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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sjukdomen hjärtsvikt är en vanlig sjukdom i Sverige och har ökat i världen 

under senare åren. Därmed ökar behovet av kunskap kring sjukdomen. 

Hjärtsvikt påverkar individens liv och därför är det viktigt att sjuksköterskan 

beaktar patientens upplevelser för att ge en god omvårdnad. Hjärtsvikt kan 

påverka patientens egenvårdskapacitet. Sjukdomen upplevs som både 

kroppsliga och psykiska förändringar. Enligt patienter är kommunikation och 

dialog en central del i omvårdnaden och många gånger kan detta vara 

bristfälligt. Personcentrerad vård ökar patientens delaktighet i vården, 

förbättrar patientens livskvalitet. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att ur patientens perspektiv belysa upplevelsen av 

att leva med hjärtsvikt.  

Metod: I denna litteraturöversikt användes 10 vetenskapliga artiklar och dessa 

analyserades enligt Fribergs metod. Insamling av data är från CINAHL och 

PubMed. Teorin som används var Dorothea Orems egenvårdsteori.  

 

Resultat: Resultatet presenteras i fem huvudteman. Det första huvudtemat i denna 

litteraturöversikt är (1) patienters fysiska upplevelser, (2) psykiska 

upplevelser, (3) sociala upplevelser (4) upplevelser av kontakt med vården 

och (5) upplevelser av egenvård. Genom dessa fem temaområden skapas en 

beskrivning av hur hjärtsvikt påverkar patientens vardagliga liv.  
 

Diskussion: Författarna diskuterade för och nackdelar med vald metod. 

Litteraturöversiktens diskussion lyfte fram patienternas upplevelse av att leva 

med hjärtsvikt utifrån Orems egenvårdsteori. Det visade sig att fysiska och 

psykiska symptom påverkade patientens upplevelse av sjukdomen. Det 

handlade också om social isolering och känsla av förlust men det fanns också 

känslor av motivation och hopp. Patienter upplevde att de fick bristande 

information om sjukdomen och egenvård från vårdgivaren vilket skapade 

otrygghet och förlust av förtroende gentemot vården. 	
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Abstract 
 
Background: Heart failure is a common disease in Sweden which, has increased in the 

world in recent years. This increases the need for knowledge about the 

disease. Hence, heart failure affects the individual's life, it is important that 

the nurse considers the patient's experiences in order to provide a good care. 

Herat failure may affect the patient’s self-care capability. The disease is 

perceived as both physical and mental changes. According to the patients, 

communication and dialogue are a key element in nursing care which, might 

often be flawed. Person-centered care increases the patient's participation in 

healthcare, improves the patient's quality of life. 

 

Aim: The purpose of this study is to shed light on the experience of living with 

heart failure.  

 

Method: 10 scientific articles were analyzed according to the Friberg method in this 

review. Data used for this study are collected from CINAHL and PubMed. 

Dorothea Orem's self-care theory has been used for this work. 

 

Results: The results are presented in five main themes. The first main theme of this 

literature review is (1) the patient's physical experiences, (2) mental 

experiences, (3) social experiences (4) the experiences of contact with 

healthcare and (5) the experiences of self-care. A picture of how heart 

failure affects the patient's everyday life is shaped via these five thematic 

areas.  

 

Discussion: The chosen method’s advantages and disadvantages are deliberated by the 

authors. The patients' experience of living with heart failure are highlighted 

based on Orem's self-care theory through the literature review discussions. It 

was noticed that physical and psychological symptoms affect the patient's 

experience of the disease. Although, it concerned social isolation and sense 

of loss, yet there were feelings of motivation and hope as well. Patients 



  
 
 

 

experienced that they received insufficient information about the disease and 

self-care from the healthcare provider, which creates insecurity and loss of 

confidence in the healthcare.  

 

Keywords: Patients, Experiences, Heart failure 
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Inledning 

Den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning är sjukdomen hjärtsvikt. Det är ett allvarligt 

tillstånd med hög dödlighet som kräver sjukhusvård (Moser, 2017). 	
Författarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning på sjuksköterskeprogrammet mött 

patienter som lider av sjukdomen hjärtsvikt. De kom fram till att kunskapsbehovet kommer att 

öka och därmed är det viktigt att som blivande sjuksköterska förstå olika aspekter kring 

sjukdomen samt vad hjärtsvikt innebär för patienten. Författarna har under sin 

verksamhetsförlagda utbildning observerat att sjukdomen påverkar patienter och deras 

upplevelser av sjukdomen på olika sätt. 	
    Att få en kronisk diagnos som hjärtsvikt kan innebära en stor förändring i individens liv. 

Dessa förändringar kan handla om det kroppsliga, själsliga och miljömässiga förändringar 

som rör individens nya situation. För att förstå patientens känslor och upplevelser behöver 

sjuksköterskan erhålla kunskap om vad livsförändringar och sjukdomsförlopp kan innebära 

för patienten. Sjuksköterskan kan möta patienter med hjärtsvikt i flera vårdområden. Som 

blivande sjuksköterskor är det viktigt för oss att ha kunskap om patientens perspektiv för att 

utveckla ett professionellt förhållningssätt. 	
 
Bakgrund 

En grupp av de sjukdomar som ökar i världen är hjärtsjukdomar (Hjärt-lungfonden, 2016). 	
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och mellan 2–3% av Sveriges befolkning lider av 

sjukdomen. Detta utgör ca 200 000 personer och är ett utav Sveriges vanligaste folksjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2015). Kronisk hjärtsvikt påverkar det dagliga livet och kräver livslång 

behandling. I takt med detta har betydelsen av egenvård vid hjärtsvikt ökat. Detta med tanke 

på att större delen av uppföljningen och ansvaret läggs på individen med hjärtsvikt samt 

individens anhöriga (Dahlström, 2002). 	
     För att personer med hjärtsvikt ska ha möjlighet till livsstilsförändringar och ha möjlighet 

att förbättra sin hälsa är individens resurser för egenvård en viktig förutsättning. 

Egenvårdsresurser är nödvändiga för att inte bli beroende av andra. Egenvård handlar om att 

vara medveten samt ha kunskap om hur man vidtar lämpliga åtgärder, söker professionell 

hjälp samt observerar tecken på symtom (Dahlberg, 2002).	
     En person som drabbas av hjärtsvikt kan få symtom som exempelvis ödem i underbenen, 

illamående, smärta i bröst, hjärtklappning, trötthet och andfåddhet. Andra symtom kan vara 

ökad urinmängd, sömnproblem, dålig aptit, hosta och tryck över brösten (Ericson & Ericson, 
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2012). Depression och ångest är psykiska symtom som kan förekomma vid sjukdomen 

hjärtsvikt (Eikeland et al., 2011). 

 

 Vad är hjärtsvikt?	

Hjärtsvikt är en sjukdom som drabbar hjärtats pumpförmåga, vilket leder till att kroppens 

olika delar inte kan förses med tillräckligt syrerik näring och blod. Vid detta tillstånd har 

hjärtats kapacitet att dra ihop sig blivit nedsatt. Vilket leder till att hjärtat förstoras och vätska 

kan samlas i lungorna samt andra delar av kroppen (McMurray et al., 2012). Hjärtsvikt kan 

uppkomma på grund av kammardysfunktion som innebär en systolisk och diastolisk 

dysfunktion (Ericson & Ericson, 2012).	
    Det kan finnas olika orsaker till att hjärtsvikt uppstår. Några utav de vanligaste orsakerna är 

bland annat ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni och klaffsjukdomar. Andra faktorer som ökar 

risken för förekomsten av hjärtsvikt är anemi, diabetes, autoimmuna sjukdomar, infektioner, 

lungemboli, samt hög alkoholkonsumtion (McMurray et al, 2012).	
     Kammardysfunktion är en orsak som leder till hjärtsvikt. Det innebär en systolisk och 

diastolisk dysfunktion som påverkar hjärtats tömningsförmåga samt påfyllningsförmåga. 

 Systolisk dysfunktion är till 70 procent orsaken till hjärtsvikt. Vid systolisk dysfunktion 

minskar främst vänsterkammarens tömningsförmåga. Detta leder till att kroppens vävnader 

inte förses med tillräcklig blodmängd och därmed minskar slagvolymen samt minutvolymen 

(Ericsson & Ericsson, 2012).	
     Diastolisk dysfunktion utgör 30 procent av hjärtsviktsfallen och innebär att hjärtats 

påfyllningsförmåga är nedsatt. Vilket leder till att trycket samt motståndet vid den diastoliska 

fyllnadsfasen ökar och hjärtat kan då inte fyllas med maximalt blod. Mindre mängd blod 

pumpas därmed ut från hjärtat (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

Diagnostisering 	

För att sjukdomen hjärtsvikt inte ska utvecklas är det viktigt med en tidig diagnostisering som 

vidare förbättrar patientens tillstånd (Eikeland et al., 2011). Det kan enligt McMurray et al. 

(2012) vara svårt att ställa en tidig diagnos. Genom kliniska tecken kan läkaren ställa diagnos. 

Tecken kan vara ödem och andningssvårigheter. I det första steget bedömer läkaren orsaken 

till att patienten drabbats av hjärtsvikt. Därefter bedöms svårighetsgraden och olika 

behandlingsåtgärder fastställs (Eikeland et al., 2011). Metoder för att ställa diagnosen 
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hjärtsvikt samt för att reda ut olika behandlingsplaner är bland annat lungröntgen, ultraljud, 

ekokardiografi (EKO) och elektrokardiogram (EKG)	
(Ericson & Ericson, 2015).  

     New York Heart Association (NYHA) har delat upp diagnosen hjärtsvikt i olika 

funktionsklasser och svårighetsgrad som innefattar fyra olika klasser. Klassificering utgår från 

antalet symtom och begränsningar vid olika grader av fysisk aktivitet (Ericson & Ericson, 

2015).  

 

Behandling 

Behandlingen vid hjärtsvikt fokuserar främst på att ta hänsyn till patientens behov, öka 

livskvaliteten, förebygga komplikationer samt minska symtomen. Målet är också att minska 

behovet av inläggning på sjukhus (Haugland et al., 2002).  

