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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som kan få stora konsekvenser 
för personers hälsa. För att kunna ge personcentrerad vård, lindra lidande och underlätta 
vardagen för patienter med hjärtsvikt behöver sjuksköterskor få kunskap om hur det är 
att leva med sjukdomen. Hänsyn behöver tas till hela människan och till olika typer av 
lidande. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen. 
Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga studier med kvalitativ design. Analysen av 
studierna baserades på Fribergs femstegsmodell och gjordes med en induktiv ansats. 
Resultat: Tre övergripande teman identifierades: Begränsningar i vardagen, Social 
inverkan och Förändrade känslor. Slutsats: Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt 
medför lidande i olika dimensioner. Förståelse för detta är värdefullt i sjuksköterskors 
utformning av omvårdnad vid hjärtsvikt. Omvårdnaden bör fokusera på att hjälpa 
patienter hantera de upplevelser som sjukdomen ger upphov till. 
 
Nyckelord: hjärtsvikt, lidande, patient, upplevelse, vardag 
  



Summary 
 
Patients' experiences of living with heart failure in everyday life 
 
A literature review 
 
Background: Chronic heart failure is a common and severe illness which can have major 
consequences to a person's health. To be able to give patients a person centered care, ease 
suffering and facilitate everyday life for patients with chronic heart failure, nurses need 
knowledge of what it is like to live with heart failure. Nurses need to take regard to the 
whole person and different aspects of suffering. Aim: To describe patients' experiences of 
living with chronic heart failure in everyday life. Method: A literature review of scientific 
papers with a qualitative design. The analysis was based on Friberg’s five step model and 
was carried out with an inductive approach. Results: Three general themes were 
identified: Limitations in everyday life, Social impact and Changed emotions. 
Conclusion: The experience of living with heart failure involves suffering in various 
dimensions. These understandings are valuable in the design of nursing interventions in 
heart failure. Nurses should focus on helping patients to handle the experiences caused by 
heart failure. 
  
Keywords: chronic heart failure, everyday life, experience, patient, suffering 
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Inledning 
Uppskattningsvis har ca 250 000 personer i Sverige, ca 2-3 % av befolkningen, hjärtsvikt 
av olika svårighetsgrader (Hjärt-Lungfonden, 2019). Av de personer som är över 80 år i 
Sverige har ca 10% hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2018). Hjärtsvikt är idag en av de vanligaste 
orsakerna till att personer över 65 års ålder blir inlagda på sjukhus (Ericson & Ericson, 
2017) och patienter med hjärtsvikt behöver ofta sjukhusvård vid mer än ett tillfälle 
(Socialstyrelsen, 2018). Hjärtsvikt är ett allvarligt sjukdomstillstånd där prognosen 
försämras i takt med sjukdomens utveckling (Läkemedelsverket, 2006). Sjukdomen 
försämras gradvis samtidigt som korta perioder med tillfälliga kraftiga försämringar 
förekommer (Lunney, Lynn & Hogan, 2002). Dödligheten ett år efter inskrivning i det 
nationella kvalitetsregistret Rikssvikt var 20%, för alla åldrar, mellan åren 2008-2015 
(Rikssvikt, 2015).  
 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 
Ett friskt hjärta använder sig av kompensationsmekanismer för att tillgodose kroppens 
olika behov av blodförsörjning. Det blod som färdas genom hjärtat under en minut vid 
vila, arbete eller hårt arbete kallas för minutvolym. Hårt arbete kräver ökad minutvolym 
och vila kräver mindre minutvolym (Ericson & Ericson, 2017). Hos patienter med 
hjärtsvikt är hjärtats förmåga att kontrahera inte tillfredsställande nog för att kunna 
försörja kroppens vävnader med tillräckliga mängder blod och därmed föra ut syre och 
näringsämnen till kroppens celler (American Heart Association, 2017b; Ericson & 
Ericson, 2017). Ischemisk hjärtsjukdom samt hypertoni står för 75 % av de vanligaste 
orsakerna till att hjärtsvikt uppstår (Ericson & Ericson, 2017; Kupari, Lindroos, 
Iivanainen, Heikkilä & Tilvis, 1997). Hjärtsvikt delas in i akut och kronisk hjärtsvikt samt 
vänster- och högerkammarsvikt. Vid akut hjärtsvikt kan hjärtats kompensationsförmåga 
vara tillräcklig för upprätthållandet av en tillräcklig minutvolym (Ericson & Ericson, 
2017). Det förklarar varför personer kan leva med hjärtsvikt under en längre tid utan 
några direkta symtom. Det är när kompensationsmekanismerna inte längre kan tillgodose 
en tillräcklig minutvolym som hjärtsvikt uppstår och därmed även dess symtom 
(American Heart Association, 2017b; Ericson & Ericson, 2017). Vid högerkammarsvikt är 
det framförallt skador på klaffar (Ericson & Ericson, 2017; Kupari, Lindroos, Iivanainen, 
Heikkilä & Tilvis, 1997) och kranskärl som ger minskad minutvolym (Ericson & Ericson, 
2017). Dock är även hypertoni och förstorad hjärtmuskel (kardiomyopati) vanliga orsaker 
(Ericson & Ericson, 2017; Hopper & Easton, 2017). Vänsterkammarsvikt uppkommer 
oftast på grund av en högerkammarsvikt då högerkammarsvikt genererar ett ökat tryck 
bakåt i lungartärerna, vilket medför att hjärtats vänstra kammare i sin tur måste arbeta 
mot ett ökat tryck (Ericson & Ericson, 2017). 
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Klassificering enligt NYHA 
Hjärtsvikt delas in i fyra olika svårighetsgrader/funktionsklasser enligt New York Heart 
Association Functional Classification (NYHA) (American Heart Association, 2017a; 
Läkemedelsverket, 2017). Funktionsklasser bestäms av hur stor påverkan är på patienters 
fysiska förmåga (American Heart Association, 2017a). Klass I-II står för lätt hjärtsvikt och 
klass III-IV står för måttlig respektive svår hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 2017). I 
klasserna I-II är inskränkningen på den fysiska förmågan ingen till måttlig. I klasserna 
III-IV är påverkan på den fysiska förmågan hos patienter märkbar till att inte kunna vara 
fysiskt aktiv alls på grund av tydliga besvär (American Heart Association, 2017a). 
 

Diagnostik 
Idag finns inget känt botemedel för hjärtsvikt, men vården för hjärtsvikt har de senaste 15 
åren blivit allt mer avancerad (Hjärt-Lungfonden, 2019; Hopper & Easton, 2017). Vid 
symtom där misstanke om att patienter lider av hjärtsvikt ska utredning för diagnosen 
hjärtsvikt startas så fort som möjligt. Detta för att kunna ställa diagnos i ett tidigt skede 
eller för att utesluta den, eller för att upptäcka annan svår sjukdom (Smith, Koul, Kornhall 
& Ekmehag, 2012). Vid utredning för att ställa diagnosen hjärtsvikt används tre kriterier 
där minst två måste vara uppfyllda för att en hjärtsviktsdiagnos ska kunna ställas. Det 
första kriteriet innefattar att symtom för hjärtsvikt ska uppkomma vid vila eller under 
arbete. Det andra kriteriet innefattar att tecken på försämrad hjärtfunktion ska finnas i 
vila. Det tredje kriteriet innebär att påbörjad behandling ska leda till minskade symtom 
när utredning lett till osäkerhet till om hjärtsvikt är orsak till symtomen. Behandling 
påbörjas för att se om det sker förändringar i patienters mående och på så sätt kunna 
utröna om det kan vara hjärtsvikt patienter lider av (Läkemedelsverket, 2017). 
 
