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Sammanfattning 

Bakgrund: År 2012 beräknades ca 200 000 svenskar leva med symtomgivande hjärtsvikt. 

Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus hos personer över 65 år 

och tillståndet ökar väsentligt risken för att dö i förtid. Patienter med hjärtsvikt kräver en 

kontinuerlig utbildning för att kunna utföra en god egenvård. Genom att sjuksköterskan 

uppmärksammar individens upplevda situation erhålls viktig information för hur 

omvårdnaden ska utformas.  

Syfte: Belysa människors upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes baserad på tolv kvalitativa studier. Studierna 

sammanställdes och analyserades för att besvara syftet. Begreppet hälsa valdes som 

vårdvetenskaplig utgångspunkt. 

Resultat: Resultatet visade att upplevelserna av sjukdomen präglades av negativa känslor 

såsom rädsla för döden, ångest och känslor av att bli socialt isolerad. Trots detta förekom 

positiva känslor som hopp inför framtiden samt att uppskatta det nuvarande livet och det 

tidigare. Sjukdomen innebar en förändring av självbilden samt en process av att lära sig leva 

med den. I denna process fann många stöd av sina närstående och genom hoppet. Vården 

kunde också vara ett stöd men upplevdes av många som negativ.  

Diskussion: I resultatdiskussionen diskuteras hur människornas upplevelser kan tolkas i 

relation till hälsa och resultatet jämförs även med annan forskning. Sjuksköterskan behöver se 

till att patienten upplever kontroll över sin situation och sina mediciner samt identifiera vad 

denne känner hopp inför så att hälsan hos patienten kan stärkas. I metoddiskussionen 

diskuteras styrkor och svagheter med den valda metoden. 

 

Nyckelord: kronisk hjärtsvikt, kvalitativ, patient, upplevelse. 
  



 
 

Abstract 

Background: Approximately 200 000 swedes lived with heart failure in 2012. Heart failure is 

one of the most common cause of hospitalization among persons in the age of 65 and older. 

The condition increases the risk of preterm death. A patient with chronic heart failure requires 

education continuously in order to practice a satisfying self-management. In order to know 

how to frame the care of a patient the nurse needs to illuminate a person’s perceived 

experience regarding   life situation and health. 

 

Aim: The purpose of this study was to illuminate the experience of living with chronic heart 

failure. 

 

Method: A literature review was carried out based on twelve qualitative studies and they 

were summarized and analyzed in order to answer the aim of this study. The notion health 

was carried out as the nursing theory in the study.  

 

Results: The result showed that the experience of living with heart failure was characterized 

by negative emotions such as fear of death, anxiety and fear of getting social isolated. The 

result also showed positive emotions such as hope for the future and to appreciate the present 

life and the past. The disease meant a changed identity and it was a process in learning to live 

with the illness. In the process of learning to live with the disease, support from family and 

friends showed to be important factors. The support from health care could also be seen as 

supportive, though the health care was associated with a lot of negative emotions.  

 

Discussions: The result of the persons’ experiences is discussed in relation to the notion of 

health and in comparison to other studies. It is argued that the nurse has to make sure that the 

patient determines to manner the situation to experience health and to identify the patients’ 

experience of hope in order to promote health. In the method discussion this methods’ 

strengths and weaknesses are discussed in order to investigate the reliability of the chosen 

method. 

 Keywords:  Chronic heart failure, experiences, patient, qualitative.  
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1. Inledning 

Hjärtat är för många en symbol för livet. Hur ter sig livet när det inte längre går att lita på att 

hjärtat fortsätter att slå, när hjärtat är sjukt? Det är svårt för personer med friska hjärtan att 

förstå hur livet upplevs när hjärtat är sjukt. Som Florence Nightingale (1859/1954) skrev: 

”Hur föga kan den som njuter av god hälsa sätta sig in i vad en sjuklings liv egentligen är?” 

(s. 166). Under vår verksamhetsförlagda utbildning träffade vi på många patienter med 

svårigheter att andas, vätska i lungorna, svullna ben och nedsatt ork. Vi fick veta att deras 

hjärtan var svaga vilket orsakade deras observerbara symtom. Vad vi förstod så var hela deras 

livssituation förändrad på grund av deras hjärtsvikt och alla tillhörande symtom. Vi upplevde 

båda att en bättre insikt om patienternas upplevelse av hjärtsvikt skulle hjälpa oss att kunna 

vårda och bemöta dessa människor på ett bra sätt, vilket förhoppningsvis underlättar en liten 

gnutta i deras tillsynes svåra tillvaro. Vi tror därför att en litteraturöversikt över området kan 

bidra till ökad förståelse för patienter med hjärtsvikt och deras upplevelse av sin situation. 

2. Bakgrund  

2.1 Hjärtsvikt i samhället 

År 2012 beräknades ca 200 000 svenskar leva med symtomgivande hjärtsvikt (Rikssvikt, 

2012a). Nästan tio procent av alla personer som är över 80 år i Sverige lider av sjukdomen 

(Läkemedelsverket, 2006a). I takt med att befolkningen lever allt längre, beräknas personer 

med hjärtsvikt öka eftersom förekomsten av hjärtsvikt ökar med åldern (Socialstyrelsen, 

2009; Läkemedelsverket, 2006a). Hjärtsvikt ökar även över hela världen (McMurray & 

Stewart, 2000; Mendez & Cowie, 2001). År 2008 led 5,7 miljoner i världen av kronisk 

hjärtsvikt varav 1,3 miljoner fanns i Europa (WHO, 2008). Dock kan bättre behandlingar av 

bland annat hypertoni och ichemisk hjärtsjukdom i framtiden leda till att förekomsten av 

hjärtsvikt minskar (Läkemedelsverket, 2006b; Socialstyrelsen, 2009).   

