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Sammanfattning 
Hjärtsvikt är ett tillstånd som ökar i dagens samhälle. Tillståndet påverkar många funktioner i det 

dagliga livet som främst beror på symtom och olika behov som gör vardagen svår för individen. 

Syftet var att beskriva individens upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Metoden som användes 

var en litteraturöversikt med en kvalitativ ansats, med sammanlagt 12 artiklar. Analysen 

resulterade i huvudtemat En oförutsägbar och sviktande kropp med de tillhörande temana En ny 

livssituaion, Att uppleva trygghet, Att behöva anpassa sig till det nya tillståndet samt Att finna mening med 

livet. Resultatet visar att hjärtsvikt ger symtom och känslor som hindrar individen att vara den 

person individen var före insjuknandet. Tillståndet kräver anpassning till situationen för att främja 

en god livssituation och att åter finna mening med livet och hopp om framtiden. Sjuksköterskans 

främsta uppgift vid vård av individen med hjärtsvikt är, att utbilda individen så att anpassning till 

situationen kan ske. Detta kan göra att individen känner trygghet i sin livssituation.  
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Summary 
Heart failure is a condition that increases in the society today. The condidtion affects a lot in the 

daily life which mostly depends up on symptoms and different demands that makes the every day 

life hard for the individual. The purpose was to describe the individuals’ experiences of  living 

with heart failure. A literature review with a qualitative approach was usead as the method with 12 

articles all together. The anatomy resulted in the main theme An unpredictable and failing body with 

the appurtenant themes A new situation of  life, To experience security, Need to adapt to the new condition, 

and To find the meaning with life.  The result shows that heart failure gives symptoms and feelings 

that narrow the individuals’ chances of  being the same person as before the disease started. The 

condition claims adaption to the new situation to promote a good situation of  life and to once 

again find the meaning of  life and hope for the future. The nurse's task when caring these 

individuals is to educate them so readjusting will be able to befall, which will give the individual 

security in the new circumstances of  life.  
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Inledning 
Vid debut av diagnostiserad hjärtsvikt är medellivslängden 16 månader (1) och innebär därför en 

ökad risk för en förtidig död (2). Individens funktioner försämras på grund av tillståndet och 

detta innebär en fysisk och emotionell stress för individen. Hjärtsvikt är ett tillstånd som ökar i 

samhället och på grund av detta finns det ett ökat behov av vård (3). Eftersom tillståndet är 

kroniskt, behöver individen utbildning i hantering av tillståndet, så befintlig fysisk och psykisk 

kapacitet kan bibehållas (4). Sjuksköterskan har en betydande roll vad det gäller att erbjuda 

utbildningstillfällen, eftersom individen då har möjlighet att erhålla kunskap som innebär 

möjlighet till att hantera tillståndet (5). Genom att sjuksköterskan förmedlar kunskap, kan 

individens hälsa främjas (4).  

 

Bakgrund 

Definition 

Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd som orsakas av olika underliggande hjärtsjukdomar. Hjärtsvikt 

innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräcklig mängd blod (6, 7), eller att hjärtat har svårt för 

att fyllas med blod (7, 8).  

Epidemiologi 

42 % av alla dödsfall i Sverige år 2005 kunde förklaras av hjärt- och kärlsjukdomar och den 

vanligaste hjärt- och kärlsjukdomen av dessa var hjärtsvikt (2). I Sverige insjuknar 30 000 

personer i hjärtsvikt varje år (7). Det beräknas att cirka 200 000 individer i Sverige lever med 

hjärtsvikt som ger symtom (7, 9) och ungefär lika stort antal individer som lever med latent 

hjärtsvikt (9). Europeiska kardiologföreningen har uppskattat att 10 miljoner av totalt 900 

miljoner individer i Europa, lever med hjärtsvikt som ger symtom. Hjärtsvikt är den vanligaste 

orsaken till sjukhusvård för individen över 65 år och är ett tillstånd som vanligtvis drabbar äldre 

som ofta är multisjuka (7). Risken för att utveckla hjärtsvikt för kvinnor över 40 år är 20 % och 

för män 21 % (10). Teoretiskt sett ökar antalet individer med hjärtsvikt i Sverige eftersom 

medelåldern ökar och för att fler individer överlever en hjärtinfarkt (7).  

Etiologi 

Hjärtsvikt beror på underliggande hjärt- och kärlsjukdomar (6) och 80 % av de totala orsakerna 

till hjärtsvikt utgörs av hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom och är därmed de vanligaste 

orsakerna till hjärtsvikt (11). Nedsatt pumpförmåga kan bero på nedsatt muskelkraft i myokardiet, 

oelastiska hjärtväggar eller utslitna klaffar i hjärtat (12). Dessa dysfunktioner i hjärtat kan bero på 

exempelvis genomgången hjärtinfarkt eller arytmi (13). Faktorer som ökar risken av att insjukna i 

hjärt- och kärlsjukdomar och som kan vara orsaken till att utveckla hjärtsvikt är obehandlad 

diabetes, övervikt (6), rökning, osunda matvanor samt skadlig alkoholkonsumtion (12).  
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Symtom 

Vid hjärtsvikt kan symtom som plötslig viktökning, ankelsvullnad, dyspné och fatigue yttra sig (5, 

14), även andfåddhet, nattliga vattenkastningar och nattlig hosta är vanliga symtom (15). 

Hjärtsvikt kan också ge symtom som sömnlöshet, minskad motivation och fysisk utmattning, 

som kan innebära en negativ inverkan på individens liv (16). Individen kan bli isolerad på grund 

av symtom som begränsar denne i utförandet av de aktiviteter som brukade utföras före 

insjuknandet (17). Beroende på vilka symtom individen uppvisar, klassificeras graden av hjärtsvikt 

i ett system som kallas NYHA (New York Heart Association) som består av 4 olika klasser (6, 

18). Individen uppvisar inte enbart fysiska symtom av tillståndet, utan även psykiska symtom så 

som ångest och nedstämdhet. Genom att vårdpersonalen uppmärksammar psykiska symtom, 

bekräftas individen i sitt tillstånd (19).  

Diagnostik och behandling 

Det är inte alltid enkelt att diagnostisera hjärtsvikt i ett tidigt skede, eftersom det inte finns en 

specifik metod för att upptäcka tillståndet. På grund av de diffusa symtom som individen 

uppvisar vid lindrig hjärtsvikt, kan symtomen misstolkas och individen kan bli felaktigt 

diagnostiserad (12). För att hjärtsvikt ska diagnostiseras bör individen uppvisa symtom som 

andfåddhet, trötthet vid vila eller under ansträngning, eller uppvisa symtom på ankelsvullnad. 

Hjärtsvikt bör även påvisas genom en ekokardiografi för att bevisa dysfunktion i vila (18). Målet 

vid behandling av hjärtsvikt är att förebygga och lindra symtom samt att minska ohälsa och 

dödlighet (20). Behandlingen bör riktas mot den underliggande hjärtsjukdomen (8). Eftersom de 

huvudsakliga orsakerna till hjärtsvikt beror på hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom, finns det 

möjligheter att förebygga och underlätta tillståndet med hjälp av medicinering av dessa sjukdomar 

(7). Vid farmakologisk behandling kan individen få läkemedel som beta-blockerare, ACE-

hämmare (Angiotensin converting enzyme) och diuretika (18, 20, 21). För en framgångsrik 

behandling med färre symtom och en bättre vardag, behöver individen utföra egenvård. Exempel 

på egenvård är daglig viktmätning, följa en hälsosam diet samt att uppmärksamma 

symtomförändringar (20). Exempel på primärprevention för hjärtsvikt kan vara att äta en bra 

kost, bibehålla en normal kroppsvikt samt aktivera sig med fysisk aktivitet (7, 18). Utbildning i 

hur tillståndet bör hanteras, påbörjas oftast när individen är inneliggande på sjukhus (22). Efter 

sjukhusvistelsen remitteras individen till tillhörande vårdcentral eller till en hjärtsviktsmottagning 

för återbesök och uppföljning. På mottagningen får individen uppföljning av en sjuksköterska 

som är specialiserad inom hjärtsvikt. Den främsta uppgiften för en sjuksköterska på en 

hjärtsviktsmottagning är att undervisa samt rådgiva individen i tillståndet (23). Trots 

sjuksköterskans uppgift i att utbilda, kan individen uppvisa otillräcklig kunskap för att kunna 

främja hantering och anpassning till tillståndet (24). Detta kan medföra återinläggningar på 

sjukhus (25). 

