta en stark oro för vad som skulle hända den dagen de inte längre kunde 

ta hand om sig själva. Bristen på integriteten gjorde sig till känna då hjälp med den 

personliga hygienen kunde vara ett faktum om de en dag skulle behöva hjälp. 

Resultatet beskriver att andningsbesvär är ett vanligt symtom vid hjärtsvikt. Annan 

forskning bekräftar resultatet och att det medför en trötthet som inte går att vila bort 

(Alkan & Nural, 2017). Tröttheten gjorde att deltagarna upplevde att de var i behov av 

hjälp från andra för att klara av vardagen, till exempel att få hjälp av sjukvården med 

kunskap och redskap för att själv kunna hantera eventuella symtom som uppstod. 

Trots att de flesta angav att de var väl bekanta med sina symptom bör sjukvården 

utbilda för att öka personens kunskaper och främja ett oberoende. Ökade kunskaper 

leder till ökad självkänsla vilket ger verktygen för att självständigt kunna utföra 

egenvård. Genom till exempel andningsträning kan detta underlätta i att inte behöva 

känna sig beroende av andra (Yaewon et al., 2015).  

 

I resultatet framkom att personer med hjärtsvikt påverkar inte bara sig själva och sin 

närstående. Det påverkar även på samhällsnivå. Vilka konsekvenser det ger finns det 

väldigt lite forskning kring enligt SBU (2003), och den forskningen som finns har 

haft svårt att dra slutsatser. Många orkar inte jobba så som de gjorde innan de blev 

sjuka, vilket resulterar i helt eller delvis sjukskrivning, vilket är en stor kostnadsfråga, 

både vad gäller sjukfrånvaro och förtidspension.  Negativa konsekvenser för personen 

i fråga kan vara att fler sjukdomar uppstår eller att pensionen minskar till den dagen 

då det är aktuellt, vilket i sin tur får ännu en negativ konsekvens ekonomiskt på 

samhället i form av mer sjukvård, läkemedel, förlorade skatteintäkter och ekonomiskt 

bistånd (SBU, 2003). Det svenska hälsovårdssystemet är ett nationellt, 
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skattefinansierat system som ger liknande vård till alla invånare. De fullständiga 

behandlingskostnaderna är väsentliga. Den totala årliga kostnaden för 

hjärtsviktspatienter i Sverige har beräknats vara så hög som 5,0-6,7 miljarder kronor 

(Stålhammar et al., 2012). 

 

Företag är beroende av sina medarbetare och när en person blir sjuk så påverkas hela 

arbetsplatsen. För att en person som blivit sjuk ska kunna komma tillbaka till 

arbetsplatsen på bästa sätt är det viktigt att både chefer och medarbetare visar 

förståelse, stöd och acceptans över sjukdomen. Personer som har varit borta från 

arbetet en längre tid, minst 60 dagar, har uttryckt att det gav en trygghet i att ha 

återkommande kontakt med människor från arbetet (Buys, Selander, & Sun, 2017).  

 

I resultatet framkom att personernas trygghet till vården var viktig. I annan forskning 

bekräftas det att vårdpersonalens förmåga att motivera spelar stor roll i förhållande 

till egenvården då det är en viktig del av behandlingen. Detta bekräftas även i att TPB 

handlar om attityder och subjektiva normer, vilket utgör grunden för en motivation 

att anta ett beteende. Samtidigt måste personen själv besitta någon form av positiv 

uppfattning kring utfallet av det nya beteendet och/eller det förväntade resultatet 

(Peleg, Vilchinsky, Fisher, Khaskia, & Mosseri, 2016). 

 

 

Slutsatser 

Hjärtsvikt är en komplex sjukdom med många olika symtom. Personer med hjärtsvikt 

upplever stora begränsningar som framgår tydligt i denna litteraturöversikt. 