 Hjärtsvikt är bland de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus hos patienter över 65 

år i Sverige och tillståndet ökar väsentligt risken för att dö i förtid (Läkemedelsverket, 2006a; 

Patel, 2008, s.13). Enligt en studie framkom att personer med hjärtsvikt hade en högre 

dödlighet i jämförelse med de vanligaste cancerdiagnoserna (Stewart, MacIntyre, Hole, 

Capewell & McMurray, 2001). 

Tillståndet är kroniskt och är förknippat med dålig hälsa (Farkas, Nabb, Zaletel-Kragelj, 

Cleland & Lainscak, 2009; Patel, 2008, s.11). Vid jämförelse av den upplevda hälsan hos 
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människor med vanligt förekommande kroniska sjukdomar som kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och diabetes har det visat att personerna med hjärtsvikt skattade sin 

självupplevda hälsa sämre än övriga samt ansåg att de hade lägre förmåga att klara av 

aktiviteter som ingår i det dagliga livet (Stewart et al., 1989; Tinetti, et al., 2011a; Tinetti et 

al., 2011b).   

2.2 Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt kan uppstå på grund av flera olika anledningar men de mest förekommande 

orsakerna är ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni (McMurray et al., 2012, s. 810; Mendez & 

Cowie, 2001, Rikssvikt, 2012b). Förekomsten av hypertoni är hög i alla regioner i världen 

men är som högst i Öst- och Centraleuropa och i Afrika söder om Sahara (Khatibzadeh, 

Farzadfar, Oliver, Ezzati & Moran, 2012).  Andra sjukdomar som ofta orsakar hjärtsvikt är 

kardiomyopati, diabetes och stora mängder alkoholintag (British Heart Foundation, 2009). 

Nästintill alla former av hjärtsjukdomar kan leda till hjärtsvikt (Hunt et al., 2009). Genom att 

ha en hälsosam livsstil kan många av de grundsjukdomar som orsakar hjärtsvikt hindras och 

därmed hindra att hjärtsvikt uppstår (Tansey, 2010).   

Hjärtsvikt definieras som ett syndrom som karaktäriseras av specifika symtom och 

mätresultat (Hunt et al., 2009). Kronisk hjärtsvikt innebär att hjärtats förmåga att pumpa 

blodet från hjärtat ut i kroppens olika vävnader och organ är nedsatt i olika grad på grund av 

en eller fler bakomliggande sjukdomar (Dahlström, 2005; Socialstyrelsen, 2009; Tansey, 

2010). Om grundsjukdomen som orsakar hjärtsvikt försämras kan även hjärtsvikten försämras 

varför det är särskilt viktigt att kartlägga grundsjukdomen vid diagnostiseringen eftersom 

behandlingen framförallt riktas mot den (Dahlström, 2005; Hunt et al., 2009). Kardiogen 

chock och högerkammarsvikt kan framkalla akut hjärtsvikt. Akut hjärtsvikt uppstår även då 

en person visar tecken på vätska i lungvävnaden (Swedberg et al., 2005). Vården vid akut 

hjärtsvikt riktas främst mot övervakning av vitala parametrar (Ericson & Ericson, 2012, 

s.123). 

Hjärtats funktion kan svikta i antingen vänster eller höger ventrikel och olika 

komplikationer uppkommer beroende på vilken ventrikel som inte fungerar tillfredsställande 

(Tansey, 2010). Studier har visat att sambandet mellan patientens grad av hjärtdysfunktion 

och patientens upplevda symtom är vag, vilket innebär att symtomen till stor del är en 

subjektiv upplevelse (Mårtensson, 2012; Opasich et al., 2001). Vanliga symtom vid hjärtsvikt 

är svårigheter att andas vid vila eller fysisk aktivitet, ödem, smärta, nattlig hosta, 

sömnproblem samt fatiuge, vilket ofta bidrar till ångest och depression (Bekelman et al., 
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2011; Läkemedelsverket, 2006; Patel, 2008, s.12). Gemensamt är att de flesta symtomen 

orsakas av för högt ventryck (Dahlström, 2005; Mårtensson, 2012).  

New York Heart Association Classification (NYHA) är ett mätinstrument som anger ett 

subjektivt mått på individens fysiska kapacitet (Dahlström, 2005; Mårtensson, 2012). Skalan 

kvantifierar vilken grad funktionell begränsning personen har, genom att mäta vilken grad av 

ansträngning som framkallar symttom på en skala I till IV. Har individen symtom vid vila 

erhålls NYHA klass IV vilket är den svåraste graden av hjärtsvikt. Om symtom uppstår vid 

lätt, vardaglig ansträngning är det klass III, om symtom uppstår vid mer uttalat fysisk aktivitet 

anges klass II. Klass I innebär att inte besväras alls av symtom vid fysisk ansträngning (Hunt 

et al., 2009). Personer som har NYHA klass III eller IV har visats ha en högre mortalitet och 

mer frekvent sjukhusvistelse än de två andra klasserna (Ahmed, 2007).   

För att diagnostisera hjärtsvikt tas följande: anamnes, status, EKG samt mätning av 

natriuretiska peptider (BNP) eller NT-proBNP (aminoterminalt proBNP). Om EKG och/eller 

BNP eller NT-proBNP är patologiska så verifieras diagnosen med ekokardiografi 

(Mårtensson, 2012). Exempel på farmakologiska åtgärder vid hjärtsvikt är diuretika som 

minskar blodvolymen, ACE-hämmare som reducerar blodvolymen samt verkar 

vasodilaterande på artärsidan och betablockerare som minskar sympatikuspåslaget. Avsikten 

med farmakologisk behandling är att förbättra hjärtats pumpfunktion (Simonsen, Aarbakke & 

Hasselström, 2009, s.207).   