Livssituationen med hjärtsvikt  

Att leva med en kronisk sjukdom innebär ett bestående lidande men även en process om att finna 

sig själv i tillståndet. Det kan finnas en längtan om att få dö, samtidigt som det kan finnas en vilja 

om att få leva. Ett kroniskt tillstånd kan medföra en brist på energi som hämmar välbefinnandet i 

det dagliga livet och kan innebära att individen känner frustration över att inte kunna vara 

självständig (26). Även om rekommendationer och restriktioner efterföljs om hur hjärtsvikt bör 

hanteras på bästa sätt, kvarstår symtom som exempelvis trötthet som kan ge begränsningar i 
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individens liv (27). Symtom som trötthet och andfåddhet kan ge begränsningar i vardagen genom 

att individen inte orkar förflytta sig längre sträckor (28). Ytterligare en faktor som kan ge minskad 

tillfredsställelse med livet hos individen med hjärtsvikt, är risken att drabbas av fysisk och 

emotionell stress på grund av tillståndet (3). Känslan av att hjärtat är sjukt och oron för ett 

plågsamt döende, kan innebära att individen känner en otrygghet i sitt tillstånd. Om individen har 

kontroll över sitt tillstånd och över sin behandling, kan en ökad trygghet infinna sig (29). 

Individen tar en dag i taget och vill oftast inte planera inför framtiden, på grund av osäkerheten 

om hur tillståndet kommer att utvecklas (30).  

Egenvård 

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som gör att individen får leva med symtom resten av sitt liv, 

detta innebär att individen behöver kunskap om sitt tillstånd så att denne får det självförtroende 

som behövs för att utföra egenvård. Det visar sig att individen som har självförtroende i att 

hantera sitt tillstånd, visar ett högre välbefinnande (4) och är mer motiverad till att hantera 

symtomen (5). Egenvård innebär förmågan att kunna tolka och behandla symtom som tillståndet 

medför. Vid sjukhusvistelse behöver individen vara delaktig i vården och ta till sig utbildningen 

om sitt tillstånd för att sedan kunna utföra egenvård i hemmet (31). För att få individen delaktig i 

vården kan empowerment tillämpas, vilket innebär ett samspel mellan vårdpersonalen och 

individen i omvårdnaden (32). Vårdpersonalens ansvar vid empowermet innebär att hjälpa, 

uppmuntra samt ge individen stöd till delaktighet (33). Det visar sig att tillämpning av 

empowerment kan ge ett snabbare tillfrisknande och en bättre hälsa genom att individen är 

delaktig i omvårdnaden (34). En faktor som individen upplever underlätta egenvårdsbeteendet är 

socialt stöd från närstående (35). Exempel på egenvård kan vara att kontrollera svullnad runt 

ankeln eller förebygga sjukdomstillstånd genom exempelvis vaccination (4).  

Egenvårdsteori 

Dorothea Orem’s egenvårdsteori är baserad på hennes egna erfarenheter av vårdyrket (36). 

Teorins huvudtes handlar om att individen har en förmåga samt en inre motivation till att utföra 

åtgärder för att främja och tillvarata hälsa eller att tillämpa åtgärder för att motverka sjukdom. 

Om individen inte är kapabel till att utföra egenvård, ska denne få hjälp med att återfå sin 

egenvårdskapacitet eftersom egenvård ses som väsentligt för att främja hälsa och välbefinnande 

(37). Egenvård enligt Orem är de omvårdnadsåtgärder individen klarar av att utföra själv och 

omvårdnad innebär de omvårdnadsåtgärder individen inte klarar av att utföra själv. Målet för 

omvårdnaden är att i största möjliga mån hjälpa individen till självständighet för att denne ska 

kunna utföra egenvård. Hälsa enligt Orem är om individen upplever hälsa och klarar av att ta 

hand om sig själv utan andras inblandning samt känner en fysisk och psykisk helhet i livet. Hälsa 

beskrivs som en subjektiv upplevelse och ett individuellt tillstånd, därför kan det vara svårt för 

vårdpersonalen och avgöra individens hälsa (36). Orem beskriver individen som medveten, 

rationell och inriktad på handling (37). Individen vill i grund och botten göra vad som krävs för 

att undvika sjukdom och främja sin egen hälsa. Individen har en motivation till att genomföra 

målinriktade handlingar för sin hälsa. Teorin om egenvården är indelad i tre olika teorier, 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård innebär de aktiviteter individen kan 

utföra själv och individens förmåga att upprätthålla och bevara hälsa och välbefinnande. Vilken 

egenvårdskapacitet individen har beror exempelvis på dennes kunskapsnivå och tankesätt. 

Sjuksköterskan har möjlighet att hjälpa individen till ökad egenvårdskapacitet och målet med 
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omvårdnaden är att individen ska bli oberoende och kunna återta sin egenvård. Det andra 

begreppet i Orems egenvårdsteori är egenvårdsbrist, detta begrepp ger en förklaring till varför 

individen har ett behov av omvårdnad. Denna teori är indelad i egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet innebär det som krävs av individen för att kunna 

planera och utföra egenvård. När egenvårdskapaciteten sänks exempelvis vid sjukdom, 

uppkommer det begränsningar för individen i att kunna utföra egenvård. Egenvårdsbrist är en 

obalans mellan egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. När individen inte längre kan utföra 

egenvård kommer den i behov av omvårdnad. Det tredje begreppet är omvårdnadssystem som 

skapas genom interaktionen mellan vårdpersonalen och individen, där vårdpersonalen tillåter och 

accepterar individens rätt att utföra och utveckla sin egenvård. Svårigheter i samband med 

omvårdnadssytemet, kan för vårdpersonalen vara att identifiera individens egenvårdsbehov. Det 

kan vara svårt för vårdpersonalen att avgöra vad individen själv klarar av att utföra i sin vård och 

riskerar därmed att överta sådant som individen själv skulle klara av att utföra. Vårdpersonalens 

huvudsakliga uppgift vad det gäller egenvård, är att undervisa individen i sitt tillstånd så egenvård 

kan tillämpas (36). 

Sjuksköterskans roll vid vård av en individ med hjärtsvikt 

Sjuksköterskans uppgift vid behandling av individen är att i omvårdnadsarbetet lindra lidande, 

återställa hälsa, främja hälsa och förebygga sjukdom (38). Sjuksköterskan ska även enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska främja individens hälsa, genom att ta 

tillvara på det friska hos individen. Sjuksköterskans ansvar innebär att informera om 

livsstilsförändringar som gynnar individen i dennes livssituation samt identifiera och förebygga 

riskfaktorer för individens hälsa. Ansvaret innebär även att ta till vara på individens resurser och 

dennes förmåga till egenvård (39). Att utbilda individen ingår i sjuksköterskans profession (39, 

40). En individ med kronisk sjukdom är beroende av hjälp från vårdpersonal för att klara av att 

hantera det dagliga livet (26). Tillfredsställelsen i det dagliga livet kan förbättras hos individen om 

vårdpersonalen vårdar denne utifrån ett helhetsperspektiv med hälsorelaterade insatser. 

Vårdpersonalen kan exempelvis lindra symtom, för att på så vis underlätta tillståndet så individen 

kan leva det liv som denne önskar. Individens dagliga liv kan inte enbart förbättras genom 

hälsorelaterade insatser, utan individen måste även acceptera situationen tillståndet medför (41). 

Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnad av en individ med hjärtsvikt handlar främst om att rådge 

och utbilda individen för att denne på bästa sätt ska ha möjlighet att anpassa livet till tillståndet 

(22, 24, 42). Exempelvis bör sjuksköterskan förmedla undervisning om hur individen kan känna 

igen symtom på försämring och när individen ska söka sjukvård. Individen bör även undervisas i 

råd om diet och salt- och vätskerestriktion (43). Undervisning visar sig stärka individens förmåga 

att kontrollera sina symtom. Undervisning visar sig även leda till att individen bättre kan hantera 

sin situation. Individen behöver information och utbildning om olika nödvändiga 

livsstilsförändringar och hur viktigt det är att följa sin medicinering. Uppföljning visar sig vara 

viktigt eftersom det är en stor mängd information att ta in vid endast ett tillfälle, vid 

uppföljningen kan individen även ställa frågor (44, 45). De individer som inte erbjuds uppföljning 

har en ökad risk för återinläggning på sjukhus (25). Specialiserade sjuksköterskor visar sig 

förbättra individens kunskap om tillståndet, där det framförallt handlar om att individen får färre 

oplanerade sjukhusvistelser och mindre dödlighet. Att individen tar till sig kunskapen är 

avgörande för att inte riskera försämring i tillståndet. Om sjuksköterskan tar sitt ansvar och 
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utbildar och informerar individen har denne en bättre chans att anpassa sig och hantera tillståndet 

för att främja en god livssituation (44). Det visar sig att individen upplever att denne inte får 

tillräcklig information gällande tillståndet för att kunna känna sig trygg i sin situation. Individen 

upplever att vårdpersonalen inte har tid med undervisning (30). Om vårdpersonalen avsätter tid 

till att prata med individen, erhåller individen minskad oro samt en ökad känsla av trygghet (29). 