Mycket tankar och känslor framkom hos personerna i resultatet och en viktig aspekt 

är att kunna erbjuda någon form av stödjande samtal. Sjuksköterskan har en viktig 

roll med uppgift att informera om symptom och utbilda personer med hjärtsvikt. Att 

bli utbildad i och kunna känna igen symptom är nödvändigt för att kunna utföra 

egenvård. Ett vanligt symtom vid hjärtsvikt är andfåddhet och det påverkade de flesta 

i en negativ riktning där de drabbade personerna upplevde ångest och rädsla. Att bli 

beroende av andra upplevs som en belastning för omgivningen och en förändring av 

vardagen. Det nya livet med hjärtsvikt kräver kunskap för att skapa oberoende och 
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välbefinnande. Forskning visar att symtom upplevs olika och belyser behovet av en 

individanpassad omvårdnad. Sjuksköterskan bör vara insatt och påläst, inte bara om 

sjukdomen, men även hur den påverkar personer på ett emotionellt plan och ska 

kunna erbjuda stödjande samtal. Personer med hjärtsvikt känner tillit och trygghet i 

nära relationer och därför bör närstående göras delaktiga för att kunna stötta den 

drabbade personen. Att förstå personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt är 

värdefullt för att kunna förbättra omvårdnadsarbetet. Otillräckligt stöd från 

närstående kan förvärra symtomen och att belysa det är en viktig faktor för 

vårdpersonalens fortsatta förbättringsarbete. TPB kan användas inom olika områden 

för att underlätta en beteendeförändring. Det kan ses som en tillgång och ett 

komplement vid utförandet av egenvård samt stärker den egna förmågan att hantera 

sjukdomen. 

Framtidens förväntade ökning av personer med hjärtsvikt gör att påverkan på 

samhällsnivå är en viktig fråga. Mer forskning behövs då man inte riktigt vet vilka 

samhällskonsekvenser det ger. 

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt belyser vikten av att vårdpersonal måste besitta rätt kunskap 

för att kunna utbilda och informera patienter kring hjärtsvikt i alla dess aspekter då 

det finns kunskapsluckor inom hjärtsvikt. En tydlig anpassning behövs till varje 

individ och genom denna översikt kan det lättare ge en överblick över hur 

hjärtsviktsdrabbade personer verkligen känner och upplever vardagen, vilket i sin tur 

kan ge möjligheter till vidare utveckling inom ämnet. Genom att veta vad de 

drabbade personligen upplever ökar förståelsen för sjukdomen och genom det ökar 

medvetenheten i att kunna ge rätt vård, rätt kunskap och information till både 

drabbade och närstående, rätt stöd och framförallt en större trygghet. 
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artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

Antal godkända 

artiklar efter 

kvalitetsgranskning 

Cinahl Heart failure 

patients* 

AND 

experience* 

AND quality 

of life* AND 

qualitative 

research 

design* 

Peer-reviewed, 

English 

language, 2009-

2019 

15 15  15 4 2 2 

Cinahl Heart failure 

patients* 

AND 

(personal 

experiences 

OR experience 

OR attitudes 

OR 

perceptions) 

AND 

qualitative 

methods 

Peer-reviewed, 

English 

language, 2009-

2019 

88 88 1 82 15 5 5 



 
 

research* 

Cinahl Heart failure 

AND (patient 

experience OR 

perceptions 

OR opinions 

OR attitudes 

OR views) 

And 

qualitative* 

AND fear* 

AND 

hospital* 

Peer-reviewed, 

English 

language, 2009-

2019 

11 11 2 7 5 2 2 

Cinahl Heart failure 

AND patient* 

AND 

experience* 

AND 

qualitative* 

Peer-reviewed, 

English 

language 

271 271 8 83 22 3 3 

Cinahl Heart failure 

AND patient* 

AND 

experience* 

AND 

qualitative* 

Peer-reviewed, 

English 

language, 2009-

2019 

201 201 10 15 5 0 0 



 
 

MedLine Heart faliure 

AND 

experience* 

AND 

qualitative 

AND fear* 

English 

language, 2009-

2019 

8 8 1 8 8 1 1 

  



 
 

Bilaga 3 – Artikelmatris 

Författare, år & 

land 

Titel & tidsskrift Syfte Design & urval Resultat Kvalitet 

Burström, M., Boman, 

K., Strandberg, G., & 

Brulin, C. 

2007 

Sverige 

Manliga patienter med 

hjärtsvikt och deras 

erfarenhet av att vara 

trygga och otrygga. 

Nordic Journal of 

Nursing Research & 

Clinical Studies/Vård i 

Norden. 

Att beskriva vad 

trygghet och otrygghet 

innebär för män med 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tvärvetenskapligt 

projekt, med intervjuer 

i fokusgrupper. 

N=7 (7 män) 

Tillit inför livet 

respektive fruktan inför 

döden, vara 

tillsammans respektive 

ensam i sitt beroende, 

kontrollera respektive 

tappa kontrollen över 

kroppen, tilltro 

respektive misstro till 

vården och 

behandlingen 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 8/8. 