En vanlig metod i utredning av hjärtsvikt är ekokardiografi. Ekokardiografi 
(ultraljudseko) registrerar hjärtväggens och hjärtklaffarnas läge samt hur de rör sig. Vid 
denna mätmetod kan diagnosen hjärtsvikt fastställas om ekokardiografin visar att 
ejektionsfraktionen, den mängd blod som drivs ut i kroppen vid varje hjärtslag från 
vänster kammare, är mindre än 50%. Minskad ejektionsfraktion och typiska symtom för 
hjärtsvikt gör det möjligt att sätta diagnosen hjärtsvikt (Hopper & Easton, 2017; 
Läkemedelsverket, 2017). Vid utredning av hjärtsvikt ses även förändringar på EKG 
(Smith, Koul, Kornhall & Ekmehag, 2012). En ny metod som används för att påvisa om 
patienter lider av hjärtsvikt är att mäta mängden natriuretiska peptider, ämnen som 
utsöndras ur hjärtmuskeln. Vid låga halter av natriuretiska peptider är orsaken till 
besvären troligen en annan än hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt utsöndras höga halter av 
natriuretiska peptider (Läkemedelsverket, 2017; Ponikowski et al., 2016; Yasue et al., 
1994) som en följd av ökad belastning av hjärtmuskeln (Ericson & Ericson, 2017). 
 

Behandling av hjärtsvikt 
ACE-hämmare och betablockerare ingår i basbehandling av hjärtsvikt (Hopper & Easton, 
2017; Läkemedelsverket, 2006). Den icke-farmakologiska behandlingen har också visat 
sig viktig. Riktlinjerna för egenvård innefattar god livsföring, så som motion 
(Läkemedelsverket, 2006) och god kosthållning (Hopper & Easton, 2017; 
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Läkemedelsverket, 2006). Information om fysisk aktivitet, kost- och livshållning bör ges 
till patienter i NYHA klass I-III (Läkemedelsverket, 2017). Omvårdnaden fokuseras till ett 
strukturerat omhändertagande samt den farmakologiska och icke-farmakologiska 
behandlingen (Läkemedelsverket, 2006). Regelbundna viktkontroller görs för att 
upptäcka eventuella vätskeansamlingar till följd av hjärtsvikt (Hopper & Easton, 2017; 
Läkemedelsverket, 2017). Utbildning och information till patienter och dess anhöriga om 
sjukdomen är önskvärt och bör göras i ett så tidigt skede av sjukdomen som möjligt 
(Hopper & Easton, 2017; Läkemedelsverket, 2017). Likaså att att erbjuda psykosocialt 
stöd (Läkemedelsverket, 2017). Finns det bakomliggande orsaker till sjukdom såsom 
klaffel, ska dessa åtgärdas. Kan sjukdomen diagnostiseras i tidigt skede, en god och 
korrekt behandling påbörjas i tid och en god omsorg ges, förbättras prognosen (Hopper & 
Easton, 2017; Läkemedelsverket, 2006). 
 

Sjuksköterskans roll  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 3 kap. 1-2 §§ är målet med hälso- och 
sjukvården “en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Vidare ska 
hälso- och sjukvården “arbeta för att förebygga ohälsa”. 
 
Sjuksköterskors specifika kompetens och ansvarsområde är omvårdnad. Det patientnära 
omvårdnadsarbetet syftar till att tillgodose patienters grundläggande fysiska, 
psykosociala, andliga och kulturella behov. Målet är att omvårdnaden ska ges i samarbete 
med patienter och andra yrkesgrupper (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
Sjuksköterskor ska arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt, där vården är 
centrerad kring en person och enskild individ. Personer, och inte sjukdom som i detta fall 
är hjärtsvikt, bör stå i centrum för sjuksköterskor. Strävan för sjuksköterskor är även att 
se varje person genom ett helhetsperspektiv där fysiska, psykiska, andliga och existentiella 
dimensioner tillsammans skapar det som är en människa (Santana, Kimberly, Jolley, 
Zelinsky, Quan & Lu, 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) och ha kunskaper om 
problem som kan uppstå inom alla olika behovsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b). 
 
Personcentrerad omvårdnad som förhållningssätt handlar om att sjuksköterska och 
patient ska bli lagkamrater i vårdteamet de tillsammans skapar. Tack vare detta får 
patienter kontroll och inflytande över den egna vården och båda parter respekterar 
varandras kunskaper. När sjuksköterskor har goda kunskaper om patienters värderingar, 
synsätt, intressen och behov samt vanor och prioriteringar ger det förutsättningar för 
sjuksköterskor att ge en personcentrerad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016a). Kunskaperna patienter delger skapar förutsättningar för sjuksköterskor att tänka 
sig in i hur det är att leva med sjukdom och ohälsa. Därför ska sjuksköterskor visa respekt 
och bekräfta de upplevelser och erfarenheter varje patient har i förhållande till sjukdom 
och ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Personcentrerad omvårdnad innebär 
också att den personliga upplevelsen varje patient har av sjukdom och ohälsa ska vara lika 
betydelsefull för sjuksköterskan som den professionella synen gällande medicin och 
omvårdnad. Det gäller både i planering och genomförande av omvårdnad. Det 
personcentrerade förhållningssättet i omvårdnad skapar även förutsättningar för 
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anhöriga att uppleva kontroll och förståelse över situationer (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016b). Om personcentrerad omvårdnad som förhållningssätt 
skulle anammas mer konsekvent ger det förutsättningar för att förbättra hälso- och 
sjukvården för patienter. Upplevelsen för patienter av att bli sedd ur ett helhetsperspektiv 
skulle därmed bli mer genomgående inom hälso- och sjukvården (Santana, Kimberly, 
Jolley, Zelinsky, Quan & Lu, 2017). 
 
Vid sjukdom är det inte endast sjukdomen i sig som påverkar individer utan också hur 
sjukdom påverkar livet, välbefinnandet och förmågan till att fortsatt kunna göra det som 
har skapat och skapar mening för personer. Förändringar som följer i den levda kroppen 
påverkar människors tillgång till sitt eget liv. Genom livsvärldsperspektivet är varje 
individ expert på sin egen livssituation då varje upplevelse är unik och individuell. 
Livsvärlden innefattar därför hela livet, med alla dess dimensioner och den inställning 
samt hållning människor har i den värld de lever i och hur den uppfattas av varje individ. 
Hur varje person ser på sin livsvärld blir ett förhållningssätt att ta sig an världen med. 
Varje människa har en egen upplevelse av en unik livsvärld trots att vi delar världen med 
många andra människor och varje livsvärld har egna förväntningar, önskningar och 
egenskaper (Ekebergh, 2016a). Sjuksköterskors förmåga att möta personer i deras 
livsvärld, den värld och sammanhang av upplevelser och erfarenheter varje människa 
besitter och bär med sig, blir en del i personcentrerad omvårdnad (Benzein, Hagberg & 
Saveman, 2015). Utan förståelse för livsvärlden blir den personcentrerade omvårdnaden 
inte möjlig. Personcentrerad omvårdnad blir att möta den andres livsvärld (Ekebergh, 
2016a). 
 
I sjuksköterskors uppgifter ingår att ge patienter förutsättningar att själv ta beslut om sin 
vård och att stärka patienters egenvårdsförmåga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
Vid hjärtsviktsmottagningar utbildar sjuksköterskor patienter om hjärtsvikt och 
egenvård. Detta är av betydelse då välinformerade och delaktiga patienter som följer 
behandlingen och genomgår regelbundna kontroller är en förutsättning för en effektiv 
hjärtsviktsbehandling (Socialstyrelsen, 2018). 
 