Att ha otillräcklig kunskap om sin situation är ett problem, eftersom det ofta medför många 

sjukhusvistelser på grund av att individen inte vet vilka symtom som ska tas på allvar, eller hur de 

ska hanteras (31). 

Syfte 
Syftet var att beskriva individens upplevelse av att leva med hjärtsvikt.  

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt för att samla in redan befintlig kunskap inom 

området (46). Genom att studien baserades på kvalitativ forskning, införskaffades en djupare 

subjektiv förståelse av individens upplevelser (47, 48). Genom kvalitativ ansats kunde även 

helheter studeras för att kunna ge beskrivande data om hur individens dagliga liv såg ut (47).  

Datainsamling 

Artikelsökningen genomfördes via databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health) och Medline som täcker hälso- och vårdvetenskap. Två olika databaser valdes för 

att bättre täcka in vårdvetenskapen, eftersom en databas oftast inte är heltäckande gällande den 

forskning som finns tillgänglig (49). En inledande sökning gjordes för att ta reda på om befintlig 

forskning fanns inom området (47) samt för att få en uppfattning om det valda området (50). 

Sökningen genomfördes från den 31 januari till den 10 februari 2012. Sökningen gjordes som 

advanced search och begränsades genom att söka artiklar publicerade mellan år 2001-2012. 

Sökningen av artiklar mellan 2001-2012 gjordes inte enbart för att begränsa antalet artiklar, utan 

även för att införskaffa den mest aktuella forskningen inom området eftersom forskning är något 

som ständigt uppdateras (50), vilket ville återspeglas i arbetet. Endast artiklar publicerade på 

engelska valdes vid sökningen, eftersom de flesta vetenskapliga artiklar är publicerade på engelska 

(50). Artikelsökningen gjord i CINAHL kunde begränsas ytterligare genom att kryssa för peer 

reviewed för att endast få fram artiklar som är vetenskapligt granskade och godkända (47) och 

research artikle för att få fram resultat på originalartiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. 

Peer reviewed och research artikle fanns inte att välja som avgränsningskriterier i Medline.  

I sökningarna där flera sökord nyttjades, användes den booleska sökoperatoren AND för att 

fånga in så väsentlig litteratur som möjligt, samtidigt som sökningen avgränsades (47). Under 

sökningsprocessen utvärderades tillvägagångssätt samt resultatet av de sökningar som gjordes, för 

att få en så effektiv och korrekt sökning som möjligt (50). Vid den första sökningen, 
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genomfördes sökningar på vart sökord för sig, för att sedan kunna kombinera dem på olika sätt 

för bästa resultat. De olika sökorden var Heart failure, Living with, Daily life och Life. Efter 

utvärdering av första sökningen på antalet träffar samt artiklarnas abstract gjordes en annan 

sökning, där sökordskombinationerna Heart failure AND Daily life samt kombinationen Living 

with heart failure valdes, för att samla in relevanta artiklar som svarade mot syftet (Tabell 1). 

Living with heart failure valdes istället för kombinationen Heart failure AND Living with, samt 

valdes inte kombinationen Heart failure AND Life utan istället valdes Heart failure AND Daily 

life. Dessa ändringar gjordes eftersom det i testsökningen gav ett orimligt antal träffar för att 

samla in relevant litteratur. Dessa kombinationer blev sedan efter utvärdering av sökningen den 

slutgiltiga sökningen som användes för att samla in relevanta artiklar till resultatet. När 

sökningarna gjordes i de olika databaserna, upptäcktes att samma artikel uppkom flertalet gånger, 

vilket gjorde att artikeln valdes bort nästa gång den påträffades i sökningarna. 

För att underlätta urvalet av artiklar, kontrollerades samtliga träffar med hjälp av att ett 

kodningsschema upprättades (49). I det första steget i kodningschemat kontrollerades om artikeln 

var kvalitativ genom att gå igenom alla träffars titlar. Genom att kontrollera om artiklarna var 

empiriska stuider med kvalitativ ansats sorterades ett stort antal artiklar bort eftersom många 

artiklar var litteraturstudier och kvantitativa studier. Som nästa steg i kodningsshemat lästes 

abstractet för att kontrollera artikelns relevans mot syftet, det vill säga att artikeln var skriven ur 

ett individperspektiv med fokus på individens upplevelser. I detta steg gjordes det åter igen en 

kontroll för att se om artikeln var en empirisk studie med kvalitativ ansats. Ett antal artiklar från 

det första steget i kodningsschemat visade sig inte vara kvalitativa, vilket innebar att dessa 

sorterades bort i steg två (Tabell 1). Artiklar exkluderades även på grund av att artikeln hade ett 

anhörig- eller vårdpersonalperspektiv eller var skriven ur ett medicinskt perspektiv. Efter 

godkännande av artiklarna kvalitetsgranskades dessa genom ett protokoll för kvalitativa studier 

framtagna av Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad (Bilaga 1). Kvalitetsgranskningen 

genomfördes enskilt av båda författarna, sedan diskuterades det gemensamt fram vilka artiklar 

som skulle godtas. Båda författarna kvalitetsgranskade var för sig för att få en mer tillförlitlig 

granskning (47). Antalet artiklar som kvalitetsgranskades blev sammanlagt 48 stycken (Tabell 1). 

De artiklar som inte godkändes i kvalitetsgranskningen underkändes på grund av att etiskt 

resonemang saknades, erhöll svar nej på någon av frågorna i del 1 (Bilaga 1) eller för att artikeln 

efter en mer ingående analys inte visade sig vara relevant mot syftet. Ingen artikel exkluderades på 

grund av antalet deltagare, etnicitet, ålder, NYHA-klass eller kön eftersom det inte ansågs 

innefatta någon relevans gentemot syftet. 
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Tabell 1. Tabell över sökträffar och urvalet i den slutgiltiga artikelsökningen. 

 

Databas Sökord Antal träffar Lästa 

abstract 

Utvalda 

artiklar efter 

granskning 

av abstract 

Utvalda 

artiklar efter 

kvalitets-

granskning 

CINAHL Living with 

heart failure 

443 117 20 6 

CINAHL Heart failure 

AND Daily 

life 

31 18 6 3 

Medline Living with 

heart failure 

145 71 14 2 

Medline Heart failure 

AND Daily 

life 

69 45 8 1 

 

 

Antalet godkända artiklar efter kvalitetsgranskningen resulterade i 12 stycken, vilket ansågs som 

tillräckligt för att ligga till grund för resultatet. Dessa redovisas i en enskild tabell (Bilaga 2), för att 

visa artikelns kvalitetsnivå efter utförd kvalitetsgranskning samt redovisa artiklarnas resultat som 

ger möjlighet att få överblick över artiklarna (47). För att en studie skulle bli godkänd krävdes 

svar ja på de fyra första frågorna i del ett samt högst ett nej på resterande frågor i del två. Samtliga 

artiklar som inkluderades i resultatet erhöll en hög kvalitet, med hög kvalitet menas att studien 

erhållit högst ett nej på samtliga påståenden i del två i kvalitetsgranskningsprotokollet (Bilaga 1).  

Analys 

De utvalda artiklarna som godkänts genom kvalitetsgranskningen analyserades ingående, för att få 

en djupare förståelse av artiklarnas innehåll (46). Innan analysen till denna litteraturöversikt 

påbörjades reflekterades det över förförståelsen om hur hjärtsvikt påverkade individen. 