2.3 Egenvård vid hjärtsvikt 

Egenvård sker i samspel med miljön och den är de yttre och inre åtgärder en människa gör för 

att bevara liv, hälsa och välbefinnande. Förmågan till egenvård kan ses som en 

utvecklingsprocess vilken når sin kulm i vuxen ålder (Orem, 2001, s.42-43). Personenen som 

ska utföra egenvården är den viktigaste deltagaren i detta sammanhang, det är dennes syn på 

sin egenvård och sin sjukdom som vårdpersonal måste utgå ifrån för att ge råd och stöd. 

Egenvård är en viktig del i behandlingen vid många kroniska sjukdomar, så också vid 

hjärtsvikt och fordrar betydande delaktighet från patienten. Egenvården för personer med 

kroniska sjukdomar kommer att öka i framtiden då ett allt större ansvar läggs på individerna 

själva gällande deras uppföljning och egenvård (Strömberg, 2012).  Det krävs kontinuerlig 

utbildning från vårdpersonal för att personer med hjärtsvikt ska kunna utföra en god egenvård 

(Van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst, & van Vielhuisen, 2010; Wright et al., 2003). 

Egenvård vid hjärtsvikt innebär åtgärder för att kvarhålla fysisk stabilitet så att inte 

hjärtsvikten försämras och att tidigt kunna märka och vidta åtgärder vid symtom som tyder på 
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försämring. De egenvårdsmoment som personerna med hjärtsvikt utför är bland annat väte- 

och saltrestriktion, fysisk träning, rökstopp, intag av mediciner och att äta efter en diet som 

passar individen. Personer med hjärtsvikt menar att deras egenvård är påverkad av hur de ser 

på sin hälsa och sin sjukdom vid tiden då de drabbas av hjärtsvikt (Strömberg, 2012).  

Det är viktigt att personer med hjärtsvikt lär sig känna igen specifika symtom som tyder på 

att hjärtsvikten försämrats. Försämringar kan yttras i form av ökad andfåddhet, fatigue, 

viktuppgång och vätskeansamlingar i perifera eller centrala delar av kroppen (Mårtensson, 

2012). Dock har det visats att många personer med hjärtsvikt upplever svårigheter att känna 

igen symtom (Clark et al., 2012; Van der Wal et al., 2010).   

Det har även framkommit att personer med hjärtsvikt dröjer med att söka vård även om 

deras symtom markant försämrats. Orsaker till detta har visats vara att personerna känner oro 

över att vara en börda för vårdgivarna, rädsla för sjukhus, att hanteringsstrategier av 

sjukdomen inneburit ett förnekade av vårdbehovet samt att hjärtsvikten inte uppfattats som 

livshotande (Clark et al., 2012). Det kan även bero på att symtomen som personerna får, 

såsom trötthet och andfåddhet, är diffusa symtom samt att personens ålder, kognitiv förmåga 

och dålig kunskap om symtomen kan bidra till att det dröjer innan de söker vård (Strömberg, 

2012). Dålig följsamhet hos patienten i relation till vårdens råd, har också visats kunna bero 

på att denne inte förstått vikten av att utföra vissa egenvårdsmoment (Van der Wal et al., 

2010).  

Egenvård och livsstilsförändringar går ofta hand i hand. Att hjälpa patienten med 

livsstilsförändringar är en mycket komplicerad process som kräver andra former av samtal än 

bara information om patofysiologin och vad den orsakar (Mårtensson, 2012). Ett viktigt 

redskap för att kunna hjälpa patienten med egenvård och livsstilsförändringar är att förstå vad 

hjärtsvikten och dess symtom innebär för patienten samt hur den påverkar dennes liv och 

relationer (Mårtensson, 2012; Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler, 2005).  

2.4 Upplevelsens betydelse i vårdandet 

Upplevelse definieras som att erfara något som direkt uppfattas och värderas på ett 

känslomässigt plan (Svenska akademin, 2009, s. 3403). För att få en ökad förståelse för 

patientens upplevelse, krävs att vårdaren uppmärksammar dennes livsvärld (Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 24; Ekebergh, 2012). En persons livsvärld 

beskrivs som subjektets relation till omvärlden som kan visas i dennes handlingar och 

upplevelser (Dahlberg et al. 2003, s. 24).  
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Ett viktigt hjälpmedel för vårdaren för att kunna förstå en patients livsvärld är att använda 

alla sina sinnen och all sin kunskap för att försöka förstå, tänka, se, känna och lyssna. Att 

exempelvis aktivt lyssna till vad patienten har att säga kan hjälpa sjuksköterskan att förstå hur 

denne upplever och förstår sin sjukdom, vilket kan leda till en ökad förståelse för hur 

patienten når ett läge av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010, s.184). 

Tidigare och nuvarande upplevelser och erfarenheter påverkar människans upplevelse av 

hälsa och ohälsa. Upplevelsen måste därför förstås i relation till människans livssituation 

(Nordgren, 2008, s.18).    

Hälsa ses som en personlig upplevelse och kan därför endast definieras av individen själv 

(Nordenfelt, 1991, s. 45). Genom att belysa patientens upplevda situation och hälsa erhålls 

därför en viktig kunskap om hur omvårdnaden ska utformas (Söderberg, 2009, s. 15; 

Jormfeldt, 2007). Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (ICN, 2005). Hälsa främjas genom att 

bland annat identifiera och förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2005).  

En förståelse för hur patienten upplever sin situation och sjukdom kan även hjälpa 

vårdarna att finna en förståelse till patientens beteende (Stull, Starling, Haas, & Young, 1999). 

Det har visats att det går att påverka patientens upplevelse av sitt tillstånd genom att förse 

patienten med information och utbildning om sjukdomstillståndet (Stull et al., 1999).    

3. Problemformulering 

En av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus i Sverige för personer över 65 år är 

hjärtsvikt och antalet personer med hjärtsvikt beräknas öka i framtiden. De som har ett 

sviktande hjärta lider ofta av dålig hälsa och hälsan är ofta skattad sämre hos personer med 

hjärtsvikt i jämförelse med personer som lider av andra kroniska sjukdomar. Kunskap om 

patientens upplevelse av sin situation har betydelse för dennes upplevelse av hälsa och ohälsa. 