Lidande 
Lidande kan förklaras genom den egna upplevelsen av att möta något svårt, vilket sker när 
personer drabbas av sjukdom. Orsakerna kan vara allt från sjukdom till känslor, upplevda 
obehag och påfrestningar (Arman, 2017). Lidandet kan inte uteslutas från människans 
varande, det tillhör den helhet som människan är och det är en naturlig del av livet. 
Lidandet är något människan inte kan undvika utan på ett eller annat sätt måste lära sig 
att leva med (Arman, 2016a). Lidandet kan ge möjlighet till växt och utveckling (Wärnå-
Furu, 2017). 
Vårdvetenskapen delar in lidandet i tre dimensioner; sjukdomslidande, vårdlidande samt 
livslidande. Sjukdomslidande innefattar de upplevelser människan upplever i förhållande 
till den sjukdom, behandling eller ohälsa hon drabbats av. Livslidande i sin tur innefattar 
det lidande människan upplever när livet förändras efter att hon drabbats av svårigheter 
(Arman, 2016a; Eriksson, 1994). Känslan av att inte längre kunna vara den man var innan 
det som drabbade hände menar Wärnå-Furu (2017) är det lidandet som drabbar livet och 
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människan hårdast. Det hör samman med existentiella frågor och självuppfattningen. 
Tankar som hör samman med livslidande är Hur ska det gå nu…? Vem kommer jag bli 
nu..? Vad är meningen med detta..? (Arman, 2016a; Eriksson, 1994). Vårdlidande är det 
lidande en människa kan uppleva inom vården och i vårdsituationer när hälso- och 
sjukvården orsakar ökat lidande istället för att medverka till dess lindring (Arman, 2016a; 
Eriksson, 1994). 
 
Den lidande människan är komplex. Människan är biologi och existens i en kombination 
och kommer aldrig bli endast en kropp utan är alltid en kombination av kropp, själ och 
ande (Arman, 2016b; Ekeberg, 2016b). Genom kroppen bär människan med sig sin 
självbild, mening och livshistoria och det är kring kroppen allting kretsar, den är “navet i 
människans existens” (Ekebergh, 2016b, s. 19). Den själsliga dimensionen visar sig genom 
det som beskrivs som hennes psyke med tankar, känslor och vilja. Den andliga 
dimensionen innefattar hennes innersta kärna och det som söker den existentiella 
meningen med livet samt att förstå det egna jaget. Den existentiella dimensionen av 
människan innefattar förmågan och känslan för en människa att uppleva livet 
meningsfullt. Samspelet mellan de fysiska och psykiska upplevelserna, det själsliga, 
andliga och kroppsliga upphör aldrig, de tre dimensionerna förenas ständigt. De är alltid 
förenade med det människan möter i upplevelser och erfarenheter (Arman, 2016b). 
Därmed lider hela människan när någon eller några av dimensionerna lider (Arman, 
2016a). Sjuksköterskor behöver förståelse för patienters upplevelser samt att kunna 
utbilda patienter för att tillgodose människans behov i de olika dimensionerna 
(Mangolian Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi & Ahmadi, 2017). 
 

Problemformulering 
Hjärtsvikt är ett vanligt sjukdomstillstånd och sjuksköterskor möter ofta denna 
patientgrupp. Dessa patienter påverkas på olika sätt och i varierande grad av sjukdomen. 
För att kunna ge en personcentrerad omvårdnad och hjälpa personer med hjärtsvikt att 
hantera de upplevelser hjärtsvikten leder till bör sjuksköterskor ha fördjupad kunskap om 
hur sjukdomen upplevs av och påverkar patienter med hjärtsvikt. En översikt av sådana 
upplevelser är därför värdefull. 
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Syfte 
Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen. 
 

Metod 

Design 
En litteraturöversikt över artiklar med kvalitativ design genomfördes. En 
litteraturöversikt syftar till att kartlägga den kunskap som finns inom ett visst område 
(Segesten, 2017). Kvalitativ metod innebär att kunskap och förståelse söks om hur ett 
fenomen upplevs. Personers erfarenheter samlas in genom t.ex. intervjuer, för att sedan 
analyseras och tolkas. Sådan data är icke-numerisk. Det finns ingen absolut sanning och 
således är ingenting fel (Henricson & Billhult, 2017). Analysen av artiklarna i denna 
litteraturöversikt gjordes med en induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att resultatet 
ställs mot och jämförs med en redan befintlig teori, eller att resultatet används för att dra 
slutsatser och generera en ny teori (Henricson & Billhult, 2017). Avsikten med denna 
litteraturstudie var inte att generera en ny teori, utan att kartlägga befintlig forskning och 
jämföra det insamlade materialet med den valda teoretiska ramen. 
  

Urval och datainsamling 
Specialiserade litteratursökningar efter artiklar med kvalitativ design som berörde 
patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen gjordes i databaserna CINAHL 
och MEDLINE. Dessa databaser innehåller förteckningar och beskrivningar av artiklar 
inom omvårdnad respektive biomedicin (inklusive medicin och omvårdnad) (Karlsson, 
2017) och bedömdes därför ge relevanta resultat. Inklusionskriterier var patienters 
beskrivningar av upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen. Sökningarna 
begränsades till vetenskapligt granskade artiklar som publicerats under tidsperioden 
augusti 2009 t.o.m. augusti 2019 och som var skrivna på engelska eller svenska. Artiklar 
vars innehåll behandlade personer under 18 år samt artiklar utan etisk prövning 
exkluderades. 
 
Sökningar gjordes separat i de valda databaserna. Pilotsökningar genomfördes för att 
testa olika kombinationer av sökord. För att uppfylla litteraturöversiktens syfte var det 
önskvärt att söka fram studier som innehöll så heltäckande beskrivningar av att leva med 
hjärtsvikt i vardagen som möjligt. Därför testades olika kombinationer av relativt 
allmänna sökord. Följande sökord bedömdes slutligen som lämpliga att använda för att 
täcka in så mycket som möjligt av relevant forskning samtidigt som de genererade en 
hanterbar mängd träffar: “heart failure”, chf, patient*, experience*, qualitative och 
interview. Trunkering (*) och sökoperatorerna AND och OR användes för att definiera 
sökningarna (Östlundh, 2017). De exakta söksträngarna redovisas i Tabell 1: Sökmatris 
för CINAHL och MEDLINE. 
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Urval från sökresultaten gjordes genom att samtliga artiklars titlar lästes och bedömdes 
utifrån relevans med avseende på litteraturöversiktens syfte. Därefter lästes de abstract 
tillhörande artiklar som inte valts bort. De artiklar som därefter bedömdes relevanta lästes 
i sin helhet och kvalitetsgranskades med hjälp av det protokoll för basala kvalitetskriterier 
för studier med kvalitativ metod som tagits fram vid Avdelningen för omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ) (bilaga 2). För att en artikel skulle godkännas för 
vidare dataanalys krävdes att samtliga punkter under del I av granskningsprotokollet och 
minst 6 av 8 punkter under del II besvarades med “ja”. Resultatet av 
kvalitetsgranskningen från del II redovisas i Bilaga 1: Artikelöversikt. Syftet med en artikel 
bedömdes vara relevant om det helt eller delvis var att undersöka patienters upplevelser 
av att leva med hjärtsvikt i vardagen inom ett på förhand ej avgränsat område. Vardag 
kan beskrivas som alla de vanliga dagarna, när inget speciellt händer (Nyström, 2014). I 
denna litteraturöversikt användes en bredare definition: med vardag avsågs all tid 
personer genomlever, utom den tid de tillbringar i direkt kontakt med sjukvården. 
Upplevelser av vård och vårdrelationer eftersöktes därmed inte. Med avgränsat område 
avsågs specifika upplevelser av exempelvis enskilda symtom (ex. trötthet), användning av 
ett visst hjälpmedel (ex. syrgas), eller en enskild aspekt av hjärtsvikt (ex. copingstrategier). 
En artikels resultat bedömdes vara relevant om det innehöll beskrivningar av patienters 
upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen som tydligt gick att skilja ut från 
upplevelser av andra sjukdomar och från upplevelser som härrörde från andra personer 
(ex. anhöriga) som eventuellt också ingick i studien. Urvalsprocessen genomfördes 
individuellt av de båda författarna med artiklar från CINAHL respektive MEDLINE. I de 
fall tveksamhet uppstod i fråga om en artikel skulle inkluderas eller inte granskades den 
av båda författarna och därefter togs ett gemensamt beslut.  
 