Förförståelse fanns om att hjärtsvikt är ett påfrestande tillstånd för individen. En förförståelse 

fanns även om att individen inte längre orkade göra så mycket som denne gjort förut. Baserat på 

tidigare kunskaper erhölls en förståelse om att tillståndet är kroniskt samt att individen kan, 

genom att leva ett hälsosamt liv, erhålla en bättre möjlighet att hantera tillståndet. Analysen av 

artiklarna genomfördes med hjälp av en femstegsmodell, där första steget innebar att läsa de 

utvalda artiklarna med fokus på resultatet. Detta gjordes individuellt flertalet gånger, för att få en 

förståelse för artiklarnas innehåll. Även det andra steget gjordes individuellt och innebar att 

identifiera nyckelfynden i artiklarnas resultat, för att ta reda på vad i artikeln som svarade mot 

arbetets syfte. För att finna nyckelfynden i artiklarnas resultat, fokuserades det på frågeställningen 

”Hur upplever individen det att leva med hjärtsvikt?”. För att underlätta identifieringen av 

nyckelfynden, användes en överstrykningspenna för att markera det väsentliga i resultatet och 

därmed enkelt kunna gå tillbaka i texten och se vad som ansågs väsentligt. I steg tre gjordes en 
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sammanställning av vad som ansågs väsentligt i varje enskild artikels resultat. Sammanställningen 

gjordes genom att gemensamt diskutera vad som framkommit vid den individuella identifieringen 

av nyckelfynden. I det fjärde steget jämfördes de sammanställda artiklarnas resultat med varandra, 

där likheter och skillnader identifierades. Dessa likheter och skillnader bildade en ny översikt och 

efter en överskådlig analys, bildades övergripande teman. Detta gjordes individuellt, för att det 

skulle bli mer tillförlitliga tolkningar av de sammanställda artiklarna. Efter den individuella 

tolkningen av de sammanställda artiklarna och de nybildade övergripande temana, diskuterades 

det sedan gemensamt fram slutgiltiga teman. De slutgiltiga temana resulterade i fem stycken. Vid 

mer ingående analys av arbetets resultat, ansågs resultatet inte vara färdigställt utan behövde 

bearbetas ytterligare. Resultatet ansågs vara kvantitativt presenterat och behövde därför 

omformuleras till en kvalitativ presentation. De teman som framkommit hade inte tillhörande 

subteman, vilket gjorde att resultatet upplevdes svårt att läsa. Resultatet analyserades på nytt, för 

ytterligare en analys av artiklarnas likheter och skillnader. Detta gjordes individuellt för att sedan 

gemensamt diskutera eventuella skillnader mellan analyserna. De nya temana bearbetades fram 

individuellt och diskuterades sedan gemensamt för att kunna komma överens om slutgiltiga 

teman. De nya temana resulterade i ett huvudtema och tre teman med sju tillhörande subteman. 

Dessa teman upplevdes som ostrukturerade och behövde åter igen bearbetas. Resultatet 

analyserades individuellt för att upptäcka likheter och skillnader. De individuella analyserna 

diskuterades gemensamt för att få fram ett resultat som överrenstämde med bådas analyser. Det 

gjordes en sammanslagning av flertalet artiklar som hade samma innehåll, för att redovisa 

artiklarna som en helhet i resultatet, samt att texten bearbetades mer ingående för att få en 

kvalitativ presentation. Ännu en gång analyserades resultatet individuellt för att arbeta fram nya 

teman. Dessa teman diskuterades gemensamt och nya teman uppkom. De nya temana resulterade 

i ett huvudtema, fyra teman och fem subteman. Efter att ha läst resultatet togs alla fem subteman 

bort, eftersom det upplevdes svårt att skilja dem åt, samt för att det uppfattades bli mer tydligt 

och sammanhängande om inte subtemana existerade. De slutgiltiga temana presenteras i Figur 1. 

Detta gjordes för att läsaren skulle få möjlighet att se hur resultatet var upplagt (47). Det femte 

steget innebar att presentera den genomförda analysen på ett tydligt och lättförståligt sätt, vilket 

innebar att skapa en ny helhet av det införskaffade materialet (48). För att få ett tydligt resultat, 

skapades ett huvudtema som innebar en beskrivning av samtliga teman som framkommit.  

Etiska överväganden 

I litteraturstudier bör ett etiskt resonemang ha förts av författarna (51, 52), det är viktigt för att 

inte orsaka deltagarna skada och för att skydda deltagarnas integritet (52). Om inget etisk 

resonemang förts exkluderades därför artikeln. De etiska resonemang som förts är att deltagarna 

deltagit frivilligt, har gett sitt informerande samtycke, erhållit skriftlig eller muntlig information 

om studien eller att deltagarna har rätten till att avbryta sin medverkan när som helst. Författarna 

till litteraturöversikten har redovisat materialet från artiklarna sanningsenligt och det som svarar 

mot denna litteraturöversikts syfte har inte tagits bort på grund av egna åsikter.  
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Resultat 

Att leva med en oförutsägbar och sviktande kropp 

Upplevelserna av att leva med hjärtsvikt bidrog till ett liv med en oförutsägbar och sviktande 

kropp. Konsekvenser av detta bidrog till förändringar i individens liv, vilka främst berodde på 

olika symtom och behov. Under huvudtemat Att leva med en oförutsägbar och sviktande kropp bildades 

fyra teman. En förändrad livssituation speglar individens begränsningar i det dagliga livet och 

oförutsägbarheten tillståndet medfört. Att uppleva trygghet bekräftar individens behov av sjukvård 

efter insjuknandet där individen oväntat blivit beroende av vårdpersonal och medicinering. Det 

tredje temat Att behöva anpassa sig till det nya tillståndet speglar betydelsen av att individen anpassar 

sig till tillståndet, men även svårigheterna med att anpassa livet. Under detta tema beskrivs även 

vilken betydelse anhöriga har fått för individen för att stödja i tillståndet, samt beskrivs även olika 

strategier individen använder sig av för att anpassning ska kunna ske till den rådande situationen. 

Det sista temat resulterade i Att finna mening med livet här speglas individens behov av att åter finna 

mening med livet och att upprätthålla en positiv attityd, för att på bästa sätt leva ett liv som 

upplevs tillfredsställande för individen. Dessa teman speglar individens upplevelse av att leva med 

hjärtsvikt.  

 

 

Figur 1. Översikt över resultatets teman. 

 

 

En förändrad livssituation 

Tillståndet innebar symtom och känslor som begränsade individen från att göra de aktiviteter 

som önskades. Efter insjuknandet blev livet plötsligt oförutsägbart på grund av ovissheten om 

hur tillståndet skulle utveckla sig. Den förändrade situationen innebar även en ständig rädsla över 

när livet skulle ta slut. 

En känsla av frustration kunde infinna sig när individen blev medveten om tillståndets betydelse 

och vilka begränsningar detta innebar (53). Begränsningarna upplevdes ibland hindra individen i 

Att leva med en oförutsägbar 
och sviktande kropp 

En förändrad 
livssituation 

Att uppleva trygghet 
Att behöva anpassa sig 
till det nya tillståndet 

Att finna mening med 
livet 
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utförandet av aktiviteter som denne önskade (53-58). Vid bristande förmåga till aktivitet kunde 

känslor som frustration och rädsla uppkomma (55-57) och detta kunde få individen till att 

ignorera tillståndets begränsningar och därmed utsätta sig själv för fara (57). Symtom som fatigue 

och utmattning kunde upplevas som begränsningar (54, 57) i utförandet av sysslor som tidigare 

kunnat utföras före insjuknandet och detta kunde individen uppleva som svårt att acceptera (53, 

59). Medicinering av diuretika upplevdes även bidra till begränsning, eftersom individen hade 

svårt att delta i sociala evenemang på grund av frekventa toalettbesök (56). Individen kunde även 

avstå från att följa vätskerestriktioner för att inte få känslan av att vara begränsad på exempelvis 

fester (60). På grund av begränsningarna i utförandet av aktiviteter, kunde individen bli tvungen 

att acceptera den minskade kapaciteten som tillståndet medförde (56, 58, 61-63). För att kunna 

acceptera förluster i livet på grund av tillståndet, upplevde individen att denne var tvungen att 

förskjuta sina känslor (55). På grund av de omställningar tillståndet medförde, upplevde individen 

att självbilden blev förändrad (58). Individen kunde uppleva det som svårt att känna glädje, på 

grund av de negativa känslor som kunde uppkomma i samband med tillståndet (55). Att arbeta 

fick livet att kännas meningsfullt, men insjuknandet kunde medföra att individen blev tvungen att 

gå ner i arbetstid, byta arbetsplats (57) eller bli förtidspensionär (57, 59). Detta kunde ge individen 

känslor som ledsamhet och tristess (59). När individen blev tillfrågad om att komma tillbaka till 

arbetet, upplevde denne inte detta som enbart positivt utan även som stressande, eftersom 

individen inte längre presterade som före insjuknadet (57). 