Därför är det väsentligt att undersöka patientens upplevelser av att leva med hjärtsvikt för att 

sjuksköterskan ska kunna veta hur vården ska utformas för att främja en personcentrerad vård. 

4. Syfte 

Syftet med den här litteraturöversikten är att belysa människors upplevelse av att leva med 

kronisk hjärtsvikt. 
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5. Teoretisk referensram 

5.1 Hälsa 

Vårdvetenskap är en disciplin som bygger på ett antal hypoteser om hur verkligheten är 

utformad. De fyra konsensusbegreppen hälsa, patient, miljö och vårdande binder in 

disciplinen och formar en grund för den forskning som görs inom disciplinen. Hälsa är 

vårdvetenskapens centrala fenomen, begrepp och fokus (Dahlberg & Segesten, 2010, s.23,47).   

Det är utifrån ett holistiskt perspektiv som denna teoretiska referensram kommer att 

baseras på, nämligen att hälsa kan råda trots sjukdom eller annan ohälsa. Dahlberg och 

Segesten (2010, s.51-53, 80) beskriver att hälsan påverkas av både biologiska och existentiella 

dimensioner hos människan. Det är den existentiella hälsan som kan förändras till skillnad 

ifrån den biologiska hälsan som redan är bestämd genom människans arvsanlag. Inom 

vårdvetenskapen ligger främst fokus på hälsa utifrån de existentiella dimensionerna hos 

människan.  

Begreppet hälsa är inte ett entydigt begrepp, utan kan variera beroende på vilken kultur 

människan tillhör, hur synen är på människan, vilken historiskt tid som råder samt vilken 

ekonomisk status människan har (Willman, 1996, s. 114). I vår moderna tid finns många olika 

teoretiker som har försökt förklara vad det innebär att ha hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Katie Eriksson (1996, s. 30-50) uppger att hälsa kan ses som ett tillstånd av sundhet, friskhet 

och välbefinnande och inte enbart som frånvaro av sjukdom. Sundhet och friskhet är de 

objektiva måtten inom hälsobegreppet medan välbefinnande är ett subjektivt, upplevt tillstånd 

av tillfredsställelse hos människan. Eriksson menar vidare att tro, hopp och kärlek är de tre 

centrala substanserna i hälsoprocessen där tro är hälsans grundsubstans, hoppet ger riktningen 

för hälsan och kärleken är hälsans form.   

Enligt World Health Organisation (WHO) främjas hälsa då människan har förmåga att fatta 

beslut och upplever kontroll över de aspekter som påverkar livet samt genom att människor 

bryr sig om varandra (Willman, 1996, s.118). Dahlberg och Segesten (2010, s. 49-56, 67-71) 

beskriver att hälsa kan betraktas som en upplevd känsla av en inre balans där man är i 

harmoni i sina relationer till andra människor samt till livet i helhet. De beskriver vidare att 

fenomenet hälsa kan innebära olika för olika individer och en stor del av att uppleva hälsa 

handlar om att hitta sitt eget sätt att förstå sig själv samt ett sätt att leva med sig själv och sin 

omvärld. Dessutom beskrivs att hälsa kan ses som en livsrytm då människan har förmåga till 

att pendla mellan aktiva inre och/eller yttre rörelser som i tankar och fysisk aktivitet, samtidigt 

som man har förmågan att pendla till att finna stillhet, ro och vila samt att kunna koppla av 
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från omgivningen. För att kunna uppleva hälsa krävs en stabilitet som innebär att dessa 

pendlingar har en jämn balans mellan stillhet och rörelse. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 57) menar vidare att självkänslan och identiteten påverkas 

och påverkar människans upplevelse av hälsa. De skriver även att hälsan påverkas av om man 

har förmågan att leva det liv man önskar och om man kan få fortsätta vara den man alltid varit 

trots att man blivit sjuk eller att andra omständigheter ändrats.  

Nordenfelts teori går ut på att en människas hälsa beror på hur stor individens förmåga är 

att uppnå sina vitala mål (basala- och mer avancerade mål som självförverkligande) är samt 

om denne har förmåga att realisera målen utifrån de omständigheter som finns i individens 

omgivning (Nordenfelt, 2004, s. 84). Då förändringar i individens vardag påverkar denne så 

att vitala mål inte längre kan uppnås, krävs det att individen omvärderar de målen eller 

omständigheterna omkring sig för att återigen uppnå hälsa (Nordenfelt, 1991, s. 45). Dahlberg 

och Segesten (s.62-63) beskriver på ett liknande sätt att hälsa kan upplevas då människan 

känner en livskraft som uppkommer när denne klarar av sina unika mål i livet. Denna livskraft 

är central för upplevelsen av hälsa.  

Dahlberg & Segesten, (2010, s.77) beskriver även att hälsa kan upplevas då individen 

känner ett sammanhang och mening i sin tillvaro. Antonovskys (2005, s.43, 202-239) teori 

bygger på detta. Teorin går ut på att en individ upplever en bättre hälsa om denne har en stark 

känsla av sammanhang. Att ha en känsla av sammanhang, KASAM, bör förstås som en 

allmän inställning till världen och innebär en förmåga att sätta sig själv i ett sammanhang som 

är begripligt, hanterbart och meningsfullt. En person som har en stark KASAM klarar bättre 

av svåra, kaotiska situationer genom att försöka strukturera upp situationen medan de med 

svag KASAM upplever ett stort kaos och känner inget hopp i en utsatt situation.   

Dahlberg & Segesten (2010, s. 84) skriver att då individen upplever mening och 

sammanhang i sin tillvaro upplever denne även en inre trygghet som är viktig för att uppleva 

hälsa. Även yttre faktorer som exempelvis goda relationer, bra miljö samt kunskap om sitt 

tillstånd är viktigt för att känna trygghet och därmed hälsa. 