     Den medicinska behandlingen syftar till att minska hjärtats belastning genom att minska 

blodtrycket. Vid hjärtsvikt kan olika mediciner kombineras och oftast används behandling 

med ACE-hämmare. ACE-hämmare vidgar blodkärl och ökar urinmängden som därmed 

minskar ödem. Angiotensin II receptorblockerare är en annan typ av läkemedel som fungerar 

på samma sätt och har samma effekt (Ericsson & Ericsson, 2012). 

     Diuretika ges för att öka njurarnas utsöndring som vidare reducerar blodvolymen och 

fyllnadstrycket, vidare minskar ödem. Diuretikabehandling används också mot andnöd. Med 

hjälp av betablockerare avlastas hjärtat då sympatikusstimuleringen av myokardiet reducerar 

och därmed minskas hjärtfrekvensen. Betablockerare underlättar för myokardcellerna att 

arbeta långsammare och effektivare (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

Sjuksköterskans roll	

Sjuksköterskans roll är att skapa en god vårdrelation med patienten. Detta genom att ha ett 

gott bemötande, visa respekt, empati och vara en god lyssnare som ger patienten en god 

känsla. Kommunikation är en viktig del för vårdrelationen. För att patienten ska kunna få stöd 

är den vårdande relationen betydande som vidare kräver färdigheter och skicklighet hos 

sjuksköterskan (Granados, 2009).	
     ICN (International Council of Nurses) etiska koder för sjuksköterskor innebär att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2007).  Sjuksköterskan bör 

ta hänsyn till patientens fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga behov, 

(Socialstyrelsen, 2005). 	
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      Det krävs att sjuksköterskan utvecklar en professionell kunskap som hela tiden utvecklas 

för att bli bättre i mötet med patienten för att skapa en god patientkontakt. Vårdrelationen ska 

därmed präglas av öppenhet och reflektion (Dahlberg & Segesten, 2010). 	
     Enligt Hart, Spiva & Kimble (2011) kan sjuksköterskor ha brist på kunskap gällande 

diagnosen hjärtsvikt, vad sjukdomen innebär och upplevelser patienten har i sin vardag. 

Patienter är ofta i behov av att få utbildning och förståelse för sin sjukdom. Detta för att 

minska negativa konsekvenser och förbättra livskvaliteten. Det är angeläget att sjuksköterskan 

utvecklar en sådan kunskap för att ge en optimal patientutbildning. 	
     I en studie från Swanson (1993) beskriver författaren att egenvård underlättar patientens 

förmåga att hantera olika förändringar i livet. För att sjuksköterskan ska lyckas med detta 

behöver patienten vägledning, information och stöd. En annan viktig faktor är att erbjuda 

patienten alternativ genom att ställa frågor för att förbättra patientens välbefinnande. 	
     Det är viktigt att som sjuksköterska förstå patienters förmågor, kunskap och situation 

varierar och därmed är egenvård individuellt. Det innebär att egenvården ska anpassas till 

dessa egenskaper hos individen (Riegel, Moser, Anker, Appel, Dunbar, Grady, Whelan, 

2009).	
     Enligt en studie så är egenvårdskapaciteten otillräcklig hos många patienter. Exempelvis 

brister vid hantering av mediciner, kunskap om symptom och hantering av symtom, vilket 

ökar sjukhusvistelsen (Strömberg, Mårtensson, Fridlund, Levin, Karlsson & Dahlström, 

2003). Studien kom fram till att sjuksköterskans roll är viktig i detta sammanhang. Detta 

genom att i följa upp för att förbättra egenvårdskapaciteten, minska försämringar och 

inläggningar på sjukhus. 	
     Blue & McMurray (2015) beskriver sjuksköterskans ansvar som en viktig del av patientens 

sjukdomsförlopp. Detta ansvar berör patientutbildning, behandling och hantering av kris, 

exempelvis fysiska, psykiska och sociala uppkomna hinder. I takt med brist på vårdpersonal 

och tidsbrist har sjuksköterskan fått en framväxande roll. Det innebär att sjuksköterskan 

behöver ta ett större ansvar och initiativ i patientens vårdbedömning. Studien visar att det 

medför ökade utbildningskrav hos sjuksköterskan för att inte känna brist på kontroll och 

förståelse för vad jobbet innebär. 

 

Personcentrerad vård	

Vården ska bygga på respekt för alla människors lika värde samt för den enskilda människans 

värdighet. Detta innebär lika vård på lika villkor för alla (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 
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SFS 1982:763, 1 §). En personcentrerad vård underlättar förståelsen för vem individen är, 

som inkluderar individens situation, historia, familj, styrkor och svagheter (Ekman, 

Swedberg, Taft, Linseth, Nordberg, Brink & sunnehagen, 2011). 	
    Begreppet personcentrerad vård innebär att ge möjlighet till patienten att vara delaktig i sin 

vård. Patientens delaktighet i vården kan förbättra patientens egenvårdskapacitet samt fysiska 

och psykiska tillstånd. Detta har gynnat patientens upplevda livskvalitet och därmed minskat 

vårdtiden (Ulin, Malm & Nygårdh, 2015).	
    I en studie beskrivs hur personcentrerad vård minskar och förkortar sjukhusvistelsen för 

hjärtsviktspatienter, förbättrar patientens hälsorelaterade livskvalitet och ADL (allmän daglig 

livsföring) (Ekman et al., 2012). 	
    Kärnan i personcentrerad vård är att bemöta individen utifrån en holistisk och humanistisk 

människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Synonym till begreppet personcentrerad 

vård är patientcentrerad och individfokuserad vård. Målet med personcentrerad vård är att 

främja välbefinnandet hos individen och innebär bland annat ett delat ansvar. Termer som 

respekt, allians, sociala relationer kommunikation och hälsa är centrala inom personcentrerad 

vård (Ekman & Nordberg, 2013). 	
    Enligt Ekman och Norberg (2013) så har personcentrerad vård en grund i filosofin som 

riktar sig mot individens moraliska värden. Det grundar sig i personalismen som bygger på 

människans fria vilja och ömsesidighet. För att lyckas med en personcentrerad vård behöver 

hälso och sjukvårdspersonal utöka sina kunskaper samt se hela människan och inte enbart ge 

behandling utifrån en medicinsk diagnos. Förutom det medicinska perspektivet behöver 

individens alla behov synliggöras som innefattar fysiska, psykosociala, andliga samt 

existentiella behov.	
     I en personcentrerad vård har individen rätt till att vara aktiv i sin vård samt i 

beslutsprocessen (Ekman et al.,2011) Studien visar att individens upplevelse av sjukdomen 

samt önskemål är viktig att beakta vid olika beslut (Dudas, Olsson, Wolf, Swedberg, Taft, 

Schaufelberger & Ekman, 2012). Detta eftersom individen består av behov, känslor, resurser 

och viljor. Förutom detta har individen ett ansvar över sitt beteende samt sina handlingar 

(Ekman et al., 2011).   

 

Egenvård	

Begreppet egenvård handlar om individens kapacitet att bevara hälsa, skapa kontinuitet samt 

vara följsam i vård och behandling. Detta kräver gott självförtroende för att kunna fatta egna 
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beslut samt vidta åtgärder vid olika händelser, exempelvis när symtom uppkommer (Moser, 

2017). 	
    Det är viktigt att personer med hjärtsvikt har kunskap om de vanligaste symtomen för att 

upprätthålla sin egenvård. Exempel på några egenvårdsåtgärder är rök och snusstopp, 

infektionsprofylax, lämplig och anpassad fysisk aktivitet, kontroll av nutritionsstatus samt 

förebyggande åtgärder vid obstipationsproblem (Ericsson & Ericsson, 2012). 	
    En studie har visat sig att egenvård har en stor betydelse för att minskar 

sjukhusinläggningar, kostnader samt risken för dödlighet. Det innebär att patienten kan 

erhålla en bättre livskvalitet och minskat symtom vid god egenvårdsförmåga (Moser, 

Dickson, Jaarsma, Lee, Stromberg &Riegel, 2012).	
    Det finns olika sätt för att patienten ska kunna vara följsam i sin egenvård och behandling.	
Studier har visat att läkemedel inte har kunnat minska sjukhusvistelsen för hjärtsviktspatienter 

(Moser, 2017). Sjukdomen kräver därmed god egenvård samt följsamhet för att kunna leva 

och anpassa sig till sjukdomen (Riegel et al., 2012). 	
    Hälso-och sjukvårdssystem behöver tillhandahålla och ha kunskap om hjärtsviktspatienters 

situation och sjukdom. Det är också viktigt att vårdgivare arbetar utifrån evidensbaserad vård, 

stödjer och engagerar sig i att hjälpa patienten och motivera till egenvård. Att erhålla kunskap 

om varför åtgärder vidtas samt förmåga att reflektera är viktiga faktorer för att uppnå god 

egenvård (Riegel, et al.,2004).                                                                                                       

      Med tanke på att övervikt påverkar hjärtat rekommenderas patienter till att gå ned i vikt. 

Det kan också förekomma att patienter är undernärda och har illamående, dålig matlust och 

symtom som uppstår vid hjärtsvikt. En näringsrik kost är viktig samt kontroll av 

näringsstatus. Ett annat vanligt symtom på hjärtsvikt är svullnad och ödem i kroppen. För att 

minska svullnaden och belastningen på hjärtat rekommenderas patienter att undvika ett stort 

intag av salt (Haugland et al., 2002).  

	
Problemformulering 

Hjärtsvikt är ett utav de största orsakerna till inläggning på sjukhus. På grund av detta ökar 

behovet av omvårdnad vilket ställer högre krav på sjukvården. Sjukdomen innebär lidande för 

patienten i och med de symtom som kan uppkomma. Sjuksköterskan möter patienter med 

hjärtsvikt inom flera olika vårdenheter.  

     Sjuksköterskans ansvar är att stödja patienten, främja hälsa samt skapa en god 

vårdrelation. Forskning tyder på att det råder kunskapsbrist hos sjuksköterskor gällande 
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sjukdomen hjärtsvikt samt patienters upplevelser. Detta resulterar i att patienten ofta inte kan 

sköta en god egenvård. Det viktigt att öka kunskapen om patienters upplevelser av att leva 

med sjukdomen, samt hur det påverkar det dagliga livet. För att ge en god omvårdnad samt 

kunna identifiera alla faktorer som leder till patientens tillstånd vid hjärtsvikt krävs en djupare 

förståelse och kunskap hos sjuksköterskan.  