Vid insjuknandet i hjärtsvikt upplevde individen att kroppen blev oförutsägbar och sviktande (54, 

55, 57, 58, 61-63), eftersom tillståndet kunde förhindra utförandet av dagliga sysslor eller 

förhindra individen att delta i sociala evenemang (56). Denna oförutsägbarhet om kroppens 

kapacitet kunde göra att livet upplevdes isolerat för individen (54, 55, 58, 63). Tillståndet 

påverkade individens förmåga att planera eftersom tillståndet var oförutsägbart (56, 58). 

Oförutsägbarheten kring symtom kunde få individen att känna skuld gentemot anhöriga när 

planer blev tvungna att ändras (58). Att leva med hjärtsvikt, innebar hantering av många symtom 

för individen och detta kunde innebära en rädsla och frustration, eftersom den nya situationen 

var oförutsägbar (53). En upplevelse av att symtomen var svårare att hantera med tiden kunde 

infinna sig hos individen, eftersom de gradvid försämrades (53). Oförutsägbarheten över livet, 

kunde ge individen en upplevelse av att förlora självkänslan och förlusten av att inte ha 

möjligheten att leva ett normalt liv kunde ge en upplevelse av att existensen var meningslös (58). 

Ovissheten och oförutsägbarheten om framtiden kunde ge individen en rädsla inför döden (53, 

54, 57, 59, 61-63) och även en känsla av att inte vara redo att dö (62). När tillståndet försämrades 

kunde individen uppleva att livet skulle ta slut när som helst (58). Individens önskan om att få 

avsluta sitt liv värdigt, utan livsuppehållande åtgärder, kunde hindras på grund av att anhöriga 

önskade sådana åtgärder för individen (62).  

Att uppleva trygghet 

Individen blev efter insjuknandet i behov av sjukvården för att kunna hantera vardagen på ett bra 

sätt. Vårdpersonalen visade sig vara betydelsefull för individen vid utbildning i tillståndet samt för 

att inge trygghet hos individen. Om inte vården upplevdes tillfredsställande för individen, kunde 

denne uppleva negativa känslor som gjorde det svårt att leva med tillståndet. 

Vid sjukhusvistelse kunde förlust av kontroll upplevas, på grund av smärtsamma erfarenheter och 

nära döden upplevelser (56). Om individen kände bristande stöd från sjukvården, kunde denne 
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uppleva känslor som maktlöshet och hopplöshet (57). Individen kunde uppleva en känsla av att 

vara begränsad i livet eftersom ett konstant behov av vård och medicinering fanns för att kunna 

hantera vardagen (57, 58, 62). Om medicineringen följdes, kunde det ge individen en känsla av 

trygghet samt hopp om en förbättring i tillståndet (57, 61, 62). Vid låg följsamhet till 

rekommendationer och restriktioner som genererade i försämring, upptäckte individen att 

medicinering var viktigt för att ha möjlighet att upprätthålla ett normalt liv (61). Om vårdpersonal 

inte gav korrerkt information angående tillståndet kunde individen uppleva känslor som rädsla 

och frustration (56, 57). Individen kunde även uppleva förvirring eftersom en osäkerhet om vad 

vårdpersonalen försökte förmedla angående tillståndet infann sig (62). När vårdpersonalen 

förmedlade en tillfredsställande information som gynnade individens kunskap om tillståndet 

kunde individen uppleva trygghet (56, 57, 60, 61). Om vårdpersonalen gav information via 

datorn, eller via film, gavs en möjlighet för individen att ta till sig information i sin egen takt (57). 

Om vårdgivaren var seriös och noggrann med undervisningen kunde det skapa gynnsammare 

förutsättningar för individen att hantera vardagen vid hemgång (53, 60, 61), samt möjlighet att 

nyttja egenvård (57). Sjuksköterskor specialiserade på hjärtsvikt upplevdes positivt av individen, 

eftersom individen hade en kontinuitet med sjuksköterskan den träffade, att sjuksköterskan hade 

uppsikt över individens tillstånd samt kunde svara på individens frågor (53, 57, 61). När denna 

kontinuitet fanns genererade det i ett förtroende gentemot sjuksköterskan (57, 61). Även stöd 

från psykolog kunde upplevas värdefullt av individen för att bättre ha möjlighet att hantera den 

psykiskt påfrestande situationen (53). Individen kunde uppleva att vårdpersonalen endast 

fokuserade på att informera individen om medicinering, detta kunde leda till att den existenstiella 

biten av upplevelsen av att leva med hjärtsvikt undanhölls eller glömdes bort. Detta kunde leda 

till frustration eftersom individen inte fick någon uppfattning om hur livet påverkades (57). 

Individen hade en önskan om att information om tillståndet även skulle riktas till anhöriga, 

eftersom individen upplevde svårigheter i att upprepa det vårdpersonalen informerat om. Om 

anhöriga inte informerades, kunde stödet från dem till individen utebli (57). Individen kunde 

ibland uppleva att vårdpersonalen var rädd för att prata om individens dåliga prognos samt döden 

(62).  

Att behöva anpassa sig till det nya tillståndet 

Den nya situationen tillståndet innebar, medförde att individen var tvungen att anpassa livet för 

att inte riskera försämring. Att anpassa sig visade sig vara svårt för individen, eftersom denne 

tidigare kunnat leva som önskat. Anhörigas stöd kunde medföra att individen hade lättare för att 

anpassa sig till situationen, men kunde även innebära att individen fick negativa känslor, eftersom 

denne förlorade sin självständighet.  

Efter debut av diagnos förstod individen att tillståndet var tvunget att accepteras och att även 

livsstilen var tvungen att förändras (59). För att individen skulle kunna uppleva trygghet, 

anpassades livet efter rekommendationer och restriktioner som utvecklades till rutiner i det 

dagliga livet (53, 57, 60). Individen kunde uppleva att undervisningen om hur tillståndet skulle 

hanteras tog lång tid att lära sig, eftersom tillståndet innebar en stor förändring i livet (57, 60). 

Vardagssysslorna upplevdes ta längre tid än tidigare och att stress inte längre kunde hanteras lika 

bra som före insjuknandet (53). Om individen hade varit nära döden, kunde betydelsen av att 

anpassa sig accepteras för att inte riskera att försämras åter igen (53, 61). Att tillämpa strategier, 

kunde upplevas som en möjlighet till att kunna utföra aktiviteter (54) och om individen hade 
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kunskap om tillståndet och tillgång till strategier, upplevdes även en styrka (57). Om rädsla 

upplevdes i samband med sjukvård, kunde individen vara mer noggrann med följsamhet till 

ordination, för att inte riskera återinläggning (60). Vid debut av diagnos, kunde individen få 

tankar som varför just jag drabbats av hjärtsvikt och vad jag har gjort för att förtjäna tillståndet 

(58, 59, 61). Extra svårt att acceptera var det för individen som tidigare trodde den var frisk och 

hälsosam, eftersom denne tidigare i sitt liv levt hälsosamt (59). Insikten om att tillståndet skulle 

leda till en dödlig utgång, kunde inge en hopplöshet inför framtiden. Detta bristande hopp kunde 

vara en bidragande faktor till att individen drack alkohol för att på detta sätt dämpa känslorna 

(63).  

Det sociala stödet upplevdes som viktigt eftersom det kunde ge individen en känsla av trygghet i 

situationen (53, 55-59, 61, 64) samt en möjlighet att hantera psykiska följder tillståndet gav (61). 

Hjälpen från andra, kunde kännas svår att acceptera för individen (53-55, 57-59, 63), eftersom 

behovet av stöd kunde upplevas begränsa livet (57-59) samt upplevas som att mista kontrollen 

över sitt liv (55, 57). Närståendes stöd var till hjälp för individen men upplevdes samtidigt som en 

påminnelse om oförmågan till självständighet (54, 58). När individen insåg att ett beroende fanns 

av att lita på andra i sin närhet för att vardagen skulle fungera, kunde det upplevas frustrerande 

för individen (53, 63). Individen kunde känna en meningslöshet i att dela med sig av upplevelser 

gällande tillståndet till anhöriga, som inte förstod (57, 58) eller som inte ville förstå individens 

upplevelser (57).  