6. Metod 

I detta examensarbete har en litteraturöversikt gjorts. En litteraturöversikt innebär att välja ut 

vetenskaplig litteratur inom ett specifikt område som är relevant för studien (Friberg, 2012b). 

I detta arbete granskas vårdvetenskapliga studier relaterade till människors upplevelse av att 

leva med hjärtsvikt. 
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6.1 Datainsamling 

För att skapa en helhetsbild kring det valda området lästes inledningsvis studiernas 

sammanfattningar som framkom vid de första sökningarna. Med sökorden patient experience, 

chronic heart failure, experiences, life experience, heart failure, qualitative och experience 

uppkom sammanlagt 383 stycken träffar från de valda databaserna. Orden söktes tillsammans 

i olika kombinationer och därför användes boolesk söklogik (jrf: Östlundh, 2012). De 383 

träffarna gav ett helikopterperspektiv över vilken karaktär studierna var av (jrf: Friberg, 

2012b).  

De valda databaserna som användess vid sökningarna var CINAHL plus with full text, 

PubMed, MEDLINE och SweMed eftersom de innehöll studier som svarade an mot syftet. 

Sökningar gjordes även i andra databaser men då inga studier av intresse fanns där användes 

enbart de ovan nämnda databaserna. Målet var att finna studier som publicerats i 

vårdvetenskapliga tidsskrifter, för att hålla arbetet inom de vårdvetenskapliga ramarna. 

Efter att ha fått ett helikopterperspektiv över hur kunskapsläget såg ut efter att ha läst alla 

383 studiers rubriker, avgränsades läsandet till sammanfattningarna av de studier som 

potentiellt kunde svara an till syftet, vilket slutade med sammanlagt 20 stycken valda studier. 

Sex stycken föll bort efter detta då sammanfattningarna visade att de inte svarade an till syftet. 

De återstående 14 studierna lästes sedan i sin helhet, för att se om de fortfarande svarade an 

till syftet (jrf: Friberg, 2012b). Alla 14 svarade fortfarande an till syftet. Studierna 

kvalitetgranskades sedan i enighet med de kriterier som beskrivs av Friberg (2012a; 2012b). 

Efter denna kvalitetsgranskning föll ytterligare två studier bort och lämnade 12 stycken kvar. 

Sökningarna i databaserna presenteras i en sökmatris, se bilaga 1. De 12 studier som 

uppfyllde kvalitétskriterierna valdes till att användas i resultatet och presenteras i en 

resultatmatris, se bilaga 2.  

6.2 Urval 

Det är av vikt att veta vilka studier som ska inkluderas respektive exkluderas (Friberg, 

2012b). För att underlätta sökningarna användes särskilda inklusion- och exklusionskriterier.  

Utifrån helikopterperspektivet framkom det att det fanns både kvantitativa och kvalitativa 

studier som studerade människors-, närståendes- och vårdares upplevelser omkring hjärtsvikt. 

Det konstaterades att det fanns tillräckligt många kvalitativa studier gjorda om människors 

upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt, varför det kunde förbli syftet i denna 

litteraturöversikt. Kvalitativa studier eftersträvades eftersom de ger en ökad förståelse om 

bland annat upplevelser, vilket var examensarbetets planerade syfte från början till slut (jrf: 
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Friberg, 2012a). Inklusionskriterierna var vidare att studierna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska och deltagarna i studierna skulle vara vuxna personer över 30 år. Då det tilläts 

av databasen valdes ”peer reviewed” för att säkerställa tidskrifternas kvalité. Denna 

avgränsning kan hjälpa till att enbart välja ut artiklar som är publicerade vid en vetenskaplig 

tidsskrift (Östlundh, 2012).  

Exklusionskriterierna syftade till att utesluta akut hjärtsvikt, närståendes upplevelse av 

hjärtsvikt, kvantitativa studier samt studier om egenvård vid hjärtsvikt. Anledningen till att 

studier om egenvård vid hjärtsvikt exkluderades var att de mestadels handlade om forskning 

kring vad som bidrog till effektiv egenvård samt vilka faktorer som främjade en god 

egenvård, vilket inte svarade an på detta examensarbetes syfte. Även studier publicerade 

innan år 2002 exkluderades. Det var önskvärt att ha studier publicerade efter 2002 då dessa 

ansågs kunna beskriva upplevelsen för den tid som råder just nu. Efter att ha gjort några 

provsökningar konstaterades att det fanns tillräckligt många studier publicerade efter år 2002 

som kunde svara an till examensarbetets syfte, varför det blev en inklusionskriterie. Eftersom 

det var människans upplevelse av att leva med hjärtsvikt togs ingen hänsyn till vilket kön 

deltagarna i de valda studierna hade. 

6.3 Dataanalys 

Inför resultatsammanställningen lästes de tolv valda studierna ett flertal gånger för att få en 

djupare förståelse av helheten. Var och en av studiernas resultat skrevs därefter ner i text för 

att säkerställa att det väsentliga hade uppfattats. Sedan identifierades likheter och skillnader 

mellan studierna, i enlighet med det tillvägagångssätt för dataanalys vid en litteraturöversikt 

som beskrivs av Friberg (2012b). Tre gemensamma områden identifierades då i de tolv valda 

studierna, vilka innefattade emotionella, fysiska och sociala dimensioner av att leva med 

hjärtsvikt. Resultaten från de granskade studierna sorterades in i dessa tre områden. Efter detta 

analyserades återigen studiernas resultat och den text som initialt skrevs om varje studie sågs 

över för att säkerställa att den fanns med under de tre områdena (jrf: Friberg, 2012b).  