Resultatet av sökprocessen redovisas i Tabell 1: Sökmatris för CINAHL och MEDLINE. 
De 13 artiklar som slutligen valdes ut för analys redovisas i Bilaga 1: Artikelöversikt. I 
referenslistan är artiklar som valdes ut för analys markerade med en stjärna (*). 
 
Tabell 1: Sökmatris för CINAHL och MEDLINE 
Databas 
(Datum) 

Söksträng Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Till 
Resultat 

CINAHL 
(24/9-19) 

("heart 
failure" or 
chf) 
AND 
(patient* 
AND 
experience*) 
AND 
(qualitative 
OR 
interview) 

259 259 55 20 4 

MEDLINE 
(24/9-19) 

("heart 
failure" or 
chf) 

342 342 124 21 9 (11*) 
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AND 
(patient* 
AND 
experience*) 
AND 
(qualitative 
OR 
interview) 

* 2 av de artiklar som använts till resultat återfanns i både CINAHL och MEDLINE. Det totala 
antalet artiklar som använts till resultat är 13. 
 

Dataanalys 
Analysen av artiklarna baserades på den femstegsprocess för analys av kvalitativa studier 
(Friberg, 2017a) och den modell för allmän litteraturöversikt som beskrivs av Friberg 
(2017b). I steg 1 lästes varje artikel flera gånger. Detta var ett sätt att försäkra sig om att 
helheten hade förståtts och att allt viktigt hade uppfattats. I steg 2 gjordes en översikt över 
artiklarna genom att deras respektive syfte, metod och resultat fördes in i en tabell (Bilaga 
1: Artikelöversikt). Steg 3 innebar att alla relevanta resultat, dvs. alla beskrivningar av 
patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen, i alla studier identifierades 
och antecknades i ett gemensamt dokument. Varje studies resultat bröts alltså ner i 
enskilda upplevelser som sammanställdes i en lång lista. Steg 1-3 utfördes individuellt, 
dock granskades alla anteckningar av båda författarna för att kontrollera att de svarade 
mot litteraturöversiktens syfte. Steg 4-5 utfördes gemensamt av båda författarna. I steg 4 
jämfördes likheter och skillnader mellan alla upplevelser i listan. En upplevelse i taget 
granskades och jämfördes med de övriga. Upplevelser som liknade varandra och som i 
grunden bedömdes handla om samma sak fördes samman i nya grupper. Dessa grupper 
benämndes subteman. Grupper/subteman var inte förutbestämda, dvs. det var inte på 
förhand bestämt vilken typ av upplevelser som skulle föras till en viss grupp. Vissa 
upplevelser kunde ses ur olika perspektiv och kunde därför föras till flera grupper. Olika 
perspektiv på upplevelser testades för att hitta de mest naturliga och relevanta 
grupperingarna. Genom att på samma sätt jämföra likheter och skillnader mellan 
gruppers/subtemans innehåll fördes dessa därefter samman i större grupper, vilka 
benämndes i övergripande teman. Tre övergripande teman och tio subteman 
identifierades (se Tabell 2: Resultatöversikt). I det sista steget, steg 5, sammanställdes och 
formulerades en ny helhet från de delar som skapades när de granskade studierna bröts 
ner i enskilda upplevelser. Denna sammanställning utgör litteraturöversiktens resultat. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning som behandlar känsliga personuppgifter, bl.a. rörande hälsa, ska prövas av en 
etikprövningsnämnd. Studier på grundläggande högskolenivå kräver dock som regel 
ingen sådan formell prövning, även om de behandlar sådana uppgifter (Kjellström, 2017). 
Denna litteraturstudie genomgick således inte någon formell etisk prövning. Etiska 
överväganden ska ändå alltid göras genomgående under hela arbetets gång (Kjellström, 
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2017), vilket gjordes. Autonomiprincipen, göra gott-principen, inte skada-principen och 
rättviseprincipen är etiska principer som brukar användas vid forskning inom omvårdnad 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Som en del i kvalitetsgranskningen enligt HHJ:s protokoll 
för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod granskades de studier som 
inkluderades i analysen med avseende på etisk prövning. Endast studier som hade ett 
etiskt godkännande, eller som publicerats i en tidskrift som krävt ett sådant, inkluderades. 
En förutsättning för att kunna göra rättvisa tolkningar av studier är att man har goda 
kunskaper i det språk de är skrivna på samt goda kunskaper om de metoder som använts 
(Kjellström, 2017). Priebe & Landström (2017) påpekar att tidigare erfarenheter och 
kunskaper, s.k. förförståelse, påverkar hur tolkningar görs. Författarna beaktade därför 
de personliga språk- och metodkunskaperna samt den egna förförståelsen under hela 
arbetsprocessen. 
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Resultat 
 
Tabell 2: Resultatöversikt 
Övergripande teman Subteman 

Begränsningar i vardagen - Kroppsliga förändringar 
- Kroppen som hinder 
- Svårigheter i vardagen 

Social inverkan - Förändrade relationer 
- Isolering 

Förändrade känslor - Brydsamma känsloupplevelser 
- Förändrad självuppfattning 
- Skuld 
- Ensamhet 
- Oviss framtid 

 

Begränsningar i vardagen 

Kroppsliga förändringar 
Hjärtsvikt skapar en generell sjukdomskänsla (Fry, McLachlan, Purdy, Sanders, Kadam & 
Chew-Graham, 2016) och när personer drabbas av sjukdomen upplevs en mängd olika 
symtom, där flera av dem kan upplevas svåra (Östman et al., 2015). Flera patienter 
beskriver upplevelsen av andfåddhet (Chuen Wei Seah, Kiat Tan, Chew Huang Gan & 
Wang, 2016; Kimani, Murray & Grant, 2018) och andnöd som de mest påtagliga och svåra 
symtomen (Chiaranai, 2014; Klindtworth, Oster, Hager, Krause, Bleidorn & Schneider, 
2015; Moshki, Khajavi, Hashemizadeh, Vakilian, Minaee & Martin, 2019; Sampaio, 
Renaud & Ponce Leão, 2018; Walsh, Kitko & Hupcey, 2018). Även ödem (Kimani et al., 
2018; Walsh et al., 2018), hosta (Kimani et al., 2018), smärta (Chuen Wei Sea et al., 2016; 
Fry et al., 2016; Klindtworth et al., 2015; Nordfonn et al., 2019) och yrsel beskrivs 
(Klindtworth et al., 2015; Nordfonn et al., 2019). Patienter upplever att deras energinivå 
påverkas (Chiaranai, 2014; Moshki et al., 2019) och de upplever en känsla av kraftlöshet 
(Chiaranai, 2014; Östman et al., 2015) och svaghet i kroppen (Nordfonn et al., 2019) 
liksom i benen (Chuen Wei Sea et al., 2016). En påtaglig trötthet beskrivs återkommande 
bland patienter (Chuen Wei Sea et al., 2016; Kimani et al., 2018; Moshki et al., 2019; 
Paturzo, Petruzzo, Berto, Mottola, Cohen, Alvaro & Vellone, 2016; Sampaio et al., 2018). 
Ytterligare en upplevelse är att sömnen påverkas. Det kan vara svårt att somna och flera 
uppvaknanden under natten kan förekomma (Moshki et al., 2019). Detta i sin tur leder till 
sömnlöshet (Sampaio et al., 2018). Patienter med hjärtsvikt rapporterar även upplevelser 
av minnes- och koncentrationssvårigheter (Moshki et al., 2019). Det förekommer att 
patienter i längden normaliserar, vänjer sig vid och förminskar symtom och tänker att de 
beror på något annat (Kimani et al., 2018; Klindtworth et al., 2015). Utöver de symtom 
som själva sjukdomen orsakar kan upplevelser av läkemedelsbiverkningar vara svåra 
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(Nordfonn et al., 2019; Walsh et al., 2018), bland annat upplevs frekventa miktioner som 
besvärliga (Moshki et al., 2019).  
 