Individen kunde uppleva det möjligt att få upplysning om tillståndet genom att delta i 

stödgrupper (53, 57), eller att ta till sig kunskap genom media för att även ha möjlighet att 

underlätta egenvårdsbeteendet (56, 57). För att få en möjlighet att uppleva välbefinnande, kunde 

individen tillämpa egenvård i form av att kontrollera kroppsvikten, för att på så vis upptäcka 

eventuell vätskeansamling (64), individen upplevde då en ökad kontroll över tillståndet när 

diuretikadosen skulle justeras (56, 61). När individen använde sig av sin kreativitet upplevdes 

hanteringen av restriktionerna lättare att komma ihåg och utföra (60, 61), exempel på beteende 

som underlättade kunde vara att ställa dosetten på ett synligt ställe som gjorde individen påmind 

om att ta sina läkemedel (60). Strategier för att anpassa livet kunde vara att göra aktiviteter 

långsamt (59), eller acceptera att aktiviteter numera krävde mer energi (53, 61). En annan strategi 

kunde vara att ha en positiv attityd, eftersom det kunde påverka det psykiska välbefinnandet 

positivt (64). Genom bevarade minnen i fotoalbum upplevde individen en tillfredsställelse över 

att kunna ta del av sina intressen denne hade förut som kunde innebära att denne fick en positiv 

känsla över sitt liv (61).  

Att finna mening med livet 

För att kunna hantera tillståndet, krävdes att individen fann en mening med livet och hopp om 

framtiden. När individen kunde acceptera situationen och lärde sig att hantera tillståndet, kunde 

individen få en vilja att gå vidare samt ett bättre psykiskt välbefinnande.  

För att kunna hantera tillståndet på bästa sätt och upprätthålla en positiv attityd, upplevde 

individen hopp genom att ta dagen som den kom (57, 58, 62). Om individen hade inställningen 

att inte låta tillståndet begränsa livet, kunnde denne utföra aktiviteter med viss anpassning (53, 55, 

59, 64), för att på så vis finna mening med livet (53, 55, 59) och mening med sin existens (55). 

Genom att tillståndet var kroniskt upplevde individen det lättare att acceptera den förändrade 
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situationen och att gå vidare med livet eftersom det ändå inte fanns något att göra åt tillståndet 

(53, 55). Individen hade möjlighet att uppleva välmående trots de begränsningar tillståndet gav i 

vardagen (64). Individen upplevde hopp och en vilja att fortsätta kämpa genom att regelbundet 

träffa en stödgrupp, där individen hade möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och även 

ha möjlighet att lyssna på andras erfarenheter om hur livet upplevdes och anpassades (53, 57, 64). 

Hopp i situationen infann sig genom att ha kännedom om att andra levde med en svårare 

hjärtsvikt än individen själv. Detta gav individen en påminnelse om att denne kunde haft ett 

tillstånd som var mer avancerat (61, 64). Välmående kunde upplevas genom att individen inte 

besvärades av några symtom (56). Individen ansåg sig vara tvungen att ha hopp för att kunna 

uppleva mening med livet och hopp om framtiden. Individen upplevde glädje och tillfredsställelse 

när livet var balancerat och under kontroll, eftersom denne då inte upplevde något hot mot livet 

(58). Hopp kunde upplevas i tron om att den fysiska kapaciteten kunde förbättras och att 

individen där med hade möjlighet att återgå till aktiviteter som tidigare kunnat utföras. Det fanns 

en medvetenhet om att det inte fanns något botemedel för tillståndet, trots detta fanns en känsla 

av hopp om att forskningen skulle utvecklas och vara till individens fördel gällande tillståndet 

(62).  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Det ansågs vara lämpligt att basera studien på kvalitativ forskning eftersom upplevelser, 

uppfattningar och behov ville studeras. Genom att använda en kvalitativ metod, kunde en 

djupare subjektiv förståelse av individens upplevelser av hjärtsvikt tillvaratas (47). Artiklar som 

hade en kvantitativ ansats valdes bort på grund av att dessa inte svarade mot individens 

upplevelser. En empirisk studie kunde valts för att på så vis få en relation till individen som 

intervjuas samt även för att kunna observera individens uttryck (49). Litteraturöversikten valdes 

att göras selektiv, genom att begränsa årtalen då artiklarna publicerades (49). Detta gjordes för att 

samhället ständigt utvecklas och förändras. Individens upplevelse av situationen förändras även 

beroende på hur utvecklad sjukvården är samt hur utvecklade behandlingsmetoder är. Dessa 

faktorer förmodas ha stor betydelse för hur individen upplever situationen, därför valdes det att 

inte ta med några artiklar äldre än år 2001. 

Något som styrker arbetes trovärdighet är att flertalet studier förts samman, vilket innebär att ett 

stort antal individers upplevelser därmed har redovisats. Genom denna metod erhölls en 

sammanfattande bild av det fenomen som ville undersökas (48). Informanterna i de valda 

studierna hade varierande ålder och kön vilket tycks styrka studiens trovärdighet ytterligare 

eftersom det som ville studeras var individens upplevelse oberoende av ålder, kön och etnicitet. 

Detta för att erhålla en djupare förståelse och insikt av det undersökta fenomenet (49). 

Majoriteten av deltagare i de olika studierna erhöll en ålder över 60 år, vilket kan höja 

trovärdigheten i studien eftersom populationen individer i samhället har en hög ålder vid 

insjuknandet. Därför kan resultatet mer trovärdigt generaliseras till individerna i samhället. 

Deltagarnas ålder och kön i studierna ansågs inte relevant, eftersom det var individens 
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upplevelser som ville studeras, en högre ålder eller ett specifikt kön anses inte påverka individens 

upplevelser. Det förmodas däremot att vilken NYHA-klass individen befinner sig i har en 

betydande roll för upplevelserna. Individen med lägre NYHA-klass har troligtvis en högre 

tillfredsställelse med livet än individen i en högre NYHA-klass på grund av svårighetsgraden i hur 

tillståndet ger uttryck. Detta skulle kunna försvåra att göra resultatet generaliserbart till 

populationen i samhället.  

Vart de olika artiklarna var publicerade, ansågs irrelevant eftersom idividens upplevelse ansågs 

vara den samma oberoende i vilket land denne levde. En annan aspekt som framkommit gällande 

vilket land studien var publicerad i, var om landet befinner sig i ett utvecklingsstadium. Är landet 

ett utvecklingsland kan det finnas en möjlighet att individens upplevelse varit annorlunda 

eftersom sjukvården inte är så välutvecklad som i industriländerna. I resultatet framkom inga 

artiklar som var publicerade i ett utvecklingsland.  

Tillvägagångssättet för denna studie anses styrka tillförlitligheten, eftersom det fanns ett uttalat 

systematiskt tillvägagångssätt om hur lämpliga artiklar valdes ut (47). Tillförlitligheten av utvalda 

artiklar styrktes ytterligare eftersom artiklarna individuellt sorterades, granskades och 

kvalitetsbedömdes (47). De utvalda artiklarnas kvalitet var hög, eftersom 

kvalitetsbedömningsprotokollet berörde olika delar i artiklarna (47, 65). Val av sökord anses höja 

tillförlitligheten i arbetet, eftersom dessa övervägdes noggrant genom att de testades fram med 

olika sökord och kombinationer.  

Analysen av artiklarna uppfattades som ett svårt och tidskrävande moment. Svårigheterna bestod 

i att inte tolka den ursprungliga texten och göra den till sin egen verklighet samt skriva resultatet 

som en kvalitativ presentation. Förförståelsen som erhölls för individen med hjärtsvikt, skulle 

kunna sänka arbetets trovärdighet. På grund av medvetenheten om detta erhölls det ett öppet 

förhållningssätt vid analysen av artiklarna där inga egnta tankar eller åsikter skulle styra vad 

litteraturöversiktens resultat skulle innehålla. Eftersom medvetenheten om att förförståelse fanns 

förmodas det minska risken att trovärdigheten sänks i detta arbete. När analysen bearbetades och 

omprövades flertalet gånger kan det höja tillförlitligheten av resultatet, eftersom de utvalda 

artiklarna då analyserades på djupet av dess betydelse. Språket i denna studie ansågs vara av stor 

vikt, genom språket ville det förmedlas upplevelser på ett tydligt och beskrivande sätt för att inga 

missförstånd eller svårigheter att förstå skulle uppstå hos läsaren. På grund av den noggrannhet 

som lades ner på analysen uppfattas den nya helheten som redovisades i resultatet bra och tydlig, 

vilket höjer arbetets trovärdighet. Trovärdigheten i resultatet höjdes även på grund av att 

individerna i de olika artiklarna hade liknande upplevelser.  