Hög kvalitet. 

Burström, M., 

Brännström, M., 

Boman, K., & 

Strandberg, G. 

2011 

Sverige 

Life experiences of 

security and insecurity 

among women with 

chronic heart failure. 

Journal Of Advanced 

Nursing. 

Att belysa kvinnors 

erfarenheter av att leva 

med kronisk hjärtsvikt, 

med fokus på 

känslomässig trygghet 

och otrygghet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, med 

semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

N=8 (8 kvinnor) 

Trygghet och 

otrygghet. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 

Gowani, A., Gul, R., 

Dhakam, S., & Kurji, 

N. 

2017 

Pakistan 

Living with heart 

failure: Karachi 

exploratory study. 

British Journal of 

Cardic Nursing. 

Att utforska patienters 

upplevelser av 

hjärtsvikt i Karachi, 

Pakistan. 

Kvalitativ 

fenomenologisk ansats 

med djupintervjuer 

N=8 (5 män, 3 kvinnor) 

Begränsad av 

sjukdomen, rädsla inför 

osäkerheten, 

anpassning till 

hälsorelaterade behov 

och hälso- och 

sjukvårdens roll. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 

Lowey, S. E., Norton, 

S. A., Quinn, J. R., & 

Quill, T. E. 

2014 

USA 

A Place to Get Worse: 

Perspectives on 

Avoiding 

Hospitalization From 

Patients With End-

Stage Cardiopulmonary 

Disease. 

Journal of Hospice and 

Palliative Nursing. 

Att beskriva patienters 

upplevelser, i slutstadiet 

av hjärtsvikt eller KOL, 

och deras val av 

tidpunkt för att söka 

sjukvård vid försämrade 

symtom. 

Kvalitativ beskrivande 

studie med två 

semistruktirerade 

intervjuer. 

N=20 (11 kvinnor, 9 

män) 

Undvikande av 

sjukhuset. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 

Lowey, S. E., Norton, Living with advanced Att upplevelser och mål Kvalitativ beskrivande Jag har fortfarande tid, Del 1: 4/4. 



 
 

S. A., Quinn, J. R., & 

Quill, T. E. 

2013 

USA 

heart failure or COPD: 

Experiences and goals 

of individuals nearing 

the end of life. 

Research in Nursing & 

Health. 

med vård för patienter 

vid slutstadiet av 

hjärtsvikt och KOL, 

som precis blivit 

utskrivna från 

sjukhuset. 

studie med 40 

semistrukturerade 

intervjuer. 

N=20 (11 kvinnor, 9 

män) 

jag hoppas att jag finns 

kvar om ett år och min 

läkare kommer att tala 

om för min när jag blir 

riktigt dålig. 

Del 2: 8/8 

Hög kvalitet. 

Pihl, E., Fridlund, B., 

Mårtensson, J. 

2011 

Sverige 

Patients’ experiences of 

physical limitations in 

daily life activities 

when suffering from 

chronic heart failure; a 

phenomenographic 

analysis. 

Scandinavian Journal 

of caring science. 

Att beskriva hur 

patienter som lider av 

kroniskt hjärtsvikt 

uppfattat sina fysiska 

begränsningar i det 

dagliga livet. 

En explorativ och 

kvalitativ design med 

fenomenografisk 

inriktning, med 

intervjuer. 

N=15 (10 män, 5 

kvinnor) 

Behov av att hitta 

praktiska lösningar i 

det dagliga livet, ha 

realistiska 

förväntningar om 

framtiden, brist på tro 

på ens egen förmåga 

och förlora sin sociala 

roll i det dagliga livet. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 

Ryan, M., & Farrelly, 

M. 

2009 

Irland 

Living with an 

unfixable heart: a 

qualitative study 

exploring the 

experience of living 

with advanced heart 

failure. 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing. 

Att beskriva patienters 

erfarenheter av att leva 

med avancerat 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk studie 

med öppna, 

ostrukturerade 

intervjuer.  

N=9 (6 män, 3 kvinnor) 

Leva i skuggan av 

rädsla, helt slut, ett 

strikt liv och kämpa 

mot systemet.  

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 

Seah, A. C. W., Tan, 

K. K., Gan, J. C. H., 

& Wang, W. 

2015  

Singapore 

Experiences of Patients 

Living with Heart 

Failure: A Descriptive 

Study. 