	
Syfte 

Syftet med denna studie är att ur patientens perspektiv belysa upplevelsen av att leva med 

hjärtsvikt.  

 
 
Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Orem (2001) har vuxna ett ansvar att upprätthålla sin hälsa och ta hand om sig själva. 

Det finns olika steg för att erhålla gott välbefinnande och hälsa är förebyggande åtgärder, 

behandling, kontroller och lindring av symtom. Att söka vård vid behov och ha kunskap om 

när detta är aktuellt är också en viktig faktor.  

     Detta innebär att på egen hand vidta åtgärder utifrån principer och egna livserfarenheter. 

Det handlar om att ha kapacitet och medvetet hantera olika förändringar som påverkar 

individen. Vidare bidrar en god egenvård till en känsla av integritet och utveckling. Det finns 

olika faktorer som påverkar individens förmåga till egenvård. Dessa berör kunskap, sociala 

aspekter, individens personliga egenskaper och syn på hälsa (Orem, 2001).  	
     Begreppet egenvård utvecklades av omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem. Teorin menar 

att individen kan uppnå välbefinnande genom egenvård. De centrala begreppen inom teorin 

innefattar omvårdnad, hälsa, människa samt miljö (Orem, 2001).  

     Orem beskriver att människan har en fri vilja och är kapabel att reflektera och 

kommunicera. Människan har förmåga att identifiera sina behov och kan därmed fatta beslut. 

Därmed har individen förmåga att utföra handlingar som denne anser vara fördelaktiga för sig 

själv och andra. Egenvård är människans fria vilja att vårda sig och andra i omgivningen där 

individen utför handlingar för att bibehålla hälsa och välbefinnande.  Dessa handlingar bör 

enligt Orem vara övervägda samt medvetandegjorda.  

     I detta sammanhang är kunskap och lärande hos individen viktiga faktorer för att lyckas 

utföra en god egenvård. För att fatta beslut och utföra handlingar som är fördelaktiga delas 

egenvårdsprocessen i två faser. I den första fasen utför människan ett beslut samt bedömning 
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om sin situation för att nå ett specifikt mål. Detta för att ta reda på vad som behöver göras. 

Vidare utförs handlingarna i den andra fasen för att nå det specifika målet. 	
     Orem (2001) menar att människan ställs inför ett ansvar för att kunna bevara hälsa. Detta 

kräver en god egenvård för att förebygga sjukdom och främja en god hälsa. Det stöd som 

människan får underlättar för individen att bevara och återfå hälsa. Begreppet hälsa innefattar 

ett helhetsperspektiv och syftar till friskhet hos individen.  

     Orem (2001) menar att begreppet hälsa kopplas till egenvårdsbalans. Detta innebär att 

människan har en fri vilja och är kapabel att självständigt eller med stöd uppnå de krav som 

individen ställs inför för att behålla hälsa och erhålla egenvård. Vidare beskriver Orem (2001) 

hälsan som en strukturell integritet. I takt med förändringar i livet kan hälsan påverkas. 

Genom att bevara integriteten skapas förutsättningar för fysisk, psykisk samt socialt 

välbefinnande. Målet med egenvård är att behålla mänsklig funktion och hälsa.  

     I denna litteraturöversikt används Orems teori eftersom hjärtsvikt är en långvarig sjukdom 

och hälsa bevaras genom en god egenvård. Genom att ta reda på patientens upplevelser av att 

leva med hjärtsvikt kan vi belysa hur egenvården påverkas och vilka behov av stöd och hjälp 

patienten har.  

Metod 

Denna litteraturöversikt grundar sig på sammanställning av tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar. En litteraturöversikt ger en generell uppfattning över hur kunskapsläget 

ser ut inom ett vårdvetenskapligt område som vidare möjliggör fördjupad förståelse inom ett 

valt ämne (Friberg, 2017). De utvalda artiklarna i denna litteraturöversikt är 

kvalitetsgranskade, analyserade och sammanställda. 

 

Datainsamling	

I studien användes databasen CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature) samt PubMed. CINAHL fokuserar på området omvårdnadsvetenskap och PubMed 

innehåller medicinskt vetenskap. Dessa ger vidare information om både patientens och 

vårdgivarens perspektiv, upplevelse och förhållningssätt. I litteraturöversikten användes 

Medical Subject Headings (MeSH) samt Cinahl Subject Headings. Dessa innehåller ordlistor 

och ämnessökord. 	
    För att förenkla sökningarna i internationella databaser och specificera resultatet använde 

författarna sig av MeSH-termer. MeSH översätter medicinska ord från svenska till engelska 

som används i detta arbete. 	
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  Sökorden som användes i denna litteraturöversikt var  “Heart failure”, “Qualitative”, 

“Living”, “Perception” och  “Experience”. Den boolska söktekniken är ett sätt som kan 

användas mellan sökorden som exempelvis AND och OR och i denna studie har sökorden 

AND varit aktuell. Bilaga 1 är en sammanställning av datainsamling som tydliggör de 

databaser som använts, antal sökord, sökträffar, totalt lästa artiklar och utvalda artiklar. 	
	
Urval	

Det är viktigt att avgränsa litteraturöversikten för att resultatet ska bli så tydligt som möjligt. 

Författarna har därmed sökt efter artiklar som är “Peer reviewed” för att säkerhetsställa att 

artiklarna var vetenskapligt granskade. Förutom detta avgränsades sökningen med “Full text” 

och “English” samt “Nursing journals”. Genom att avgränsa med “Nursing journals” får man 

fram omvårdnadsvetenskapliga artiklar. 	
Årtalet för artiklarna var mellan år 2007–2019 för att hitta den aktuella forskningen inom det 

valda forskningsområdet. Alla artiklar skulle handla om hjärtsvikt och patientens upplevelse 

av att leva med sjukdomen. 	
    Valet av artiklarna riktade främst till relevant titel, nyckelord samt abstract. Författarna 

läste inledningen för att kunna identifiera olika artiklar som var relevanta till syftet i denna 

studie. Urvalet för de vetenskapliga artiklarna exkluderar studier som handlar om jämförelse 

mellan kvinnor och mäns upplevelser. En annan exkludering är ålder och andra yrkesgrupper 

som inte tillhör allmänsjuksköterskans roll. De inklusionskriterier som ingår i denna studie är 

att alla resultatartiklar ska vara kvalitativa. Litteraturöversikten fokuserar inte på någon 

specifik grad av hjärtsvikt utan beskriver allmänt patientens upplevelse av att leva med 

hjärtvikt.	
Sammanfattning av de utvalda artiklarna finns i bilaga 2. 
  
 	
Dataanalys	

Artiklarna som valdes till studien analyserades enligt Fribergs analysmetod som består av fem 

olika steg (Friberg, 2017). Vid det första steget läste författarna de vetenskapliga artiklarna 

noggrant ett flertal gånger. I det andra steget identifierades de viktiga delar från varje studie 

genom att markera texten med olika färger. I nästa steg sammanställdes de viktiga delarna 

från artiklarna. Vid fjärde steget jämförde författarna de viktiga fynden genom att diskutera 

likheter och skillnader i resultatet från artiklarna. I det sista steget skapade författarna olika 

huvudkategorier utifrån likheter i artiklarnas resultat.    
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  I denna studie finns 10 utvalda artiklar med kvalitativa metoder. Vid analys översattes de 

valda artiklarna från engelska till svenska med hjälp av ordbok för att skapa en korrekt 

översättning.	
 För att analysera de utvalda artiklarna läste författarna de utvalda artiklarna var för sig. Detta 

för att sedan tillsammans diskutera och jämföra sin egen förståelse av det som studerats 

utifrån artiklarnas resultat och skapa ett helhetsperspektiv. Med hjälp av en sammanfattning 

skapades ett dokument för att anteckna alla viktiga delar i de vetenskapliga artiklarnas 

resultat. Detta möjliggjorde att författarna kunde tematisera och kategorisera olika fynd. 

Skillnader och likheter mellan de olika artiklarna identifierades. En matris skapades för att få 

en kortfattad överblick över de utvalda vetenskapliga artiklarna (bilaga 2).   

	
	
	
Forskningsetiska överväganden 

Utifrån forskningsetiska principer är det viktigt att författaren är opartisk i val av exempelvis 

artiklar vid en litteraturöversikt.  Detta för att undvika att utifrån egna värderingar och idéer 

välja ut artiklar som passar ens tro eller uppfattning. Som författare ska egna tolkningar om ett 

ämne inte ske. Detta innebär att författarna inte ska ha egen föreställning om ämnet.  

 Författarna i denna litteraturöversikt var öppna vid sökning av artiklar och granskade 

resultaten på ett sakligt och reflekterande sätt (Friberg, 2017). 	

    Detta beskrivs i Friberg (2017) där det betonas att författaren behöver vara försiktig och 

opartisk i vid forskningsarbeten. Förutom detta är det viktigt att etiska överväganden utförs 

genom att exempelvis bearbeta och reflektera över artiklarnas resultat bland annat 

(Kjellström, 2017).  En annan viktig faktor är att ta hänsyn till att begreppen som används i 

litteraturen stämmer i överens med översättningen. Detta eftersom det kan vara problematisk 

om det inte finns motsvarande ord, (Kjellström, 2017).  

Med tanke på att författarna inte har engelska som modersmål användes olika tekniker vid 

översättning. Författarna i denna litteraturöversikt använde lexikon, ordböcker samt 

webbordbok vid översättning. Detta för att skapa en noggrann översättning samt förhindra 

misstolkning av begrepp.  	
     Enligt Kjellström (2017) ska hänsyn visas till frihet, säkerhet och personlig integritet vid 

forskning. Detta innebär att alla som deltar i de vetenskapliga artiklarna är med frivilligt. 

Båda författarna granskade godkännandet för att säkerhetsställa detta. Alla vetenskapliga 
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artiklar i denna studie har fått godkännande från sina deltagare. Förutom detta så har de 

utvalda vetenskapliga artiklarna använt sig utav ett etiskt tillvägagångssätt. Detta genom att 

avhålla sig från att särbehandla deltagarna under studiens tid. 	
 
Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt presenteras i fem olika teman. Tema ett är fysiska 

upplevelser, tema två är psykiska upplevelser, tema tre är sociala upplevelser, tema fyra är 

upplevelser av kontakt med vården och tema fem är patienter upplevelser av egenvård. 