Trovärdigheten skulle kunna sänkas genom att artiklar inkluderades som exempelvis innefattade 

individer i ett palliativt sjukdomsstadium alternativt individer med en avancerad hjärtsvikt. 

Trovärdigheten kan även höjas på grund av detta eftersom upplevelser ville studeras oberoende i 

vilket sjukdomsstadium individen var. Två av artiklarna innefattade enbart informanter av det ena 

könet. En artikel hade enbart informanter som var män och en artikel hade enbart informanter 

som var kvinnor. Detta skulle kunna sänka arbetets trovärdighet, men eftersom de resterande 

artiklarna innefattade både män och kvinnor, ansågs detta inte sänka trovärdigheten.  
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Resultatdiskussion 

Individen med hjärtsvikt levde med en kropp som kunde upplevas oförutsägbar och sviktande, 

vilket innebar begränsningar i det dagliga livet för individen. Individen blev även efter 

insjuknandet i behov av trygghet vilket kunde uppfyllas genom kontakten med sjukvården och 

medicinering samt stöttning från sjuksköterska samt anhöriga för att underlätta den påfrestande 

situationen. Individen upplevde ett behov av att anpassa sig till den rådande situationen.  

Resultatet visade att individen efter insjuknandet inte längre kunde kontrollera sin kropp så som 

denne kunnat göra före insjuknandet, samt krävdes det att individen påbörjade en 

livsstilsförändring för att på bästa sätt hantera tillståndet. Genom att delta i träningsprogram 

utvecklat för individen med hjärtsvikt, kunde individen enligt Burström et al. få en känsla av att 

kroppen forfarande fungerade trots tillståndet, detta upplevdes inge en känsla av trygghet (66). 

För att underlätta för individen i sin livsstilsförändring kunde FYSS (fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) skrivas ut. Detta har påvisats öka individens 

tillfredsställelse i det dagliga livet eftersom individen regelbundet utför fysisk aktivitet (67). 

Trygghet visade sig enligt resultatet höja välbefinnandet hos individen. Burström et al. beskrev 

trygghet i att få vara tillsammans med nära och kära samt att känna kontroll över 

sjukdomsförloppet (29). Detta bekräftade även Boyd et al. genom att individens nedstämdhet och 

ångest minskade på grund av att familjen var stöttande (68). Aldred et al. beskrev i en artikel att 

den anhöriga kunde ha svårt att stötta individen på grund av egna hälsoskäl (28). Detta skulle 

kunna innebära att sjuksköterskan inte kan anta att anhöriga stöttar individen. Detta kan 

bekräftas genom att Burström et al. beskrivev att individen med hjärtsvikt hade svårt för att lita 

på andra och därmed hade svårigheter med att låta de anhöriga stötta i tillståndet (29). En öppen 

kommunikation mellan sjuksköterska, individ och anhörig skulle kunna förmodas vara nödvändig 

för att få en uppfattning om vilket stöd individen erhåller från anhöriga.  

Resultatet visade att rädslan inför döden var vanligt förekommande. Strömberg et al. bekräftade 

denna rädsla inför döden, men beskrev även att individen såg döden som något befriande från 

lidande (69). När vårdpersonalen kan få individen att känna trygghet i sitt tillstånd och med de 

människor denne har runt omkring sig, förmodas det att rädslan inför döden kan minskas hos 

individen. Ensamhet menade nämligen Sundin et al. skapar lidande för individen, motverkar 

välbefinnande och bidrar till en sämre hälsa (70). Detta anses vara viktig kunskap för 

sjuksköterskan att uppmärksamma, så att denne kan försöka få individen att aktivera sig eller 

exempelvis träffa en stödgrupp vilket enligt resultatet resulterade i trygghet och positiva känslor 

för individen. 

Vanliga känslor vid debut av diagnos enligt Hallas et al. var förnekelse och isolering, dessa 

känslor uppkom eftersom individen vid insjuknandet redan hade negativa föreställningar om hur 

tillståndet skulle påverka livet (71). Efter att individen hade pratat med en läkare om tillståndet, 

visade det sig enligt Rodriguez et al. vanligt att individen upplevde att läkaren förmedlade en 

framtid som var osäker (30). Sjuksköterskan anses vid diagnostiseringstillfället ha möjlighet att 

informera individen om möjligheten till god behandling och därmed bryta den negativa 

föreställningen om tillståndet, vilket enligt Lloyd-Willmans et al. kunde innebära ett bättre 

välmående för individen (72). För att omvårdnaden skulle inge välbefinnande hos individen bör 

sjuksköterskan enligt Sundin et al. vårda individen med respekt och på ett holistsikt synsätt (70). 
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Att hjälpa individen att finna strategier för hur hantering av tillståndet skulle ske var enligt 

resultatet en viktig del i hanteringen av tillståndet för individen. För att individen skulle ha en god 

möjlighet att tillvarata kunskap, kunde sjuksköterskan enligt en artikel av Strömberg förbättra 

utbildningen genom exempelvis en datorbaserad utbildning, som innebar att individen kunde 

bearbeta materialet flertalet gånger och på så vis ta till sig kunskap i sin egen takt (24). Burström 

et al. menade att om individen hade eventuella frågor om tillståndet kunde individen uppleva 

trygghet om tillgång till specialistsjuksköterska fanns (66). Även information på 

hjärtsviktsmottagning ansågs enligt Lloyd-Willmans et al. samt Nilsson et al. öka individens 

förståelse om tillståndet, som gjorde det möjligt för individen att hantera tillståndet (72, 73). 

Vården för individen med hjärtsvikt kan därför förmodas genom hjärtsviktsmottagning förbättra 

individens möjlighet till anpassning. Dessa mottagningar ha bevisats genom denna studie inge 

trygghet hos individen genom att sjuksköterskan varit specialiserad på hjärtsvikt och därför erhållt 

en bred och djup kunskap om tillståndet. Ett annat förslag på vad som skulle kunna förbättra 

vården för individen med hjärtsvikt är ett bättre användande av RiksSvikt. RiksSvikt är ett register 

för de med hjärtsvikt och registrerade individer ses öka mer och mer, vilket tyder på att 

användandet har blivit vanligare. RiksSvikt startades år 2003 och år 2011 hade sidan cirka 45 000 

individer registrerade på cirka 150 olika platser i Sverige (74). Användandet av RiksSvikt skulle 

kunna innebära en bättre vård eftersom det finns riktlinjer för hur diagnostisering och behandling 

bör utformas för denna individgrupp.  

Resultatet visade att sjuksköterskans undervisning i hur tillståndet kunde hanteras är viktigt, 

eftersom individen genom denna kunskap kunde förhindra att tillståndet försämrades. 

Undervisningen visade sig även vara grunden till att individen kände en trygghet i tillståndet samt 

fann en mening med sitt liv. När undervisningen inte utfördes på ett korrekt sätt, var 

återinskrivning på sjukhus enligt Socialstyrelsen vanligt förekommande. En trolig orsak till detta 

som beskrevs i rapporten kunde vara dålig information från vårdpersonal till individen om 

tillståndet vid utskrivningen från sjukhus (9). Undervsining bör därför utföras med noggrannhet 

och sjuksköterskan bör se till att individen förstår att rekommendationer samt restriktioner bör 

följas för att inte riskera försämring i tillståndet. En artikel av Barnes et al. beskrev samma 

problematik som socialstyrelsen, att individen inte erhöll tillräckligt med information om 

tillståndet för att kunna hantera det. Artikeln beskrev problem i kommunikationen mellan 

sjuksköterska och individ samt att individen hade en liten förståelse av hur symtom skulle 

åtgärdas (75). Dickson et al. beskrev att vårdpersonalen sällan bidrog till en ökad kunskap om 

individens tillstånd, utan den ökade kunskapen kom från familjen samt från individens egna 

personliga erfarenheter gällande tillståndet (76). 