Kroppen som hinder 
Patienter med hjärtsvikt upplever kroppsliga begränsningar i vardagen till följd av de 
symtom sjukdomen ger upphov till (Klindtworth et al., 2015). Symtomen upplevs som 
hinder i vardagen (Chuen Wei Sea et al., 2016) och patienter upplever att de inte klarar 
att göra det de vill göra, eller det de brukade göra innan de blev sjuka (Klindtworth et al., 
2015; Pratt Hopp et al., 2012; Walsh et al., 2018). Vardagliga aktiviteter upplevs som 
kravfyllda hinder (Östman et al., 2015) och patienter tvingas till minskad fysisk aktivitet 
(Pratt Hopp et al., 2012) och andra begränsningar i det dagliga livet (Pratt Hopp et al., 
2012; Sampaio et al., 2018). Patienter känner sig till exempel bundna till hemmet då det 
är för jobbigt att ta sig ut (Paturzo et al., 2016). Det tar längre tid att göra saker och 
patienter upplever att tiden inte längre räcker till (Östman et al., 2015) vilket känns 
frustrerande (Chiaranai, 2014). Hjärtsvikt kan medföra begränsningar som gör det 
nödvändigt för patienter att göra omprioriteringar (Nordfonn, Morken, Bru & Husebö 
Lunde, 2019). Patienter upplever även att sexlivet förändras (Paturzo et al., 2016) och att 
de inte längre har någon sexlust (Walsh et al., 2018). Upplevelser av sexuell dysfunktion 
(Moshki et al., 2019) och utebliven intimitet med sin partner förekommer (Chuen Wei Sea 
et al., 2016). 
 

Svårigheter i vardagen 
Hjärtsvikt kan medföra många förändringar i vardagen (Nordfonn, Morken, Bru & 
Husebö Lunde, 2019; Pratt Hopp, Thornton, Martin & Zalenski, 2012). Patienter upplever 
att behandlingen är svår att hantera (Fry et al., 2016). Den kan vara en tidskrävande del 
av vardagen (Östman et al., 2015), exempelvis om sjukhusbesöken är många (Fry et al., 
2016). Patienter beskriver en stress och frustration över täta sjukhusbesök på grund av 
svårkontrollerade symtom (Kimani et al., 2018; Klindtworth et al., 2015). Likaså upplevs 
läkemedelsbehandlingen mot hjärtsvikt som svår att hantera när den ska genomföras 
samtidigt med behandling av andra sjukdomar som patienten diagnostiserats med (Fry et 
al., 2016). Patienter med hjärtsvikt upplever det svårt att veta om symtom beror på 
hjärtsvikt, eller om de har någon annan grund, t.ex. i läkemedelsbiverkningar eller andra 
sjukdomar (Fry et al., 2016). Det blir en börda och rädsla för patienter att balansera 
bedömning av symtom och att sköta behandlingen på egen hand (Nordfonn et al., 2019). 
Flera patienter upplever det svårt att leva med hjärtsvikt i vardagen på grund av känslan 
av brist på kunskap om sjukdomen (Kimani et al., 2018; Klindtworth et al., 2015), 
behandling och egenvård, samt kost, träning och motion (Nordfonn et al., 2019). Patienter 
upplever även att nyttjandet av hjälpmedel, t.ex. syrgas och permobil, blir en del av 
vardagen och sjukdomsupplevelsen (Sampaio et al., 2018). Patienter med hjärtsvikt blir 
tvungna att anpassa sig efter sina förmågor (Östman et al., 2015), liksom till nya kost- och 
motionsvanor (Paturzo et al., 2016). De begränsningar patienter med hjärtsvikt upplever 
kan leda till oförmåga att sköta ett arbete (Moshki et al., 2019; Paturzo et al., 2016). 
Patienter upplever att man inte har tillgång till livet på samma sätt som förut (Östman, 
Jakobsson Ung & Falk, 2015). 
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Social inverkan 

Förändrade relationer 
Patienter påpekar upplevelsen av att sociala relationer påverkas och förloras samt att det 
är svårt att skapa nya relationer vid hjärtsvikt (Chiaranai, 2014; Kimani et al., 2018; 
Paturzo et al., 2016; Östman et al., 2015). Likaså upplever patienter att de sociala roller de 
har förändras (Paturzo et al., 2016; Sampaio et al., 2018). Familjelivet förändras och är 
inte som det var innan sjukdomens debut (Nordfonn et al., 2019). Patienter upplever att 
det uppstår konflikter med familjemedlemmar (Östman et al., 2015). Patienter känner sig 
missförstådda av omgivningen, och de upplever att sjukdomen gör att bemötandet från 
omgivningen förändras. Några upplevde sig kunna bli bemötta som barn. Det förekommer 
även att de känner sig kvävda av anhöriga som vill dem väl (Sampaio et al., 2018). 
Patienter kan uppleva att anhöriga och vänner drar sig undan (Kimani et al., 2018; 
Östman et al., 2015). 
 

Isolering 
Kroppsliga begränsningar relaterade till hjärtsvikt begränsar förmågan till att umgås med 
vänner och familj så som patienter med hjärtsvikt önskar (Pratt Hopp et al., 2012). Likaså 
påverkas deltagandet i aktiviteter såsom hobbies, resor och träning (Moshki et al., 2019). 
Patienter upplever sociala förluster (Chiaranai, 2014) och social isolering (Paturzo et al., 
2016). 
 

Förändrade känslor 

Brydsamma känsloupplevelser 
Att leva med hjärtsvikt innebär att leva med flera svåra känslor (Nordfonn et al., 2019). 
Ångest, depression och nedstämdhet förekommer bland patienter med hjärtsvikt 
(Chiaranai, 2014; Chuen Wei Sea et al., 2016; Kimani et al., 2018; Moshki et al., 2019; 
Pratt Hopp et al., 2012; Walsh et al., 2018). Patienter beskriver även ilska (Chiaranai, 
2014; Chuen Wei Sea et al., 2016; Paturzo et al., 2016) och sorg över att ha blivit sjuka 
(Chuen Wei Sea et al., 2016). Patienter kan drabbas av stress (Östman et al., 2015) och oro 
(Chiaranai, 2014; Klindtworth et al., 2015; Moshki et al., 2019; Sampaio et al., 2018) som 
kan vara relaterade till obekanta symtom, kunskapsbrister eller ekonomiska problem som 
sjukdomen ibland för med sig (Kimani et al., 2018; Pratt Hopp et al., 2012). Känslor av 
hjälplöshet (Kimani et al., 2018; Klindtworth et al., 2015; Sampaio et al., 2018), leda och 
tristess (Klindtworth et al., 2015) i vardagen beskrivs också. Hjärtsvikt gör att existentiella 
funderingar väcks (Sampaio et al., 2018), såsom funderingar kring meningen med livet 
(Pratt Hopp et al., 2012). Sjukdomen kan upplevas som en störning i livet (Fry et al., 2016) 
och att livssituationen förändras (Nordfonn et al., 2019). Någon beskriver att det finns en 
tydlig före- och efter-känsla i samband med diagnostisering och man upplever sig 
förändrad (Chuen Wei Sea et al., 2016; Nordfonn et al., 2019; Walsh et al., 2018). 
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Transitionen från frisk till sjuk kan upplevas svår (Nordfonn et al., 2019). Positiva känslor 
förekommer också hos patienter med hjärtsvikt. Några patienter beskriver sig nöjda och 
glada med livet och det de kan göra trots sjukdom (Sampaio et al., 2018). 
 