Genom dessa fem temaområden skapas en beskrivning av hur hjärtsvikt påverkar patientens 

vardagliga liv. Med hjälp av detta kan sjuksköterskan få en helhetsbild av patientens 

upplevelser och därmed stödja patientens behov.   

	
Fysisk upplevelser	

I samband med fastställande av diagnosen hjärtsvikt upplevde patienter fysiska begränsningar 

på grund av symtom vilket kändes som livsbegränsade (Klindthworth et al, 2015; Falk et al., 

2007; Pattenden et al., 2007; Kiamani et al., 2018).  	
     Trots tillräcklig sömn kunde personer med diagnosen hjärtsvikt känna sig svag och 

orkeslös. Andra symtom som upplevdes begränsande var trötthet, andfåddhet, smärta, yrsel 

och ansamling av vätska i kroppen som vidare ledde till ödem (Falk et al., 2007; Mangolian et 

al., 2017; Klindthworth et al., 2015; Walthall et al., 2017).  	
    Med tanke på att patienten kan uppleva smärta krävdes det god behandling och omvårdnad 

för att lindra smärtan. Detta för att kunna utföra dagliga uppgifter utan smärta. Enligt en 

studie så berättade patienter att de ville dö och förkorta sitt liv när de upplevde smärta 

(Klindthworth et al., 2015). 	
    Symtom kunde enligt patienter orsaka ångest vid akut andningsnöd och andfåddhet vilken 

kunde kännas som ett astmatiskt anfall och i behov av sjukvård. (Heo et al., 2009).	
     I en annan studie beskrev patienter om hur det kunde kännas vid andnöd. Känslan beskrevs 

som en svårighet att få luft i sina lungor, eller att inte kunna andas in alls. Deltagarna beskrev 

att de skämdes över att bli andfådd framför andra människor, vilket skapade ytterligare 

ångest, stress och panik. Detta försvårande andningen och skapade andfåddhet (Walthall et 

al., 2017). 	
    Andra känslor som deltagarna beskrev i studien var ilska och frustration över att vara 

begränsad i sitt liv. Natten upplevdes som en utmaning eftersom sömnen påverkades av 

hjärtsviktsmediciner, andningssvårighet och hosta. Sömnkvaliteten påverkades på grund av 
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olika tankar och rädsla. Sömnen påverkades också på grund av behovet av att flera gånger gå 

upp på natten för att gå på toaletten. Andfåddheten påverkade möjligheten att kunna duscha, 

sova, äta, gå och prata (Walthall et al., 2017).	
     Det handlade också om att inte hantera dagliga aktiviteter i sitt eget hem, exempelvis att 

städa, utföra trädgårdsarbete, handla mat, påklädning, gå upp för trappor, böja sig eller lyfta 

på föremål. Detta eftersom det gav upphov till andningsbesvär (Walthall et al., 2017; Heo et 

al., 2009).	
    Deltagarna i en annan studie upplevde att de inte kunde fortsätta utföra de aktiviteter som 

var av intresse på samma sätt som innan diagnosen. Att planera dagliga aktiviteter var en 

utmaning i och med att välmående förändrades under dagen. (Falk et al., 2007). 	
    Enligt patienter upplevs sjukdomen på olika sätt hos varje individ. Detta innebär 

attbehoven av vård, behandling och stöd är olika för varje person (Klinthworth et al., 2015 & 

Walthall et al., 2017).	
     Livskvaliteten påverkades eftersom de dagliga aktiviteterna krävde mer energi jämfört med 

tidigare (Falk et al., 2017; Klindthworth et al., 2015; Walthall et al., 2017; Heo et al., 2009).    

Förändring i livsstil för att uppnå en bättre hälsa upplevdes också vara en utmaning. Trots 

detta fanns det en vilja att vara aktiv även om det fanns fysiska begränsningar i vardagen 

(Falk et al., 2007). 	
    Med hjälp av medicinsk behandling kunde symtomen förbättras och avta och därmed kunde 

patienterna känna sig botade. I samband med detta skapades en känsla av hopp och att 

sjukdomen kunde bli hanterbar. De patienter som inte hade tillräckligt med kontroll över sina 

symtom uttryckte känslan av frustration eftersom de behövde fler sjukhusbesök (Heo et al., 

2009; Kiamani, 2017).  	
    Enligt en annan studie missförstod patienter att de var botade när en medicinsk behandling 

påbörjades och symtomen avtog. Då var patienterna hoppfulla om att sjukdomen var 

hanterbar och symtomen skulle inte återkomma (Kiamani et al., 2017).    

 

Psykiska upplevelser 

Sjukdomen hjärtsvikt innebär förändringar i psykisk hälsa samt livskvalité för individen 

(Dekker et al, 2009; Pattenden et al, 2007, Heo et al al, 2009; Klindthworth et al 2015). 	
   En tredjedel av patienter med hjärtsvikt lider av depression och 40% av dessa personer är 

fortfarande deprimerade 1 år senare (Dekker et al., 2009). 	
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    Deltagarna i studien beskrev att negativt tänkande och stress förvärrade de depressiva 

symtomen. Det kunde handla om ekonomiska svårigheter, familjeproblem, hälsoproblem samt 

känsla av förlust (Dekker et al., 2009). 	
    Det kunde också förekomma att patienter med hjärtsvikt hade en önskan att inte ge upp och 

bibehålla värden i livet. (Falk et al, 2007; Heo et al, 2009). Patienterna kunde uppleva 

livskvalitet trots begränsningar i sina vardagliga liv.  En del patienter upplevde att trots 

medicinska problem kan livskvaliteten upplevas som bra. Anledningen till detta var att de 

hade möjlighet att utföra önskade aktiviteter. De tog även hänsyn till att det kan förekomma 

sämre situationer. Det kan alltså finnas andra människor i sämre tillstånd. Enligt en patient så 

handlar bra livskvalitet om att kunna ta hand om sig själv (Heo et al., 2009).  	
    Heo et al (2009) beskriver också att patienternas definition av god livskvalitet handlade inte 

enbart om hjärtsviktens inverkan på det dagliga livet utan på patientens strävan efter lycka. 

Enligt patienterna hade gott humör samt positiv attityd en god inverkan på livskvaliteten. Gott 

humör var enligt patienterna viktigt för att hantera de förändringar som sker i kroppen. Flera 

patienter försökte upprätthålla en positiv inställning genom att förbli positiv och göra sitt 

bästa. Det var lättare att behålla en positiv attityd genom att jämföra sämre fall med deras 

egna situation. 	
    I en annan studie beskrev deltagarna att de upplevde förlorad förmåga och maktlöshet att 

kunna utföra sina dagliga aktiviteter som de tidigare kunde utföra (Pattenden et al., 2007; Falk 

et a., 2007). Detta medförde att de var irriterade och kritiska mot personer som utförde 

hushållsuppgifterna åt dem. Dessa aktiviteter handlade om exempelvis trädgårdsarbete eller 

promenader och annat nöje. I takt med detta skapades en känsla av skuldkänslor och en känsla 

av att vara beroende av andra. Trots detta erkände deltagarna i studien att det skulle vara värre 

att vara ensam och inte kunna utföra de dagliga uppgifterna (Pattenden et al., 2007).	
    Detta lyfts upp även i en annan studie där patienterna beskrev att tanken av att förlora sin 

självständighet och mentala funktion skapade en känsla av rädsla. Enligt studien så varierade 

upplevelsen av livskvalitet bland patienterna och var kopplad till självständighet och stöd. Det 

var personliga aspekter, exempelvis positiva attityder och social aktivitet som kunde vara 

betydande för att erhålla en god hälsa. De patienter som upplevde begränsningar av personlig 

autonomi upplevde även ökad behov av vård (Klindthworth et al., 2015). 	
     Rädsla, chock, panik och ilska var känslor som flera patienter upplevde när de fick 

diagnosen hjärtsvikt (Walthall et al., 2017; Klindthworth et al., 2015; Pattenden et al., 2007). 

De berättade om tankar som handlade om dödsskräck. Det fanns en rädsla för 

funktionshinder, rädsla för framtiden, separation från familjen och oro för att förlora arbetet. 	
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    Flera deltagare med sjukdomen hjärtsvikt uttryckte även känsla av stress och obehagliga 

tankar som störde deras möjlighet till avkoppling. Det fanns en kamp mellan tvivel och 

visshet hos flera deltagare (Mangolian et al., 2017). 	
    Deltagarna i en annan studie beskrev att det fanns en känsla av avsaknad av motivation och 

osäkerhet för vad framtiden skulle erbjuda.  Tankar om framtiden var inte så positiva och det 

fanns en känsla av förtvivlan bland flera deltagare. (Walthall et al., 2017). 	
    Förutom detta visade andra studier på att flera patienter upplevde depression, oro och 

ångest som berör bland annat tankar om framtiden och att dö. (Dekker et al, 2009; Pattenden 

et al., 2007; Kimani et al., 2017; Klindthworhth et al., 2015). 	
     I en studie uttryckte deltagarna att de önskade en fredlig och snabb död utan lidande 