De tre gemensamma områdena emotionella, fysiska och sociala dimensioner omskrevs 

sedan mer detaljerat och beskrivande med nya rubriker och underrubriker för att läsaren 

enklare skulle kunna följa vår tankegång. Resultatets olika teman namngavs slutligen till 

förändrad livssituation, upplevelser av det dagliga livet och att lära sig leva med sin 

förändrade livssituation. Till dessa teman identifierades även sju underteman. Dessa var; att 

bli diagnostiserad med hjärtsvikt, oro inför framtiden, symtomens påverkan på det dagliga 

livet, upplevelser av förändringar i den sociala tillvaron, relation till vården, hantera och 
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lyssna till sin förändrade kropp samt att inte ge upp hoppet och finna mentala strategier. 

Genom att använda teman och underteman menar Friberg (2012b) att läsaren enklare kan följa 

tankegången. 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Risken med att göra en litteraturöversikt är att författaren väljer ut studier som gynnar den 

egna uppfattningen. Därför är det av betydelse att inta ett kritiskt förhållningssätt då studierna 

ska läsas (Friberg, 2012b). Det finns även en risk med att använda citat då de riskerar att 

endast lyfta fram vad författarna håller med om och gillar (Forsman, 2002, s.106). Därför har 

citat inte använts i denna litteraturöversikt. De texter som använts från andras forskning har 

bearbetats till egna ord för att undvika plagiat (Forsman, 2002, s.68). Det har även funnits en 

noggrannhet med att inte undanhålla eller utelämna något som fanns med i studiernas resultat, 

då detta kan riskera förfalskning eller frisering av forskningsresultat (Forsman, 2002, s.65). 

Tre av artiklarna uppgavs inte vara godkända av en etisk kommitté vilket kan yttras som en 

brist i de studierna (Forsman, 2002, s.134). Dock ansågs dessa studier trots detta ha haft ett 

etiskt förhållningssätt, genom att de samlat in ett informerat samtycke av deltagarna innan de 

påbörjat intervjuerna. Därför valdes dessa tre studier med till resultatet.  

7. Resultat 

Resultatet från de tolv granskade artiklarna presenteras i tre teman. Dessa är förändrad 

livssituation, upplevelser av det dagliga livet och att lära sig leva med sin förändrade 

livssituation. Till dessa teman identifierades sju underteman, vilka är; att bli diagnostiserad 

med hjärtsvikt, oro inför framtiden, symtomens påverkan på det dagliga livet, upplevelser av 

förändringar i den sociala tillvaron, relation till vården, hantera och lyssna till sin förändrade 

kropp samt att inte ge upp hoppet och finna mentala strategier. 

7.1 Förändrad livssituation 

I och med diagnosbeskedet upplevde många att deras livssituation och självbild förändrades. 

Detta bidrog i sin tur till att många upplevde känslor av oro, ensamhet och irritation över sin 

nya livssituation.  

7.1.1 Att bli diagnostiserad med hjärtsvikt 

Diagnosprocessen sågs som en period av transiton som innefattade att ta till sig diagnosen och 

förändra sitt liv till ett liv med en kronisk sjukdom (Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008). 

Diagnosen bidrog till ett behov av att utveckla ett nytt sätt att se på sig själv och ett nytt sätt 
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att leva. Den tidigare rollen innan diagnosen ändrades och ersattes med rollen att vara sjuk 

(Thornhill et al., 2008; Wayment, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009). De som var 

äldre och sjukare i sin hjärtsvikt fick oftare en ny självbild än övriga, medan vissa ansåg att 

självbilden fanns inom en och att sjukdomen enbart förändrade yttre aspekter (Thornhill et al., 

2008).  

De som tidigare hade sett på sig själva som personer med en hälsosam livsstil hade svårare 

att acceptera faktumet att de var kroniskt sjuka (Thornhill et al., 2008). Det fanns ett behov av 

att reflektera och tänka på hur livet brukade vara liksom att reflektera över hur livet är nu och 

acceptera det (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2011; Falk, Wahn & Lidell, 

2006; Wayment et al., 2009). Någon kunde finna tillfredsställelse genom att uppskatta sitt 

tidigare, innehållsrika liv (Falk et al., 2006). 

Hjärtsvikten och hur den påverkar kroppen kunde vara svårt att förstå (Burström et al., 

2011; Thornhill et al., 2008). Det förekom att felaktiga orsaker kopplades till hjärtsvikten som 

att tro att det var ett tidigare arbete vid en fabrik, att det var lungorna eller att det var 

halsbränna som var orsakerna till uppkomsten av hjärtsviktsymtomen (Burström et al., 2011; 

Costello & Boblin, 2004; Thornhill et al., 2008). Någon brukade låtsas att sjukdomen skulle 

gå över (Burström, Boman, Strandberg & Brulin, 2007).   

7.1.2 Oro inför framtiden 

Oro var något som generellt ingick vid hjärtsvikt (Europé & Tyni-Lenné, 2004). Ovissheten 

om framtidens utveckling och hur sjukdomen skulle progrediera framkallade oroskänslor 

(Falk, Granger, Swedberg & Ekman, 2007; Falk et al., 2006; Thornhill, et al., 2008; Wayment 

et al., 2009). Många kände även en oro över att bli beroende av andra och kände en rädsla 

över att inte klara sig själva i framtiden (Burström et al., 2007; Falk et al., 2006). Det förekom 

även en rädsla över att inte få hjälp vid en eventuell snabb försämring, vilket också väckte 

känslor av oro (Burström et al., 2007; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010).  

Känslor och tankar kring livets skörhet och att vara rädd för döden var vanligt 

förekommande (Costello & Boblin, 2004; Europé & Tyni-Lenné, 2004; Falk et al., 2006; 

Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill et al., 2008; Wayment et al., 2009). Rädsla uppstod även 

ofta då personerna fick andnöd (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Ryan & Farrelly, 2009). Det 

förekom dock personer som inte var oroliga för döden (Europe, & Tyni-Lenne, 2004). En 

studie visade att kvinnor beskriver rädsla i större utsträckning än män (Costello & Boblin, 

2004). Trots oron för framtiden var det vissa som såg sjukdomen som en positiv 
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livsförändring då de kände att sjukdomen sporrade dem till att leva bättre och förändra sin 

livsstil (Thornhill et al., 2008).   