Journal of 

Transcultural Nursing. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

erfarenheter, behov och 

hanteringsstrategier hos 

patienter som lever med 

hjärtsvikt i Singapore. 

Design:  Beskrivande 

kvalitativ design med 

semistrukturerade 

induviduella intervjuer. 

Urval: N=15 (13 män, 2 

kvinnor) 

1. Upplevda orsaker, 

manifestationer och 

prognoser. 2. Utstå 

känslor. 3. Hantera 

tillståndet. 4. Behov 

från vårdpersonal. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet.. 

Sevilla-Cazes, J., 

Ahmad, F. S., Bowles, 

K. H., Jaskowiak, A., 

Gallagher, T., 

Goldberg, L. R., 

Kangovi, S., 

Alexander, M., 

Riegel, B., Barg, F. 

Failure Home 

Management 

Challanges and Reasons 

for Readmission: a 

Qualitative Study to 

Understand the 

Patient’s Perspektive. 

Journal of General 

Att förstå patienters och 

vårdgivares utmaningar 

för hjärtsvikt vid vård i 

hemmet och upplevda 

skäl för återinläggning. 

Kvalitativ 

observationsstudie med 

öppna, 

semistrukturerade 

intervjuer. Slutsatser 

bearbetades i 

fokusgrupper 

N=31 (16 kvinnor, 15 

Fortsätta förfoga över 

vs anpassning och 

återinläggning som ett 

rationellt val. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 



 
 

K., & Kimmel, S. E. 

2018 

USA 

Internal medicine. män) 

Shahrbabaki, P. M., 

Nouhi, E., Kazemi, 

Majid., & Ahmadi, F. 

2017 

Iran 

The sliding context of 

health: the challenges 

faced by patients with 

heart failure from 

perspective of 

patients  healthcare 

providers and family 

members. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Att förstå upplevda 

svårigheter hos 

patienter med hjärtsvikt. 

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

N=12 (6 män, 6 

kvinnor) 

Uppfattat hot om hälsa 

och liv, kampen mellan 

tvivel och säkerhet och 

i den nedåtgående 

spiralen av livskvalitet. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 

Walsh, A., Kitko, L., 

Hupcey, J. 

2018 

USA 

The Experiences of 

Younger Individuals 

Living With Heart 

Failure. 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing. 

Att undersöka 

upplevelserna hos yngre 

pesoner med hjärtsvikt 

Ett beskrivande 

kvalitativt 

tillvägagångssätt med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

N=18 (10 kvinnor, 8 

män), åldrar 38-53 år. 

Måluppfyllnad i sin 

roll, autonomi, 

ekonomisk inverkan, 

självuppfattning, 

eventuella 

förebyggande tidigare 

livsförändringar och 

bördan av symtomen. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 8/8. 

Hög kvalitet. 

Walthall, H., 

Jenkinson, C., 

Boulton, M. 

2017 

Storbritannien 

Living with 

breathlessness in 

chronic heart failure: a 

qualitative study. 

Journal of clinical 

nursing. 

Att undersöka hur 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt beskriver sina 

upplevelser av 

andfåddhet, mönster av 

andfåddhet, hur 

vardagen påverkas och 

hur de anpassar sig till 

och hanterar dessa 

symtom. 

Ett beskrivande 

kvalitativt 

tillvägagångssätt med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

N=25 (15 män, 10 

kvinnor) 

Andnödens natur, 

känslomässig inverkan 

av andfåddhet, 

inverkan av andfåddhet 

i det dagliga livet och 

hantering av 

andfåddhet. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 7/8 (Ej punkt 

sex). 

Hög kvalitet. 

Waterworth, S., & 

Jorgensen, D 

2009 

Nya Zeeland 

It’s not just about heart 

failure – voices of older 

people in transition to 

dependence and death. 

Health & Social Care 

In The Community. 

Att undersöka 

erfarenheterna hos äldre 

som lever med 

hjärtsvikt och deras 

övergångar från 

oberoende till beroende. 

En longitudinell 

kvalitativ studie med 

användning av generellt 

induktivt 

tillvägagångssätt 

användes. 

N=25 (15 män, 10 

kvinnor) 

Acceptans av 

förändringar och 

förluster, osäkerhet och 

bra vård i livets 

slutskede. 

Del 1: 4/4. 

Del 2: 8/8. 

Hög kvalitet. 
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