(Klindthworth et al., 2015). Andra faktorer som ledde till ångest handlade om en osäker 

framtid och att bli sämre i sjukdomen och få ytterligare komplikationer. Att inte vara 

medveten om hur länge man har kvar att leva och behålla sin livsstil gjorde att patienter blev 

på dåligt humör. Det fanns också en rädsla för att mediciner skulle ge biverkningar och leda 

till mer skada. Yrsel och förlust av balans ledde till att patienterna blev bekymrade. Några 

patienter i studien rapporterade att de fick mardrömmar och ångestattacker. En del patienter 

tog medicin för sin depression och ångest. Andra fick rådgivning eller regelbunden kontakt 

med sjuksköterska inom psykiatrin. Dock beskrev studien att det fanns patienter som inte fick 

någon hjälp alls (Pattenden et al., 2007). 	
    Pattenden et al., (2007) beskrev att vissa patienter också kunde ha andra inställningar som 

inte var negativa. Denna inställning handlade om att gå vidare och förbli positiv genom att 

inte fokusera på sjukdom eller förlust av roll. Många patienter hade lyckats med att anpassa 

sig till det nya livet och dess begränsningar. De hade också lyckats med att ta sig igenom sin 

depression och ångest och berodde bland annat på en stödjande familj och materiella resurser. 	
    Enligt Dekker et al., (2009) beskrev patienter depressiva symtomen som aptitförändringar, 

svårt att koncentrera sig, hopplöshet och trötthet. Vidare beskrev studien att patienterna 

upplevde att aktiviteter som motion kunde utveckla ett positivt tänkande samt förbättrad 

psykisk hälsa.  Patienterna medgav att det sociala stödet också är en viktig faktor för en 

förbättrad psykisk hälsa 	
    Det skapades en känsla av hopplöshet hos patienterna i takt med att fler svåra symtom 

uppkom. Oron handlade om tankar om att inte bli bättre. Det var tankar om att få hinder med 

att komma tillbaka till jobbet och stödja sin familj och erhålla en god ekonomi. Samtidigt 

fanns det patienter som upplevde styrka och acceptans och såg sjukdomen som sitt öde eller 

som guds vilja (Kiamiani et al., 2017). 	
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    Många patienter uttryckte att de inte blir bättre att tänka på saker som har gått fel och att 

det är viktigare att lära sig att acceptera det livet har att erbjuda. De patienter som fick goda 

effekter från behandlingen uttryckte positiva känslor. Dessa patienter var förväntansfulla för 

att det ska hittas ett botemedel för att bli bättre (Kiamani et al., 2017). 	
    I en annan studie rapporterade patienterna att de fysiska tillstånden hade en stor påverkan 

på den upplevda livskvaliteten. Patienterna beskrev att det är mer än bara kroppen och för att 

kunna hantera sin sjukdom krävs det att ha ett gott sinne. Patienterna tar upp det andliga 

perspektivet som betydande faktor för att hantera förändringar som sker i kroppen. Detta 

eftersom om patienten kände sig på dåligt humör kunde även kroppen påverkas av det. Ett 

positivt perspektiv och attityd upplevde patienterna vara till hjälp för att upprätthålla god 

livskvalitet. Detta genom att göra sitt bästa i den hälsotillstånd de befinner sig i (Heo et al., 

2009). 

 

Sociala upplevelser	

I och med sjukdomen hjärtsvikt upplevde patienter varierande livskvalitet i sin vardag, som 

exempelvis handlade om brister i psykosocialt stöd. De socioekonomiska faktorerna var också 

betydande för patienternas upplevelser av att klara sin situation.  Det fanns skillnader i hur 

olika individer från olika minoritetsgrupper upplevde sjukdomen och behandlingen. Flera 

patienter med olika etniska bakgrund upplevde att de hade problem med att kommunicera 

med vårdpersonal vilket försvårade hanteringen av sjukdomen. Vidare beskrev patienter att 

det psykosociala stödet var viktigt vid diagnos för att kunna hantera livet och sjukdomen samt 

symtomen på ett bättre sätt (Pattenden et al, 2007). 	
    En stödjande miljö förbättrade livskvalitén, exempelvis genom att få hjälp med 

hushållsuppgifter. Det sociala stödet kunde också handla om att ha någon som tar ansvaret 

eller någon som kunde uppmuntra för att främja en hälsosam kost. Deltagande i sociala 

aktiviteter, umgås med vänner, att gå ut och arbeta förbättrade livskvaliteten enligt patienter 

(Pattenden et al, 2007). 	
Individens roll och förmåga att vara mor och farförälder påverkades av sjukdomen på grund 

av bland annat andfåddhet. Andfåddheten påverkade det dagliga livet på grund av 

begränsning i att utföra dagliga aktiviteter och att gå ut. Därmed fanns en känsla av isolering 

och ensamhet (Walthall et al., 2017). Rollen förändrades från och med att vara en aktiv person 

till att bli inaktiv (Heo et al., 2009). 	



  18 (40) 
 

 I och med förlorad förmåga att arbeta och ekonomiska förluster kände sig deltagarna i 

studien oroliga över framtiden.  Dessa tankar rörde sig om hur samhället kommer att stödja 

deras nya situation (Pattenden et al., 2007). 	
    Detta lyfts upp i en annan studie där författarna beskrev hur den förändrade ekonomiska 

situationen påverkade individens upplevelse av livskvalitet. Det kunde innebära stress för 

individen att inte ha några pengar kvar en vecka före lönedag (Dekker et al., 2009).	
    Vissa patienter kunde inte ens köpa sin egen medicin vilket kunde påverka livskvaliteten 

negativt (Heo et al., 2009).  Därmed var det ekonomiska stödet ett utav den viktigaste hjälpen 

som har störst betydelse (Kiamiani et al., 2017). 	
    Utifrån patientens perspektiv var det en utmaning att upprätthålla ett socialt liv. Trots att de 

var i behov av stöd från andra kände de sig själva som en belastning för personer i sin 

omgivning. I takt med detta var patienterna oroliga för att sjukdomen skulle påverka deras 

anhöriga. Känslan av rädsla hos dessa individer handlade om att vara ensam när symtom som 

andfåddhet och smärta skulle uppkomma och därmed var det i behov av anhörigas stöd. En 

del patienter upplevde att de var en börda för andra, dock kunde denna känsla reduceras då 

deras partner fanns som stöd. En jämlik relation där samarbete fanns upplevdes som viktigt. 

Det var viktigt för patienter att ha någon i sin närhet för att dela och reflektera över sin 

upplevelse. Att kunna reflektera och dela tankar gav en känsla av säkerhet. Det var av stor 

betydelse att ha kontakt med sina barn och barnbarn. Det ansågs vara viktigt att träffas och 

umgås med familjen samt att få stöd (Falk et al., 2007). 	
    Dekker et al (2009) beskriver att patienter upplevde att det kan finnas stressiga situationer 

inom familjen. Det fanns en känsla av oro och sorg för att det ska uppstå konflikter inom 

familjen. 	
    Patienter upplevde glädje när de kunde göra vad de vill tillsammans med människor de 

tycker om och njuta av olika aktiviteter med sin familj. Dock var det också viktigt att kunna 

vara i fred ibland (Heo et al., 2009). 	
    Goda relationer och en familj som stödjer är viktigt för att må bra.  Men också att ha 

möjlighet till att vara i fred och att kunna koppla av. Att delta i olika aktiviteter och vara 

närvarande hos sina nära och kära underlättar för patienterna att behålla en positiv syn och 

god egenvård. Vidare beskriver patienter i studien att de upplever ett behov av att få kärlek 

(Heo et al., 2009).    	
    Det sociala stödet ansågs som viktigt för att reducera negativa känslor enligt patienterna. 

För att uppnå detta upplevde patienter att deras deltagande i vården var en viktig faktor. 

Anhöriga och familjemedlemmar hade också en avgörande roll för att förbättra patientens 
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egenvård. Detta eftersom stöd från familj och vänner kunde förbättra patientens engagemang i 

egenvården (Dekker et al., 2009). 	
    I en annan studie beskrev deltagarna att man gömde sig bakom en mask för att andra inte 

ska märka sjukdomen. Detta för att dölja sjukdomen och låtsas som att allt är bra. En del av 

patienterna berättade om att de låtsades finna gott välbefinnande för familjens skull 

(Mangolian et al., 2017).  	
Vidare fanns det upplevelser hos patienter som tydde på att det kroniska tillståndet ledde till 

olika sorters utmaningar gällande det sociala nätverket. Deltagarna i studien beskrev att i takt 

med att sjukdomen utvecklades minskade även stödet från familj och vänner (Kiamiani et al., 

2017). 	
     Patienterna i studien kämpade för att skapa nya relationer, exempelvis att skaffa en familj, 

gifta sig och hitta en partner. Det kunde hända att personer drog sig ifrån från patienten när de 

berättade om sin sjukdom. Patienterna kände att andra inte kunde se en framtid med dem. De 

beskrev även att de var rädda att skaffa barn då de inte ville att barnet skulle ärva sjukdomen. 

Det sociala stödet så som vänner, familj, kollegor, samt andra religiösa församlingars stöd gav 

patienterna en känsla av att samhället kan uppmuntra och dämpa deras nöd (Kiamani et al., 

2017).  

	
 Upplevelse av kontakt med vården	

Individer som lider av hjärtsvikt upplevde att de inte var tillräckligt medvetna eller hade 

förståelse för hur man hanterar sin sjukdom (Pattenden et al., 2007; Klindthworth et al., 2015; 

Mangolian et al., 2017). Därmed upplevde patienterna ett stort behov att att mötas med en 

integrerad hälso-och sjukvård som erbjuder patientutbildning, rehabilitering och hjälp till 

egenvård. Samtidigt innebär detta ett allt större ansvar för vårdgivare som också behöver stöd 

(Pattenden et al., 2007).	
    I en studie upplevde patienterna att kvaliteten på vården berodde på om behandlingen var 

lämplig, nödvändig och uppfyllde deras behov. Vidare beskrev patienter att om beslut om 

behandling, läkemedel och hembesöken inte var professionella eller inte tog hänsyn till 

önskemål kunde patienter tappa förtroendet för vården (Klindthworth, 2015; Näsström, Idvall, 

Strömberg, 2015). 	
    Patienter upplevde också att de inte får tillräckligt med information om diagnos och 

behandling vid hjärtsvikt. Vidare beskrevs det att patienterna upplevde att de inte fått 

specifika råd från vårdgivare om hur man på ett säkert sätt kan vara aktiv i sin vardag. Detta 
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medförde att patienter prioriterade att vara hemma mer. Många patienter förstod inte orsaken 

till att ha fått diagnosen hjärtsvikt och visste inte heller hur man förhindrar försämring och 

symtom (Pattenden et al., 2007; Klindthworth et al., 2015; Kiamiani et al., 2018; Mangolian 

et al., 2017 &Näsström et al., 2015). 	
    I Falk et al. (2007) studie beskrev patienter vikten av förmåga att kunna kontakta 

sjuksköterskan samt möjlighet till att ringa. Det var enligt patienter viktigt att kunna ha 

kontakt när det råder tvivel om något, eller när informationen glömts bort. Kontakten mellan 

patient och sjuksköterska kunde resultera i upprätthållande av en förtroendefull relation. Detta 

genom att sjuksköterskan kunde följa upp de medicinska behandlingarna och ha fortsatt 

kontakt med samma sjuksköterska.  Ibland uttryckte patienter att det kunde vara svårt att 

förstå allt som sagts för att ta emot information och därmed kunde det vara bra om någon 

kunde följa med på läkarbesök. Detta för att försäkra sig själv om informationen skulle 

glömmas bort.	
     Patienterna önskade att öppet kunna diskutera om sin sjukdom för att bland annat veta vad 

som behövde göras vid nödsituationer. Utifrån patientens perspektiv var det viktigt att öka 

och förbättra samverkan mellan patient och vårdpersonal (Klindthworth et al., 2015). 	
    Det var viktigt att informationen som ges är enkel, tydlig och kontinuerlig. Informationen 

kunde handla om hälsotillstånd, behandlingsalternativ eller provsvar. Det var viktigt för att 

förstå sjukdomen hjärtsvikt och dess behandling. Patienterna upplevde också att de fick en 

ökad känsla av deltagande när informationen gavs kontinuerligt och när det fanns en öppen 

diskussion. Dialogen uppfattades som en viktig del för deltagande. Att vårdpersonal ger tid åt 

samtal i lugn och ro anses som viktig för att kunna ta upp olika funderingar eller bekymmer. 