7.2 Upplevelser av det dagliga livet 

Hjärtsvikten hade en stark påverkan på olika sätt i personernas liv genom att den gjorde det 

svårare för dem att klara av sitt dagliga liv samt förändrade relationerna till närstående och 

bekanta. Relationen till vården blev en central del i de hjärtsjuka personernas liv och den 

präglades av både positiva och negativa känslor. 

7.2.1 Symtomens påverkan på det dagliga livet 

Personerna med hjärtsvikt hade minskad ork till fysisk aktivitet och de kände sig tömda på 

energi (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Ryan & Farrelly, 2009; Zambroski, 2003). De uppgav 

att de inte längre kunde ta för givet att de skulle orka utföra vissa sysslor (Falk et al., 2006; 

Wayment et al., 2009). Sysslor i hushållsarbetet upplevde många som svårt att orka med 

(Jones, McDermott, Nowels, Matlock & Bekelman, 2012; Wayment et al., 2009). Personerna 

uppskattade då enklare aktiviteter orkade utföras såsom diskning och matlagning (Wayment, 

et al., 2009). De dominerande symtom som uppgavs uppkomma på grund av hjärtsvikten var 

andningssvårigheter, fatigue och avsaknad av energi (Burström et al., 2011; Falk et al., 2007; 

Wayment et al., 2009). Några beskrev tröttheten som uppkom av fatigue som något som 

tvingade de till inaktivitet (Falk et al., 2007). De fysiska symtomen gjorde att personerna 

kände sig äldre (Costello & Boblin, 2004). Många upplevde att minnet sviktade och de hade 

svårt att fokusera på att till exempel läsa en bok, vilket ofta ansågs bero på ökad ålder, inte på 

grund av hjärtsvikten (Falk et al., 2007).     

7.2.2 Upplevelser av förändringar i den sociala tillvaron 

För många personer som levde med kronisk hjärtsvikt var det av stor betydelse av att ha ett 

fungerande socialt nätverk där man fick leva tillsammans med och få stöd samt hjälp av sin 

familj eller närstående för att kunna hantera sjukdomen och känna sig trygg (Burström et al., 

2007; Burström et al., 2011; Falk et al., 2006; Thornhill et al., 2008; Zambroski, 2003). Vissa 

ansåg att sociala tillställningar var så viktiga att de ignorerade faktumet att de skulle bli trötta 

efteråt (Falk et al., 2007). Många kände en starkare samhörighet med familj och vänner då de 

förstod hur älskade de var när de fick stöd i svåra situationer. Att acceptera ett sådant stöd 

ansågs vara avgörande för bra och hälsosamma relationer (Wayment et al., 2009).  

Många var rädda för att behöva leva ensam i hemmet med sjukdomen utan någon 

närståendes stöd (Burström et al., 2007; Burström et al., 2011). Rädslan väckte känslor som 



13(32) 
 

svårt, otäckt och besvärligt (Burström et al., 2007). En del upplevde en känsla av att vara 

isolerad och som att de var fångar i sitt eget hem (Costello & Boblin, 2004; Falk et al., 2007). 

Känslor av ensamhet uppstod trots att familj och vänner fanns omkring (Thornhill et al., 

2008). Saknaden över det tidigare liv som levts och aktiviteter som utövats tidigare stärkte 

känslan av att vara ensam (Costello & Boblin, 2004; Ryan & Farrelly, 2009).  

Vissa personer ansåg att det var naturligt att bli hjälpt av familj och vänner (Pihl et al., 

2010). Andra upplevde negativa känslor av detta och upplevde sig själva som en börda för 

sina närstående (Pihl et al., 2010; Ryan & Farrelly, 2009). Det gav känslor som frustration, 

skam, värdelöshet och ovärdighet över att inte klara sig själv (Ryan & Farrelly, 2009). Att bli 

beroende av andra och att inte vara till någon nytta eller kunna bestämma över sin kropps 

förmåga ingav känslor av otrygghet (Burström et al., 2007). Vissa ansåg att familjen kunde 

vara överbeskyddande vilket ledde till att de kände sig mindre självständiga (Thornhill et al., 

2008).  

Vad gäller relationer gentemot andra upplevde även vissa att deras roller hade förändrats 

när de blev beroende av familj och närstående för att klara av vissa aktiviteter (Wayment et 

al., 2009). Personerna upplevde att de blev bemötta annorlunda av omgivningen och att vissa 

närstående kände sig obekväma i deras sällskap, vilket bidrog till ett avståndstagande ifrån 

vissa relationer för att slippa bli upprörd eller arg, eftersom ilska upplevdes som 

energikrävande (Jones et al., 2012). Någon hade vänner som också kämpade med sjukdomar, 

vilket försvårade möjligheterna att träffas (Costello & Boblin, 2004).  

 Andra negativa sociala konsekvenser som uppstod till följd av hjärtsvikten innefattade att 

de mist sociala nätverk, tappat kontakten med arbetslivet genom tidig pension och att de 

behövt ändra sin livsstil (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Pihl et al., 2011; Thornhill et al., 

2008). Detta gav känslor av social isolering (Pihl et al., 2011). En studie visade på att män i 

större utsträckning kunde acceptera en social isolering och sociala förluster än kvinnor 

(Costello & Boblin, 2004). Att känna sig socialt isolerad ansågs också kunna bero på bland 

annat alkohol- och matrestriktioner och att inte kunna delta i fritidsaktiviteter (Costello & 

Boblin, 2004). Många förlorade självförtroendet och blev mindre utåtriktade sedan de fått 

hjärtsvikt (Thornhill et al., 2008).     