Förändrad självuppfattning 
Synen på den egna kroppen (Nordfonn et al., 2019; Sampaio et al., 2018; Östman et al., 
2015), sig själv som person och på sitt eget värde kan förändras hos patienter med 
hjärtsvikt (Walsh et al., 2018). Patienter beskriver känslan av att inte längre kunna vara 
sig själva. Denna känsla är ibland relaterad till att fysiska symtom hindrar patienter från 
att göra det de vill göra (Sampaio et al., 2018), vilket i sin tur kan leda till känslor av att 
vara värdelös och att inte behövas (Paturzo et al., 2016; Östman et al., 2015). 
 

Skuld 
Patienter med hjärtsvikt kan leva med skuldkänslor (Chuen Wei Sea et al., 2016; Nordfonn 
et al., 2019). Patienter rapporterar att dessa skuldkänslor är relaterade till att de behöver 
mycket hjälp i vardagen och att de därför upplever sig som en börda för omgivningen 
(Chiaranai, 2014; Chuen Wei Sea et al., 2016; Nordfonn et al., 2019; Sampaio et al., 2018; 
Östman et al., 2015). Vidare känner patienter skuld på grund av att de inte orkar göra 
saker och att de därför inte tycker att de är till någon nytta (Chiaranai, 2014; Nordfonn et 
al., 2019). Ytterligare en källa till skuld är att patienter anklagar sig själva och de val de 
gjort tidigare i livet för att ha orsakat sjukdomen (Chiaranai, 2014; Walsh et al., 2018). 
Vidare känner patienter skuld när de klagar på den vård de får och upplever sig då som 
besvärliga patienter (Nordfonn et al., 2019). 
 

Ensamhet 
Patienter med hjärtsvikt kan uppleva ensamhet (Östman et al., 2015). Ensamheten kan bli 
särskilt tydlig när de kommer hem från sjukhus. Plötsligt är de ensamma med att bedöma 
symtom och att sköta behandling. Hemma finns inte heller någon som övervakar dem 
(Chuen Wei Sea et al., 2016; Nordfonn et al., 2019). Patienter kan uppleva att de blir 
lämnade åt sig själva när sjukvården brister i sitt uppdrag, vilket i sin tur kan leda till 
rädsla, oro och ångest. (Nordfonn et al., 2019). 
 

Oviss framtid 
Osäkerhet och rädsla inför framtiden hör till vardagen för patienter med hjärtsvikt (Chuen 
Wei Sea et al., 2016; Klindtworth et al., 2015; Paturzo et al., 2016; Sampaio et al., 2018; 
Östman et al., 2015). Osäkerheten kan gälla sjukdomens tillstånd (Sampaio et al., 2018) 
och utveckling och patienter kan vara rädda för försämringar (Klindtworth et al., 2015; 
Sampaio et al., 2018; Walsh et al., 2018). Patienter rapporterar att framtiden känns 
onåbar och att de slutar planera för framtiden (Östman et al., 2015). Bland de rädslor 
patienter med hjärtsvikt lever med är rädslan för döden återkommande (Chiaranai, 2014; 
Kimani et al., 2018). Patienter rapporterar att de lever under ett ständigt dödshot 
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(Corcoran, Jowsey & Leeder, 2012), rädslan av att de kan dö när som helst (Sampaio et 
al., 2018). Denna rädsla är framförallt närvarande när man upplever svåra symtom 
(Chuen Wei Sea et al., 2016). Patienter känner dödsångest (Sampaio et al., 2018) och 
rädsla för hur döden kommer att gå till (Klindtworth et al., 2015). Samtidigt finns det 
patienter som, trots att de har en dödlig och obotlig sjukdom, inte ser sig själva som 
döende (Sampaio et al., 2018). Det förekommer dock även känslor av framtidshopp hos 
patienter med hjärtsvikt (Sampaio et al., 2018). 
  



 15 

Metoddiskussion 
Då syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 
hjärtsvikt i vardagen valdes att söka sådana upplevelser i vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ design. Eftersom kvalitativ metod är lämplig att använda när man vill studera 
subjektiva upplevelser av något (Henricson & Billhult, 2017) stärker detta 
litteraturstudiens trovärdighet eftersom den kunskap som genereras då kan antas vara 
rimlig (Mårtensson & Fridlund, 2017). Trovärdigheten stärks även av att induktiv ansats 
användes, då detta är en lämplig ansats för att förutsättningslöst kartlägga kunskap 
(Priebe & Landström, 2017), och av att metoden och materialet granskades av 
studiekamrater, s.k. peer debriefing, i samband med handledarträffar under arbetets 
gång. Metodiken beskrevs och motiverades tydligt, vilket ökar bekräftelsebarheten 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
Inför sökningarna beslutades att databaserna CINAHL och MEDLINE skulle användas för 
framtagande av relevanta artiklar. Även databasen PsychInfo skulle kunna ha innehållit 
relevant forskning vilken hade kunnat bredda litteraturstudiens innehåll ytterligare. 
PsychInfo exkluderades dock då uppfattningen var att denna databas inte hade samma 
tydliga fokus på omvårdnad som de två databaser som valdes. För att få så många 
relevanta sökträffar som möjligt gjordes breda sökningar med allmänna sökord. Styrkan i 
dessa sökningar blev många träffar som därmed gav en mängd relevanta beskrivningar av 
upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Sökningarna begränsades från år 2009-2019. Ett 
bredare tidsspektrum hade genererat fler träffar, men viss forskning skulle då kunna ha 
varit föråldrad. Artiklar som ansågs beskriva upplevelser av att leva med hjärtsvikt i 
vardagen, men som fokuserade på specifika upplevelser, exkluderades i urvalsprocessen. 
En svaghet i detta är att artiklar som ändå skulle varit relevanta för litteraturstudiens syfte 
kan ha exkluderats. Under urvalsprocessen användes HHJs granskningsprotokoll. Detta 
är en styrka då det möjliggör en systematisk och likvärdig bedömning av artiklar. 
Svagheten med granskningsprotokollet är att det ger utrymme för viss tolkning. 
Protokollets punkter kan ha tolkats på ett felaktigt sätt vilket kan ha lett till fel i 
urvalsprocessen. Därmed kan inkluderade artiklar som egentligen borde exkluderats eller 
exkluderade artiklar som egentligen borde inkluderats ha använts till resultatet. För att 
artiklar skulle gå vidare till dataanalys skulle sex av åtta frågor vara besvarade med ”ja” i 
del II av granskningsprotokollet. Det valdes för att säkerställa en god kvalitet på 
analyserade artiklar. Utfallet blev att alla artiklar som inkluderades i resultatet var 
besvarade med “ja” på minst sju av åtta frågor. Fyra artiklar saknade en utförlig diskussion 
kopplad till kvalitetssäkringsbegreppen, och en artikel saknade en utförlig beskrivning av 
den kvalitativa metod som använts. Alla artiklar som gick vidare till dataanalys höll alltså 
en hög kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklar utvalda för resultatet omfattar 
studier från tolv länder i fem världsdelar och patienter från alla NYHA-klasser. Styrkan i 
detta breda urval är att det ger bred kunskap av hur det är att leva med hjärtsvikt i 
vardagen, vilket svarar på litteraturstudiens syfte. Överförbarheten till enskilda grupper 
begränsas dock av att de länder de olika studierna utförts i har olika ekonomiska 
förutsättningar och olika god sjukvård, och av att de studerade personerna hade mycket 
varierande svårighetsgrad av hjärtsvikt. Om överförbarhet ska vara möjlig krävs en tydlig 
beskrivning av resultatet och hur det ska kunna överföras till särskild person eller grupp 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Litteraturstudiens överförbarhet stärks något av att 
studiernas ursprungsländer redovisas. Överförbarheten hade kunnat stärkas ytterligare 
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genom att använda fler och mer specifika inklusionskriterier och sökord för att få en 
rättvisare bild av en viss grupp av patienter. Ett smalare syfte, till exempel “upplevelsen 
av att leva med hjärtsvikt NYHA-klass III-IV” eller “upplevelsen av att vara inlagd på 
sjukhus på grund av hjärtsvikt”, hade också kunnat öka möjligheterna för god 
överförbarhet. 
 