Enligt patienterna kunde de bli bekräftade om sina egna tankar och syn kring hälsa. Möjlighet 

till kommunikation gav utrymme för stöd och hjälp för psykiska problem enligt deltagarna. 

Enligt artikeln så präglades god dialog och kommunikation av ett holistiskt perspektiv och 

som enligt patienter upplevdes som god hälsovårdkontakt (Näsström et al., 2015). 	
    Vissa patienter uttryckte att de fanns en försening i att få en diagnos vilket skapade 

fördröjningar i behandlingen samt lidande. En patient berättade om känslan av att vara 

förvirrad, inte veta vilken sjukdom man har och inte veta vad man ska göra. Detta på grund av 

att inte ha fått en diagnos. Flera patienter berättade om att de innan diagnos inte brydde sig 

om symtomen och fortsatte med sina tidigare aktiviteter, vilket ledde till problem. Vissa 

personer med hjärtsvikt trodde att symtomen var associerad med andra sjukdomar, 

exempelvis lungproblem. En annan patient berättade om att det inte fanns någon som tydligt 
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berättade om vad sjukdomen hjärtsvikt innebär och vad som händer i kroppen. Därmed 

föredrog flera deltagare att besöka olika läkare och specialister (Mangolian et al., 2017). 	
    Vidare kunde det innebära stora kostnader för patienten och även svårigheter i att hantera 

sjukdomen. Vissa patienter kunde inte följa läkarordinationer, hantera komplikationer från 

mediciner och symtom. En patient berättade om att inte kunna lita på läkarens behandlingar 

och att inte bry sig om att bli sämre. En patient berättade det skulle vara möjligt att upptäcka 

sjukdomen i tid för att förhindra hjärtat inte förvärras (Mangolian et al., 2017). 	
     Enligt artikeln uttryckte patienterna att bristfällig och felaktig vård ledde till en försämring 

av symtomen för patienter samt återgång till sjukhus. Vidare ledde dessa faktorer till att 

deltagarna inte kunde uppleva känsla av hopp och välbefinnande (Mangolian et al., 2017)	
	
Upplevelse av egenvård 	

Patientens egenvård är en viktig del för att patienten ska lyckas med att hantera sin sjukdom, 

men också för att vara deltagande i sin egen vård. Patienterna i studien beskrev att genom 

kommunikation och information kunde de få svar på sina frågor och därmed underlättades 

egenvården och hanteringen av sjukdomen. Detta med tanke på att vid kommunikationen gav 

vårdpersonal råd om egenvård samt hur patienten kan hantera olika vårdsituationer (Näsström 

et al.,2015).	
    Faktorer som berör egenvård handlar om ett ökat ansvar. Det kan finnas utmaningar med 

att på egen hand kontrollera bland annat vikt och symtom som tyder på ödem. Enligt 

författarna i studien upplevde patienterna behov av att få information och stöd för hur man 

ska gå tillväga för att uppnå en god egenvårdskapacitet (Granger, Sadelowski, Tahsjain, 

Swedberg & Ekman, 2009).	
    Enligt Granger et al (2009) studie upplevde patienterna att de inte visste hur man skulle 

utöva sin kunskap i vardagslivet. Det förmedlade att det måste finnas en koppling mellan vad 

man ska göra och hur man ska utföra något.	
    Patienterna upplevde att det finns olika typer av egenvård. Det handlar om att veta när man 

ska söka vård, få information, komma ihåg olika läkemedel, agera vid uppkomst av symtom, 

delta i möten och ta ansvar för vardagen. Det handlar också om att övervaka och ta kontroller, 

exempelvis att kontrollera näringsintag och vätskeintag (Granger et al., 2009).	
    I en annan studie beskriver patienterna kopplingen mellan depression och förmåga att ta 

hand om sig själv. En patient i studien beskrev känslan av att vara deprimerad och desperat. 

Vidare förhindrade depressionen möjligheten till att njuta av sitt liv, hantera de nya 
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förutsättningarna och att kunna ta hand om sig själv. Brist på egenvård ledde till återfall av 

symtom och behov av sjukhusvistelse (Mangolian et al.,2017). 	
    En annan viktig aspekt när det gäller egenvård handlade om att få tillräckligt med 

information enligt patienterna. De flesta deltagare i studien beskrev brister i att få information 

om sjukdomen hjärtsvikt samt information om egenvård och hur man hanterade sin sjukdom 

på bästa möjliga sätt. Detta förhindrade att patienterna kunde bli oberoende av vården. Det 

kunde exempelvis handla om vaccination på vintern för att förhindra sjukdom (Mangolian et 

al.,2017). Stöd från familj och vänner var en förutsättning för patienten att förbättra samt 

engagera sig i sin egenvård (Dekker et al., 2009). 	
    En viktig del av egenvårdsbehandlingen enligt patienterna handlade om att hantera sitt 

andningsbesvär.  Enligt en studie upplevde deltagarna att de kunde hantera andningsbesvären 

på egen hand genom att lära sig utföra andningsövningar regelbundet. Vissa deltagare hade 

kontroll och kunde hantera andningssvårigheter då de innan visste när andfåddheten var på 

väg. För att övervinna andfåddheten och kunna slutföra olika aktiviteter vilade patienterna när 

de blev andfådda. Deltagarna i studien beskrev också att det fanns ett behov av att identifiera 

viktiga uppgifter och sätta mål. Detta eftersom uppnåendet av målen upplevs som en positiv 

motivation (Walthall et al., 2017).   

	
Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelse av att leva med 

hjärtsvikt. Kvalitativa studier är ett sätt att analysera upplevelser för att få en helhetsförståelse 

av en situation. Detta genom att identifiera individers upplevelser eftersom olika människor 

upplever olika situationer annorlunda (Olsson & Sörensen, 2011). 	
     Författarna använde sig av databaserna Pubmed samt CINAHL Complete. Detta eftersom 

båda är stora databaser med vetenskaplig forskning. I Pubmed användes advanced search med 

ämnesorden “Mesh termer” och Meadical headings MH i Cinahl.	
Med hjälp av två olika databaser skapades ett bredare resultat av artiklar. Användning av flera 

databaser möjliggör en större chans för att hitta relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 

2016).  

     Författarna har i denna studie använt sig av 10 vetenskapliga artiklar till resultat som 

svarade på syftet. I val av dessa vetenskapliga artiklar granskades syftet, metod, dataanalys, 

deltagare samt resultatet. De utvalda artiklarna sträcker sig över år 2007–2019. För att 
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redovisa den senaste forskningen. Det kan finnas för och nackdelar med tidsbegränsning. 

Nackdelen kan vara att artiklar som är relevanta publicerade före år 2007 exkluderas. 

Fördelen med denna metod är att den allra nyaste forskningen träder fram i resultatet.  

     Genom att författarna använde sig av ordbok skapades en korrekt och noggrann 

översättning vilket förhindrade feltolkningar. För att få fram ett brett perspektiv exkluderade 

författarna specifikt land och istället använde sig utav forskning från hela världen som 

relaterade till studiens syfte. Detta möjliggjorde att studien kunde beskriva patienters 

upplevelser vilka befinner sig i olika länder och situation.  

     De vetenskapliga artiklarna är från USA, Kenya, Sverige, England och Iran. För att få en 

mer bredare sökning vid val av artiklar användes olika ämnesordssökningar kopplad till 

syftet. De sökningar som redovisas i bilaga 1 utgör de utvalda artiklarna samt ämnesorden i 

denna studie. Efter att författarna utförde några ämnesordsökningar kom de fram till att det 

fanns fyra sökningar som gav relevanta resultat. Sökorden i denna studie blev “Heart Failure”, 

“Qualitative”, “Perception”, “Living” och “Experince”. Vid två av sökningarna användes 

ordet “Qualitative” för att få fram relevanta kvalitativa studier. De andra två sökningarna gav 

relevanta studier utan att ta med “Qualitative”. 	
     Med tanke att syftet berör patientens upplevelse vid hjärtsvikt används ordet “Qualitative” 

vid två sökningar. Ordet “Qualitative” kan därmed specificera sig och ta fram kvalitativa 

studier. Dock fanns det en risk att vissa studier inte nödvändigtvis använder ordet 

“Qualitative” men ändå är en kvalitativ studie. För att förhindra att missa ytterligare relevanta 

artiklar och skapa bredare sökning utfördes två sökningar utan ordet “Qualitative”. 

 Författarna hittade relevanta vetenskapliga artiklar med hjälp av denna metod. 	
    Med tanke på att hjärtsvikt är en kronisk sjukdom spelar egenvård en stor roll för hantering 

av sjukdomen. Författarna har därmed använt sig av Orems teori om egenvård som har varit 

relevant för att koppla ihop patientens upplevelse och förmåga att utföra en god egenvård. 	
    Det finns mycket ny forskning om sjukdomen hjärtsvikt, dock är forskning om specifikt 

patienters upplevelse av sjukdomen inte lika ny. Detta var en utmaning för att få fram den 

allra nyaste forskningen. En annan utmaning var att hitta artiklar som inte fokuserade på kön 

utan hade ett bredare perspektiv. Flera utav de vetenskapliga artiklarna som hade ett relevant 

innehåll var inte krävde inloggningar, vilket inte kunde tas med i denna litteraturöversikt.  
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Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis framkom det i resultatet att fysiska symtom ledde till förlust av förmåga 

och att inte klara dagliga aktiviteter. Patienten fick en känsla av beroende och upplevde 

frustration över att andra utförde uppgifter åt dem. En del av patienterna upplevde hopp och 

motivation om att klara sin sjukdom, medan andra kände sig deprimerade och hopplös. Vidare 

visade resultatet att flera patienter upplevde negativa tankar om döden vilket skapade ångest 

och oro. De fysiska symtomen ledde till att en del förlorade sitt jobb, isolerade sig och fick en 

förändrad identitet. Vidare visade resultatet att patienter inte hade tillräckligt med förståelse 

för sin sjukdom och fick för lite information. Tydlig och kontinuerlig information och 

kommunikation hade stor betydelse för egenvården. Förutom detta var den psykiska hälsan 

och det sociala umgänget också faktorer som påverkade egenvårdkapaciteten.  