Genom att göra en uppföljning av individens tillämpning av egenvårdsbeteenden anses individens 

möjligheter i att utveckla egenvården öka. Uppföljning bekräftade Strömberg som en 

nödvändighet för att individen skulle kunna komma ihåg kunskap som sjuksköterskan förmedlat 

(24). Dickson et al. ansåg att egenvård var något som utvecklades till det bättre genom övning 

(76). Sjuksköterskan har ett stort ansvar för att individen ska kunna nyttja egenvården, genom 

korrekt undervisning och uppmuntran till utförandet av egenvård. Sjuksköterskan är enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska skyldig att identifiera och bedöma 

individens möjlighet till utförandet av egenvård för att på så sätt främja individens hälsa (39). 

Enligt ICN’s etiska kod ska även sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete lindra lidande, återställa 
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hälsa, främja hälsa och förebygga sjukdom (38). Orem ansåg att alla individer hade möjlighet att 

utföra egenvård i olika grad, om individen inte för tillfället var kapabel till att utföra egenvård 

skulle vårdpersonal hjälpa individen att återfå egenvårdskapaciteten eftersom det ingav 

välbefinnande och hälsa hos individen (36). Om sjuksköterskan hjälper individen med för mycket 

i omvårdnadsarbetet har individen sämre möjlighet till självständighet, utan kan istället bli passiv 

och detta uppfattas inte främja individen med hjärtsvikt. Att sjuksköterskan tillåter individen att 

bli delaktig, så kallad empowerment var enligt Doss et al. viktigt för att få individen att känna sig 

engagerad i sin vård (77). Delaktigheten i vården visade sig även motivera individen till att 

förbättra sin livssituation enligt Slettebø (78). 

En artikel gjord av Kutzleb et al. visade att kontinuerlig undervisning till individen ökade dennes 

kunskap om tillståndet samt förbättrade även följsamheten till behandling (45). Individen 

upplevde enligt Burström et al. trygghet om kontinuitet med samma läkare erbjöds vid vårdbesök, 

eftersom en relation byggdes upp mellan läkare och individ (66). Vid undervisning var det enligt 

Strömberg et al. relevant för individens anhöriga att vara med eftersom det ansågs ge en ökad 

kunskap för den anhöriga som medförde ett bättre socialt stöd för individen (79). Att få dela sina 

erfarenheter med andra i samma situation upplevdes enligt resultatet som viktigt för att klara av 

den psykiskt påfrestande situationen, detta bekräftade Burström et al. genom att individen 

upplevde sig må bättre psykiskt samt som ett tillfälle som kunde ge mer kunskap om tillståndet 

(66). 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan kan genom litteraturöversikten erhålla en djupare subjektiv förståelse för de 

individer som drabbas av hjärtsvikt, och en bättre förståelse för hur de kan känna sig i sitt 

sjukdomstillstånd. Genom denna studie främjas även en bättre förståelse om vikten av att 

undervisa individen i tillståndet där det för sjuksköterskan handlar om att skapa en god kontakt 

med individen för att underlätta undervisning och förhindra återinskrivning på sjukhus. 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll eftersom hon kan få individen att förstå allvaret i tillståndet 

och förmedla vikten av att bruka ett egenvårdsbeteende för att individen ska finna mening och 

tillfredsställelse med livet samt erhålla en bättre möjlighet att hantera den nya okända situationen. 

Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka betydelsen av tillgång till en 

hjärtsviktsmottagning för individen, eftersom det tycks öka individens trygghet i att hantera sin 

situation. Ett annat förslag är att undersöka hur stor betydelse vårdrelationen har för individen, 

eftersom det under arbetets gång insetts att vårdrelationen spelar en viktig roll gällande individens 

förståelse och kunskap om tillståndet. Det har även reflekterats över varför inga artiklar 

publicerade i utvecklingsländer inkluderades i resultatet. Kanske kan det vara så att det över lag 

finns få studier som är gjorda i dessa länder. Detta kan vara ett förslag på ytterligare forskning 

inom området för att även ha möjlighet att jämföra individers upplevelser beroende på i vilket 

land de lever i. 
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Slutsats 
Att drabbas av hjärtsvikt innebär att individen får leva med en sviktande och oförutsägbar kropp. 

Detta kan vara svårt för individen att acceptera, eftersom det innebär en stor förändring i livet. 

Att vara beroende av andra för att kunna hantera tillståndet kan upplevas som frustrerande 

eftersom det kan generera en känsla av att inte längre ha möjlighet att klara sig själv. Individen 

måste vara införstådd om att livet måste förändras och anpassas efter tillståndet, för att kunna få 

kontroll över sin situation. När individen har fått insikt om att livet har förändrats och känner sig 

trygg i detta, kan hopp och mening med framtiden infinna sig.  
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i dagliga livet, ha 

realistiska 

förväntningar om 

framtiden, inte tro 

på ens egen 

förmåga och 

förlora sociala 

rollen i det dagliga 

livet.  

8/8 

Rhodes, D.L & 

Bowles, C.L. Heart 

failure and its 

impact on older 

women’s lives 

(2002). Journal of 

Advanced Nursing. 

Att undersöka och 

beskriva 

upplevelsen av att 

leva med 

hjärtsvikt, ur fem 

kvinnors 

perspektiv som 

lever med NYHA 

II. 

Kvalitativ studie, 

fenomenologisk 

metod. Antal: 5 

stycken, ålder: 

60-90 kön: 

kvinnor. 

Intervjuer. 

Fyra 

huvudkategorier: 

erkänner förluster i 

sina liv, Acceptera 

förluster, att ändra 

sina liv och 

fördjupade 

relationer. 

8/8 

Ryan, M & 

Farrelly, M. Living 

with an unfixable 

heart: A qualitative 

study exploring the 

experiences of 

living with 

advanced heart 

failure (2009). 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing. 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser av att 

leva med 

avancerad 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ studie 

fenomenologisk 

metod. Antal: 10 

stycken, ålder: 

54-82, män 7 

stycken, kvinnor 

3 stycken. 

Intervjuer. 

Fyra huvudfynd: att 

leva i skuggan av 

rädsla, gå på 

tomgång, att leva 

ett begränsat liv, 

och slåss emot 

systemet. 

7/8* 

Thornhill, K, 

Lyons, A.C, 

Nouwen, A & Lip, 

G.Y.H. 

Experiences of 

living with 

congestive heart 

failure: A 

Att undersöka 

människors 

upplevelser av 

diagnosen och att 

leva med kronisk 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ studie, 

fenomenologisk 

metod. Antal: 25 

stycken, ålder: 

35-83, kön: 21 

män, 4 kvinnor. 

Intervjuer. 

Huvudteman: 

diagnostiska 

processen, 

förändringar vad 

det gäller aktiviteter 

så som livsstil, 

arbete och 

identitet. Att 

8/8 



 

 
 

qualitative study 

(2008). British 

Journal of Health 

Psychology. 

anpassa sig till livet 

med kronisk 

sjukdom, samt 

negativa och 

positiva 

emotionella 

reaktioner. 

Wal, M, Jaarsma, 

T, Moser, D.K, 

Gilst, Wiek & 

Veldhuisen, D.J. 

Qualitiative 

examnination of 

compliance in 

heart failure 

patients in the 

Netherlands 

(2010). Heart & 

Lung. 

Att få mer insikt i 

patienters tankar 

och motivationen 

till compliance och 

interventioner som 

hjälper patienter 

till compliance. 

Kvalitativ studie.  

Antal: 15. Ålder: 

42-87. Kvinnor: 

6. Män: 9. 

Intervjuer. 

Den vanligaste 

orsaken till 

compliance var 

rädsla för att åter 

skrivas in på sjukus 

samt 

hjärtsviktssymtom. 

Svårigheter till 

compliance var 

vanligtvis relaterade 

till negativa 

aspekter av 

regimen, ex smaken 

av mat och törst  

8/8 

Zambroski, C.H. 

Qualitative analysis 

of living with heart 

failure (2003). 

Heart & lung. 

Att utforska 

upplevelsen av att 

dagligen leva med 

hjärtsvikt. 

En kvalitativ 

studie. Antal: 11 

stycken, ålder: 

50-81, kön: 5 

män, 6 kvinnor. 

Intervjuer. 

Informanterna 

använder sig av 

metaforer för att 

beskriva hur det är 

att leva med 

hjärtsvikt. De tre 

huvudfynden är 

turbulens, navigera 

och hitta hem 

7/8* 

 

* De artiklar som erhållit 7/8 i kvalitetsgranskningen i del 2 (Bilaga 1) har saknat diskussion kring 

tillförlitlighet och trovärdighet i diskussionen. 

 