En styrka med dataanalysen är att en välbeskriven och lättförståelig modell, Fribergs 
femstegsmodell, användes. Data analyserades därmed på ett strukturerat sätt för att 
framställa en tydlig helhet (Friberg, 2017a). Den utförliga beskrivningen av analysen 
bidrar till en hög bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). De övergripande 
teman och subteman som framställdes representerar flera mänskliga dimensioner, därför 
anses de ge en bred och fördjupad bild av upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen. 
Vissa steg i urval och granskningsprocess utfördes individuellt. Risken finns att 
författarna bedömde och tolkade artiklar på något olika sätt. Detta skulle ha kunnat 
undvikas om alla steg utförts gemensamt, vilket hade stärkt litteraturstudiens 
bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Eftersom förförståelse och tidigare 
erfarenheter kan påverka insamling och tolkning av analysmaterial diskuterades tidigare 
erfarenheter av att möta personer med hjärtsvikt och bristen på tidigare erfarenheter av 
att använda den valda metoden. Detta stärker litteraturöversiktens pålitlighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
Båda författarna ansåg sig ha goda kunskaper i det engelska språket, men det fanns ändå 
en icke försumbar risk för felaktiga översättningar och tolkningar. Detsamma gällde 
författarnas kunskaper om de olika kvalitativa forsknings- och analysmetoder som 
använts i de granskade studierna. Begränsad förståelse för hur resultaten i studierna hade 
genererats kan ha lett till feltolkningar av desamma. Det fanns ingen tidigare erfarenhet 
av att göra litteraturöversikter eller av att använda den valda analysmodellen. Tidigare 
erfarenheter av personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt kan också ha påverkat 
tolkningen av de analyserade studierna. Det fanns en viss erfarenhet av att möta personer 
med hjärtsvikt i yrkeslivet, och av att ha en nära anhörig med hjärtsvikt. Begränsade 
språk- och metodkunskaper samt förförståelse kan ha lett till feltolkningar och felaktiga 
resultat, vilket påverkar litteraturöversiktens trovärdighet negativt. Genom att redovisa 
förförståelsen stärks dock litteraturöversiktens pålitlighet något (Mårtensson & Fridlund, 
2017). 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelse av att leva med 
hjärtsvikt i vardagen. Som huvudfynd identifierades begränsningar i vardagen, social 
inverkan och förändrade känslor. Lidande valdes som teoretisk ram för diskussionen. 
 
I resultatets första övergripande tema, begränsningar i livet, framkommer att patienter 
med hjärtsvikt upplever kroppsliga förändringar, begränsningar och svårigheter i 
vardagen som är direkt eller indirekt orsakade av sjukdomen. Bland upplevda 
förändringar finns andnöd/andfåddhet och trötthet. Upplevelser som härrör från fysiska 
symtom kan skapa ett sjukdomslidande hos de sjuka personerna (Eriksson,1994; Arman, 
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2016a). Kroppsliga förändringar leder dessutom till upplevelser av att inte orka eller hinna 
göra det man vill. De kroppsliga begränsningarna på grund av hjärtsvikt kan vara 
omfattande och få långtgående konsekvenser för stora delar av livet. Resultatet visar 
exempelvis att patienter kan uppleva att förmågan att sköta ett arbete förloras, att sexlivet 
förändras och att de inte orkar ta sig från hemmet. Sjukdomar som påverkar förmågan att 
göra saker uppfattas i en studie som de mest besvärande hos patienter med flera kroniska 
sjukdomar (Slightam, Brandt, Jenchura, Lewis Asch & Zulman, 2018). En studie som 
undersökte upplevelser hos patienter med en eller flera vanliga kroniska sjukdomar fann 
liksom denna litteraturöversikt att andnöd, bröstsmärta och trötthet gör att aktiviteter tar 
längre tid (Jeon et.al., 2010). När livet förändras på grund av sådana begränsningar kan 
de drabbade uppleva ett livslidande (Eriksson, 1994; Arman, 2016a). Sjuksköterskor kan 
hjälpa patienter med hjärtsvikt genom att ge råd om hur vardagliga aktiviteter kan 
genomföras trots hjärtsvikt. Råden kan exempelvis bestå i att beskriva hur ansträngande 
aktiviteter kan delas upp i mindre och mer hanterbara delar. På så sätt kan de upplevda 
begränsningarna minskas (Mahoney-Davis, Davis, Glen, Clifton & Salkovskis, 2017). Pihl, 
Fridlund & Mårtensson (2011) konstaterar att en viktig uppgift för sjuksköterskor är att 
hjälpa patienter med hjärtsvikt att se saker ur nya synvinklar och hitta nya lösningar på 
praktiska problem för att övervinna hinder i vardagen och fortsätta leva ett rikt liv. Pihl 
et.al. (2011) påpekar även vikten av att sjuksköterskor hjälper patienter med hjärtsvikt att 
lita på den fysiska förmåga som de faktiskt har, då tvivel på den egna förmågan hindrar 
patienter att göra saker som de egentligen skulle klara av. Åtgärder som stärker patienters 
förmåga att utföra de aktiviteter de önskar innebär att man stärker deras 
handlingseffektivitet vilket bidrar till en ökad autonomi, vilket är värdefullt ur ett etiskt 
perspektiv (Sandman & Kjellström, 2013). 
 