     Författarna i denna litteraturöversikt kommit fram till att det finns risk att patientens 

integritet och självbestämmande kan kränkas när patienten känner sig att vara i behov av 

andra. För att förhindra detta är det viktigt att ta hänsyn till patientens önskemål och 

upplevelse av sjukdomen. Detta för att tillämpa anpassade åtgärder och erbjuda en 

personcentrerad vård. En studie visar att personcentrerad vård har har en positiv effekt genom 

att patienten kan tror på sin vårdgivare och behandling. Det har också visat sig minska 

sjukhusvistelsen och vara en effektiv strategi för att främja egenvård (Dudas et al., 2012). 

    Med tanke på att upplevelsen av sjukdomen visade sig vara individuellt enligt resultat har 

författarna kommit fram till att det är viktigt att ta hänsyn till dessa olikheter.  Detta med 

tanke på att olika individer har olika resurser och sjukdomsstsatusen ser olika ut.  

     Resultatet visade att patienter behövde behandling som var lämplig, uppfyllde deras behov 

och önskemål. Om behandlingen inte tog hänsyn till patientens önskemål tappade patienter 

förtroende för vården och upplevde att vården inte var av god kvalité. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs det att sjuksköterskan 

ansvarar för att utgå från patientens önskemål och behov (Socialstyrelsen, 2005).  

    Med tanke på att patienten hade negativa tankar om framtiden, fick författarna en 

uppfattning om att de kände sig otrygga i sin tillvaro. Att ge god omvårdnad till patienten och 

att se till att patienten känner sig trygg är ett viktigt mål som sjuksköterskan ansvarar för 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). I och med detta är det viktigt att patienten får stöd och 

att förtroende mellan vårdpersonal och patient skapas.  

    Vårt resultat visade att i takt med förlust av bland annat yrke, ekonomi och funktionell 

status, förändrades patientens roll och därmed isolerade sig. I en annan studie har det lyfts 
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fram att livsförändringar, oförmåga eller begränsad kapacitet minskar möjlighet att delta i 

sociala evenemang och kan leda till isolering hos patienter med hjärtsvikt (Jeon, Kraus, 

Jowsey & Glasgow, 2010). Författarna såg detta som ett problem som kan förvärra patientens 

upplevelse av sjukdomen och orsaka lidande. Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskan 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).  

     Författarna anser därmed att motiverande samtal kan förebygga känslan av isolering och 

ensamhet. Studier visar att motivationsstöd kan minska depressiva symtom och förbättra 

patientens egenvårdskapacitet (Jaarsma, Cameron, Riegel, Strömberg, 2017). Andra faktorer 

som påverkar egenvårdskapaciteten är socialt nätverk, socialt stöd, god ekonomi och tillgång 

till arbete (Jaarsma et al., 2017) 

Sjuksköterskan bör visa respekt och ha en helhetssyn på individen. Detta genom att ta hänsyn 

till patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov (Socialstyrelsen, 2005).  

   Litteraturöversiktens resultat visade på att information om sjukdom från vårdgivare var 

bristfällig. När patienten inte förstod vad som hände eller inte fick tillräckligt med 

information om sin sjukdom orsakade det ett vårdlidande. Detta belyses även i en annan 

studie där patienter med hjärtsvikt inte hade förståelse för sin sjukdom och inte visste allvaret 

av sjukdomen. Patientens ökade kunskap om egenvård visade sig ha ett positivt inflytande för 

patientens hälsa och välbefinnande. Även en kunskapsbrist hos vårdpersonal kan orsaka 

orealistiska patientförväntningar som innebär en sämre effekt av behandling (Jeon et al., 

2010).  

     Enligt Dahlberg et al., (2003) kränks patientens självkänsla när hen känner sig okunnig om 

sin sjukdom. Att stötta, motivera, ge korrekt och tydlig information är en del av 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Detta kan uppnås genom en god 

kommunikation med bland annat patient och närstående (SSF, 2017). 

     Jeon et al., (2010) beskriver i sin studie att det är viktigt att det finns en tillgänglighet, 

kontinuitet samt kvalitet inom olika hälsosjukvården. Patienterna i studien beskrev en 

begränsad tillgänglighet och tillgång till information, vilket skapade en känsla av att ingen 

uppmärksammade deras behov och problem. Tillgänglighet och kontinuitet av vården visade 

sig vara effektivt gällande råd och strategier för egenvård. När patienterna upplevde god 

vårdkvalité utvecklade de även bättre självförtroende då de kände sig mer trygga i sin 

sjukdom. Samtal med vårdpersonal och vårdpersonalens engagemang underlättade för 

patienten att upprätthålla egenvård.  
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Orems egenvårdsteori 

Egenvård har en avgörande roll för hanteringen av kroniska sjukdomar. Det är en process som 

upprätthåller hälsa genom hälsofrämjande praxis (Jaarsma et al.,2017). Författarna därför 

valde att lyfta Orems egenvårdsteori i denna studie. Dorothea Orem menar att individen kan 

uppnå välbefinnande genom egenvård. Vidare menar Orem att hälsa uppnås genom 

egenvårdsbalans (Orem, 2001). 

Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt får ett begränsat liv i och med fysiska 

begränsningen. Detta ledde till att individen känner sig vara isolerad, trött och nedstämd. 

 Nedstämdheten påverkade kapaciteten för att kunna ta hand om sig själv och utföra dagliga 

aktiviteter på egen hand enligt resultatet. Detta påverkade möjligheten för att klara sin 

egenvård och vardag.  Med hänsyn till Orems teori har författarna kom fram till att patienter 

som inte klarade sin egenvård riskerade att drabbas av ohälsa.  

    Målet med egenvård är att behålla mänsklig funktion och hälsa (Orem, 2001). Enligt teorin 

beskrivs hälsan som en strukturell integritet. Resultatet visade att patienter upplevde känslan 

av irritation när andra utför uppgifter åt dem.  

    Detta innebär att som sjuksköterska är det viktigt att skapa förutsättningar för fysisk, 

psykisk samt socialt välbefinnande genom att bevara integriteten och självbestämmande. 

Detta genom att uppmuntra patienten till att följa upp sin egenvård, göra egna kontroller och 

sätta upp mål.  

     Enligt Orem (2001), är självförtroende en viktig faktor för att fatta egna beslut och uppnå 

en god egenvård. Resultatet i denna studien visade att vid diagnosen hjärtsvikt upplever 

patienter rädsla. Rädslan handlar om att förlora sin självständighet vilket leder till att 

patienterna tappar sitt självförtroende för att kunna följa sin egenvård.   

     Enligt en annan studie har självförtroendet hos patienten en stor betydelse för att förbättra 

egenvården. (Jaarsma et al., 2017).  Att patienter lever med en känsla av rädsla tas också upp i 

en studie och känslan beskrivs som att vara i behov av andra. Rädslan handlar bland annat om 

en oförmåga att hantera eller kontrollera olika situationer (Jeon et al., 2010).  

    Vidare menar Orem att kunskap och lärande är en viktig del i att kunna utföra en god 

egenvård (Orem, 2001). Patienter är i behov av att få utbildning och förståelse för sin 

sjukdom. Därmed är viktigt att sjuksköterskan utvecklar en sådan kunskap för att ge en 

optimal patientutbildning. Författarna har upptäck att vägledning, information och stöd är 

viktigt för att patienten ska klara sin egenvård och hantera olika förändringar.    



  27 (40) 
 

   Orem beskriver att människan har en fri vilja och är kapabel att reflektera och 

kommunicera. Därmed är kommunikationen en viktig faktor för att patienten ska kunna sköta 

sin egenvård (Orem, 2001).  

    En annan faktor som påverkar individens förmåga till egenvård enligt Orem är de sociala 

aspekterna (Orem, 2001). Detta kan kopplas till denna litteraturstudiens resultat som tyder på 

att närstående är en förutsättning för att må bra och behålla en god egenvård. Det är också 

viktigt att som sjuksköterska öka patientens och anhörigas engagemang och deltagande i 

vården.      

     Författarna anser att som sjuksköterska är det av betydelse att utveckla ett professionellt 

förhållningssätt för att förstå olika patienters socioekonomiska situation som påverkar deras 

egenvårdskapacitet. Detta eftersom resultatet visar att alla patienter inte har samma 

förutsättningar för att klara sin egenvård, då olika patienter har olika resurser. 

    Författarna har kommit fram till att patient och sjuksköterska bör tillsammans komma fram 

till en anpassad egenvårdsplan som passar individen. Sjuksköterska kan därmed finnas som 

stöd för att underlätta för patienten att hantera sin egenvård i det dagliga livet. 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturstudie tyder på att sjuksköterskan har en viktig roll för att främja en god hälsa 

för patienter med kronisk hjärtsvikt. Flera metoder kan vara relevanta för att ge en tydlig och 

rätt information om sjukdomen till patienten. Sjuksköterskan kan skapa informationsblad om 

hjärtsvikt, behandlingsalternativ samt stöd som kan fås. Det kan också vara till nytta med 

patientutbildning genom att erbjuda workshop vårdplaneringar och samlingsmöten. Även 

utbildning för vårdpersonal om patientens upplevelser är en viktig del för att vårdpersonalen 

ska få en bättre förståelse och erbjuda en anpassad omvårdnad utifrån den enskildes behov. 

Författarna i denna studie har kommit fram till att vårdpersonal behöver inhämta mer kunskap 

om hjärtsvikt och bemötandet med de som lider av hjärtsvikt för att öka sin kompetens. Det är 

också viktigt att som sjuksköterska fråga patienten och erbjuda olika alternativ för att öka 

patienten och anhörigas deltagande i vården. Denna studie kan underlätta för vårdpersonalen 

att få en översikt över patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt för att skapa en mer 

personcentrerad vård. Brister i vårdmötet som berör öppen dialog och kommunikationen lyfts 

i denna studie. Detta kan vara ett underlag för framtida forskning och ett medel för att 

utveckla och förbättra vård och omsorg.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Författarna i denna studie har utifrån resultat identifierat att det kan finnas eventuella 

kunskapsluckor angående vilka faktorer som bidrar till att patienten har lyckats med att 

anpassa sig till det nya livet och dess begränsningar. Det kan också handla om hur patienten 

har lyckats med att ta sig igenom sin depression och ångest. Det kan exempelvis handla om 

patienters upplevelser av faktorer som leder till förbättrad motivation, självförtroende, 

egenvård och välbefinnande. Därmed anser författarna i denna studie att det är nödvändigt 

med fortsatt forskning kring dessa områden för att identifiera patienters upplevelser som kan 

hjälpa till patienten att hantera och leva med hjärtsvikt på ett bättre sätt.  

	
Slutsats  

Denna litteraturöversikt kan vara till hjälp i möte med patienter som lider av hjärtsvikt. 

Sammanfattningsvis framkommer det ur resultat att patienter med hjärtsvikt upplever ett 

begränsat och förändrat liv som vidare skapar isolering och förändrad identitet. Begränsningar 

påverkar också förmåga att hantera egenvården. Sjukdomen upplevs på olika sätt som vidare 

påverkar hanteringen av sjukdomen. En osäker framtid kan skapa oro och rädsla, men tankar 

om acceptans och uppsättning av nya mål kan också förekomma. Patienter upplevde 

otrygghet när vårdpersonal hade bristande kommunikationsförmåga. Människan är mer än 

bara kroppen och varje individ har individuella behov.  Enligt patienter är viktigt att de möts 

av en integrerad hälso-sjukvård som erbjuder tydlig och anpassad information om sjukdom. 

Sjuksköterskan behöver öka sin kunskap då denne har en nyckelroll för att främja egenvård 

och skapa en personcentrerad vård. 	
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deltagande i egenvården trots 
att instruktionerna var enkla och 
tydliga. Patienterna upplevde att 
de behöver mer kunskap 
angående sin sjukdom och 
egenvårdsåtgärder för att kunna 
ta hand m sig själv på egen 
hand.  

Heo, S., 
Lennie, T.A., 
Okoli, C., & 
Moser, D.K. 
(2009). 

 

Quality of life 
in patients with heart failure: 
ask the patients. 

 

År: 2009 
Land:  
Tidskrift: Journal 
of heart and lung 
transplantation  

Syftet med artikeln är 
att undersöka hur 
patienter med 
hjärtsvikt definierar 
och uppfattar 
livskvalitet.  

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 14 man och 6 
kvinnor med hjärtsvikt  
Datainsamling: 
Semistrukturerad 
intervjuer 
Analys: Innehållsanalys 

Patienterna beskrev livskvalitet 
som förmåga att utföra fysiska 
och sociala aktiviteter, 
upprätthålla goda relationer 
med andra och känna lycka. 
Patienterna upplevde att socialt 
stöd, fysiska och psykiska 
upplevelser påverkade 
livskvalitén.  

Klindtworth, 
K., Oster, P., 
Hager, K., 
Krause, O., 

Living with and dying from 
advanced heart failure: 
understanding the needs of 
older patients at the end of 

År: 2015 
Land: Tyskland 
Tidskrift: BMC 
Geriatrics 

Syftet med artikeln är 
att hur äldre patienter 
med avancerad 
hjärtsvikt uppfattar 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: : 25 patienter 
med svår hjärtsvikt, 
patienter över 70 år 

Resultatet visade att 
begränsningar i det vardagliga 
livet minskade livskvalitet. De 
äldre patienterna saknade 
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Bleidorn, J., & 
Schneider, N. 
(2015).  

 

life. 

 

sin sjukdom och 
identifierar deras 
medicinska, 
psykosociala och 
informationsbehov 
med fokus på livets 
sista fas.   

Datainsamling:  
Longitudinella 
intervjuer 
Analys: kvalitativ 
analys med hjälp av 
grundad teori, ljud 
inspelning, data analys 
programmet MAXQDA 
och transkriptioner 

tillräckligt kunskap om deras 
sjukdom och hantering av 
sjukdomen.  Behovet hos 
hjärtsvikt patienter varierade 
beroende på sjukdom status och 
individuella resurser. Utifrån 
patientens perspektiv var det 
viktigt att förbättra samverkan 
med vårdpersonal genom öppen 
kommunikation. Vidare beskrev 
studien att patienter upplevde 
psykiska besvär som 
depression, ångest och oro. En 
del av patienter önskade ett 
värdigt avslut på sitt liv och 
ville planera sin begravning i 
förväg.  

Kiamani, 
K.N., Murray, 
S.A., & 
Grand, L. 
(2018).  

 

Multidimensional needs of 
patients living and dying with 
heart failure in Kenya: a 
serial interview study 

 

 

 

År: 2018 
Land: Kenya 
Tidskrift: BMC 
palliative care 

Syftet med artikeln är 
att förstå hur 
patienter upplevde 
sin sjukdom och samt 
deras sociala och 
kulturella 
sammanhang.  

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 18 patienter med 
hjärtsvikt i Kenya 
Datainsamling: 
Intervjuer spelades in 
och transkriberades till 
engelska.  
Analys: Tematisk 
analysmetod med hjälp 
av en NVivo program  

Resultaten visade att patienterna 
upplevde fysisk, psykosocialt, 
andligt och ekonomiskt behov. 
De upplevde brist på 
information om sin sjukdom. 
De ville veta hur det kunde bli 
bättre. Patienter med akuta 
symtom sökte vård tidigare än 
de med milda symptom. Ett 
hinder för att söka vård var 
stora kostnader.  

Mangolian 
Shahrbabaki, 
P., Nouhi, E., 
Kazemi, M., 

The sliding context of health: 
the challenges faced by 
patients with heart 
failure from the perspective 

År: 2017 
Land: Iran 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 

Syftet med denna 
studien är att förstå 
de utmaningar som 
patienten med 

 
Metod: Kvalitativ. 
Urval: 21 iranska 
deltagare, 12 patienter 

Resultatet visade att patienter 
med hjärtsvikt upplevde 
utmaningar i det dagliga livet. 
Därför är det viktigt att 
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& Ahmadi., F. 
(2017) 

of patients, healthcare 
providers and family 
members. 

 

Nursing hjärtsvikt upplever. med hjärtsvikt, 3 
kardiologer, 3 
sjuksköterskor och 3 
familjemedlemmar. 
Datainsamling: 
intervjuer  
Analys: Lundman och 
Graneheims kvalitativa 
innehållsanalys.  

vårdgivare identifierar 
patientens behov av hjälp och 
stöd. Detta för att utbilda 
patienter med hjärtsvikt om 
sjukdomen och 
egenvårdåtgärder. Vidare visade 
resultatet att patienter inte tog 
hand om sig själva vilket 
påverkade de både fysisk och 
psykisk. Detta ledde till att 
symtomen återkommer och 
patienter upplevde minskad 
livskvalitet.  

Näsström, 
L.M., Idvall, 
E.A., & 
Strömberg 
A.E. (2015). 

 

Heart failure patients' 
descriptions of participation 
in structured home care. 

 

År: 2015 
Land: Sverige 
Tidskrift: health 
expectations 

Syftet med artikeln är 
att undersöka hur 
hjärtsviktpatienter 
fick hemvård beskrev 
sin upplevelse av 
deltagande i vården.  

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 13 stycken män 
och 6 kvinnor mellan 
64–90 år med hjärtsvikt.  
Datainsamling: 
Intervjuer registrerades 
digital med hjälp av 
Olympus DS 2300 
röstinspelare och 
transkriberades.  
Analys: Induktiv 
tillvägagångssätt med 
kvalitativ 
innehållsanalys  

 Studien visade att hinder för 
deltagande kunde bror på tid 
och utrymme för dialog med 
vårdpersonalen. Patientens 
deltagande ökade med hjälp av 
kommunikation och individuell 
anpassad vård. Under 
hembesöken fick patienter 
möjlighet att ta upp sina 
psykiska problem vilket 
möjliggjorde beslut om att söka 
vård om det behövdes.    

Pattenden, 
J.F., Roberts, 
H., & Lewin, 
R.J.P. (2007) 

Living with heart failure: 
Patient and carer perspectives 

 

År: 2007 
Land: England  
Tidskrift: 
European Journal 
of Cardiovascular 

Syftet med artikeln är 
att förstå patienters 
upplevelser och 
behov av hälso- och 
socialvård.  

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 36 patienter och 
20 vårdgivare 
intervjuades.   
Datainsamling: Ett 

Resultatet visade att patienter 
med hjärtsvikt upplevde 
begränsningar i det vardagliga 
livet, förändring av roll, 
depression och ångest. Vidare 
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 nursing  halvstrukturerat 
intervjuschema 
användes, inspelning av 
intervjuer och 
anteckningar innan och 
efter intervjuer.  
Analys: Intervju analys. 

beskrev patienterna i studien att 
de inte hade tillräckligt med 
förståelse för sin sjukdom.  

Walthall, H., 
Jenkinson, C., 
& Boulton, M. 
(2017). 

Living with breathlessness in 
chronic heart failure: a 
qualitative study 

 

År: 2016 
Land: USA  
Tidskrif: Journal 
of Clinical 
Nursing 

Syftet med artikeln är 
att beskriva hur 
patienten med 
hjärtsvikt upplever 
andningssvårigheter.  

 Metod: Kvalitativ. 
Urval: 25 patienter med 
hjärtsvikt 
Datainsamling: 
Semistrukturerad 
intervjuer Intervju 
analys. 
Analys: Tematisk 
analys 

Resultatet visade att patienten 
upplevde känslan av andfåddhet 
och deras dagliga liv 
påverkades av detta.  På grund 
av andfåddhet och svårighet 
med att hantera symtomen 
påverkades patienterna 
känslomässigt. Vidare visade 
resultatet att vårdpersonal bör ta 
hänsyn till individens 
upplevelse av andfåddhet. 

 
 