Litteraturstudiens andra övergripande tema visar att de kroppsliga förändringarna och de 
medföljande begränsningarna gör att det upplevs svårare att delta i sociala aktiviteter, 
vilket kan leda till isolering och förlorade relationer. Sociala roller ändras, konflikter 
uppstår, och vänner kan dra sig undan efter sjukdomsbeskedet. Personer som drabbas av 
hjärtsvikt upplever en tydlig förändring i det sociala livet. Leeming, Murray & Kendall 
(2014) menar att social isolering kan ha sin grund i fysisk nedgång, men de direkta 
orsakerna kan vara att man drar sig undan eller säger nej till sociala aktiviteter då man 
inte vill att andra ska se att man är sjuk eller att man inte vågar planera framåt på grund 
av den oberäkneliga sjukdomen. Jeon et.al. (2010) beskriver att symtom som andnöd och 
trötthet gör att saker tar längre tid att utföra, vilket i sin tur begränsar tiden för sociala 
aktiviteter. Även Boyd, Murray, Kendall, Worth, Benton & Clausen (2004) och Pihl et.al. 
(2011) fann att fysiska begränsningar verkade mycket hämmande på det sociala livet. I 
litteraturstudiens resultat framgår vidare att relationer till familj och vänner förändras i 
samband med insjuknandet. Slightam et.al. (2018) beskriver hur patienter vars relationer 
påverkas av kronisk sjukdom upplever en sänkt livskvalitet. Hemberg, Nyqvist & Näsman 
(2019) beskriver att äldre personer kan bli mindre socialt aktiva och tillbringa mycket tid 
ensamma. Denna isolering kan leda till ett existentiellt lidande som ytterligare förstärker 
känslan av ensamhet. Vidare föreslås att vården kan stärka dessa personers livskvalitet 
och minska deras lidande genom att bland annat hjälpa dem att  engagera sig i vardagliga 
sociala aktiviteter som känns meningsfulla för dem. Sjuksköterskor kan uppmuntra 
patienter att hitta aktiviteter som upplevs meningsfulla och som minskar upplevelsen av 
isolering och ensamhet. Förslagsvis kan sjuksköterskor ordna lärtillfällen, exempelvis 
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lärcaféer, för patienter med hjärtsvikt som möjliggör både kunskap och meningsfull 
samvaro för patienter (List Slotte, 2018).  
 
Ilska och sorg över att ha blivit sjuk är några av många känslor som beskrivs i 
litteraturstudiens tredje övergripande tema om förändrade känslor. Betydande känslor är 
rädsla och oro över sjukdomen och hur den kommer att utvecklas, liksom upplevelsen av 
att livet förändras. Eriksson (1994) och Arman (2016a) beskriver det faktum att livet 
förändras av sjukdom som en form av livslidande. Likaså framkommer existentiella frågor 
och tankar. Ytterligare beskrivningar patienter ger är upplevelser av att bli hjälplös och 
känna sig värdelös. Sjukdom och dess påverkan på personers liv ger nedstämdhet och 
depression. I forskning av Costa, Vale, Sobral & Pereira (2015) framgår hur de olika 
känsloupplevelserna relaterade till sjukdom kan utvecklas till depression och 
nedstämdhet. Svåra depressiva symtom och rädslor kan exempelvis relateras till ångest 
hos patienter med kronisk sjukdom, exempelvis kronisk smärta. Kunskap om depression 
och nedstämdhet som lidande hos patienter med hjärtsvikt är av betydelse för vården 
sjuksköterskor ger. Kunskaperna behövs för att förstå patienters lidande och för att kunna 
ge stöd i den situationen de befinner sig i (Mangolian Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi & 
Ahmadi, 2017), och dessa kunskaper förbättrar sjuksköterskors förutsättningar att möta 
patienter med hjärtsvikt på ett mer tillfredsställande sätt (Mahoney-Davis et. al., 2017). 
Den etiska koden för sjuksköterskor beskriver sjuksköterskors fyra ansvarsområden och 
hur sjuksköterskor just ska arbeta för att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom 
och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Detta kan tolkas som att 
sjuksköterskors främsta mål är att förbättra förutsättningarna för patienter att må bra. 
Det är sjuksköterskors etiska och moraliska ansvar att se till att patienters upplevelse av 
ohälsa respekteras och tas på allvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 
Sjuksköterskor bör därför vara uppmärksamma på depressiva symtom hos patienter med 
hjärtsvikt. Sjuksköterskor kan ge omvårdnad i form av stödjande samtal till deprimerade 
patienter. I sådana samtal kan patienter ges möjlighet att sätta ord på svåra tankar och 
känslor, vilket kan hjälpa dem att hantera den psykiska smärta och det psykiska lidande 
som en depression kan ge upphov till (Skärsäter, 2019). Vid behov ska sjuksköterskor ta 
kontakt med andra professioner som har specifik kunskap för att kunna ordinera 
behandling mot nedstämdhet och depression (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). 
 

Slutsatser 
Litteraturstudien utgör en sammanställning av kunskaper som sammantaget ger en 
fördjupad förståelse för patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen. Det 
är tydligt att hjärtsvikt påverkar patienters vardag på flera sätt och orsakar lidande i olika 
dimensioner.  Patienter beskriver upplevelser av begränsningar i vardagen, social 
inverkan och förändrade känslor till följd av sjukdomen hjärtsvikt.  
 

Kliniska implikationer 
Ryan & Farrelly (2009) påpekar vikten av att sjuksköterskor skapar förståelse kring 
patienters upplevelser. Hjärtsvikt kan inte botas, men sjuksköterskor kan underlätta för 
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patienter att leva med sin sjukdom. Då kroppsliga begränsningar är en del av patienters 
upplevelse av hjärtsvikt bör omvårdnaden fokusera på att minska upplevelserna av dessa. 
Samtidigt förbättrar man patienters förutsättningar till ett rikt socialt liv, eftersom 
hjärtsviktens sociala inverkan kan ha sin grund i kroppsliga begränsningar. 
Sjuksköterskor kan dessutom hjälpa patienter med hjärtsvikt att minska upplevelser av 
ensamhet och isolering genom att ordna lärtillfällen då patienter kan utbyta upplevelser 
och erfarenheter med varandra. Ytterligare ett sätt är att ha tätare uppföljningssamtal, 
vilket skulle kunna inge trygghet för patienter. Genom dessa samtal kan dessutom 
försämring i fysisk och psykisk hälsa fångas upp tidigt, vilket kan minska onödigt lidande 
och risken för sjukhusinläggning. I behandlingen av hjärtsvikt är det sjukhusvården som 
utgör den största kostnaden för hälso- och sjukvården, och därför är de åtgärder som 
minskar behovet av vård på sjukhus kostnadseffektiva för hälso- och sjukvården 
(Läkemedelsverket, 2006). Åtgärder som riktas mot enskilda patienter är på så sätt till 
fördel för hela samhället då det sparar resurser och förbättrar förutsättningarna för en 
hållbar utveckling i vården. Vidare forskning om patienters upplevelser av att leva med 
hjärtsvikt skulle kvantitativt kunna undersöka vilka upplevelser patienter upplever som 
svårast att leva med och vilka upplevelser de ser som mest angelägna att få hjälp med att 
hantera. Med förståelse för detta kan resurser fördelas rätt till de åtgärder som svarar mot 
patienters största behov. 
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Att undersöka 
upplevelser av 
diskontinuitet i 
dagliga livet hos 
patienter med 
hjärtsvikt, och 
vad som kan 
stärka 
kontinuiteten för 
dem. 

Urval:  
Strategiskt urval 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
individuella och i 
fokusgrupp 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet 
presenteras 
som tre 
koncept: 
1) Upplevelser 
av 
diskontinuitet 
(pga 
begränsande 
symtom, 
sjukdomen tar 
mycket tid, 
osäker framtid, 
förändrade 
relationer) 
2) 
Återerövrande 
(genom att 
anpassa sig, 
upprätthålla en 
frisk bild av sig 
själv, leva i 
nuet, fokusera 
på sådant de 
fortfarande 
klarar) 
3) Försoning 
(genom att 
normalisera, 
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bevara sin 
sociala roll) 

 
  



 

Bilaga 2: Hälsohögskolan i Jönköpings protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod 
 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?  Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i 
Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?   Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?   Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?    Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?    Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?     Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        
       Ja   Nej  



 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?     Ja   Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i 
Jönköping/henr 