Att inte längre ha ett jobb gjorde att det var svårt att fylla upp dagarna. Även att inte längre 

kunna köra bil, utföra hushållsarbete eller orka vara den far eller morförälder man önskade 

vara påverkade personens sociala roll (Jones et al., 2012). Vissa tvingades att flytta från sina 

bostäder då det inte längre gick att behålla sitt hus på grund av sjukdomen (Thornhill et al., 

2008).  
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7.2.3 Relation till vården 

Relationen till vården präglades av blandade känslor hos personerna i studierna. Känslor av 

misstro inför sjukvården, läkare och behandlingar förekom (Burström et al., 2007; Burström 

et al., 2011; Zambroski, 2003). Detta orsakades bland annat av upplevelser av att inte bli 

lyssnad på eller att inte bli behandlad som unik och värdefull (Burström et al., 2007). Någon 

tyckte att sjuksköterskan som var specialiserad på hjärtsvikt endast tog deras blodtryck och 

vägde dem (Burström et al., 2011). Vissa var missnöjda med att läkarna inte upptäckt 

diagnosen tidigare (Burström et al., 2011; Thornhill et al., 2008). 

Det upplevdes även att vårdpersonal verkade tycka att de med hjärtsvikt slösade på deras 

tid genom återkommande akutbesök. De upplevde även att de inte blev tagna på allvar och 

tyckte att kontinuiteten i akutvården var dålig (Ryan & Farrelly, 2009). Man ville heller inte 

riskera att ringa ambulans i onödan om symtomen skulle vara borta när den kom fram. De 

som kommit i kontakt med akutvården mötte bristande kompetens hos vårdgivarna och de 

tvingades genomgå smärtsamma procedurer, multipla intravenösa nålstick och felaktiga 

medicineringar (Zambroski, 2003). Vissa kände irritation och till och med hat mot 

vårdpersonalen när de blev vårdade (Ryan & Farrelly, 2009). 

Det förekom emellertid personer som var nöjda och hade förtroende för sjukvården 

(Burström et al., 2007; Burström et al., 2011; Thornhill et al., 2008). Kontinuitet i vården 

underlättade hanterandet av sjukdomen (Falk et al., 2006). Hemsjukvård och förmånen att 

kunna ringa till vårdcentralen upplevdes som en trygghet (Burström et al., 2011). Även att ha 

tillit och kontroll över den medicinska behandlingen ingav känslor av trygghet (Burström et 

al., 2007; Burström et al., 2011). Dock vågade vissa inte säga emot om de upplevde att någon 

medicinsk behandling inte fungerade (Burström et al., 2007).  

7.3 Att lära sig leva med sin förändrade livssituat ion 

Personerna fann olika sätt att leva med sin sjukdom vilket krävde att de lyssnade till sin kropp 

och fann nya aktiviteter eller andra sätt att utföra tidigare aktiviteter på. Nedan framkommer 

vad som bringade känslor av trygghet och hur mentala strategier kunde hjälpa personerna att 

hantera sin sjukdom. 

7.3.1 Hantera och lyssna till sin förändrade kropp 

Att lära känna sin förändrade kropp innefattade att lära sig förstå sin kropps signaler och 

behov (Burström et al., 2007; Jones et al., 2012). Det var även viktigt att vara medveten om 

sin kropps begränsningar och lära sig leva med dem (Burström et al., 2011; Costello & 

Boblin, 2004; Europe, & Tyni-Lenne, 2004). Att låta kroppen vila var lösningen när 
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andningen blev tung efter en ansträngning eller när man ville förebygga trötthet (Falk et al., 

2007; Jones et al., 2012; Wayment et al., 2009). 

Planeringen var ett sätt att hantera hjärtsvikten på (Falk et al., 2006; Jones et al., 2012; Pihl 

et al., 2010). Genom att lyssna till kroppen och uppskatta hur hälsostatusen var i dagsläget 

kunde personerna förutse hur dagsläget skulle bli och därefter planera dagens aktivitetsnivå 

(Burström et al., 2011; Falk et al., 2007; Wayment et al., 2009; Zambroski, 2003). En annan 

strategi för att hantera sin sänkta fysiska kapacitet var att komma på nya sätt att utföra 

aktiviteterna på (Europe, & Tyni-Lenne, 2004; Falk et al., 2006; Pihl et al., 2010).   

Det var även viktigt att försöka behålla sin nuvarande fysiska kapacitet och livsstil 

(Burström et al., 2007; Falk et al., 2006; Pihl et al., 2010). När kroppen klarade av en specifik 

fysisk aktivitet ökade känslan av trygghet (Burström et al., 2011). Vissa försökte även 

förbättra sin fysiska kapacitet genom träning (Europe, & Tyni-Lenne, 2004; Pihl et al., 2010). 

Andra blev mer inaktiva på grund av orkeslösheten och vågade inte utmana sin kropp fysiskt 

eller prova nya aktiviteter (Pihl et al., 2010).   

Många kände en frustration över sin sjukdom och irritation över sin fysiska oförmåga 

(Costello & Boblin, 2004; Europé & Tyni-Lenné, 2004; Falk et al., 2007; Ryan & Farrelly, 

2009). Avsaknaden av energi och att inte kunna och orka vara till nytta och hjälpa till gav 

känslor av sorg (Burström et al., 2007; Thornhill et al., 2008). Men om man kunde leva 

ungefär som innan sjukdomen upplevdes känslor av trygghet (Burström et al., 2011). Trots att 

man fick avstå helt eller minska på de tidigare aktiviteterna fick de flesta nya intressen som 

mer överensstämde med deras sjukdom (Falk et al., 2007; Falk et al., 2006; Thornhill et al., 

2008; Zambroski, 2003). En man hade bowlat hela sitt liv men nu gick han till bowlinghallen 

för att endast prata med vännerna och fick därmed sitt sociala behov uppfyllt. Någon som 

hade varit fotbollsfantast kunde stå vid sidan av och se på när hans son spelade vilket skänkte 

tillfredsställelse. En annan man som alltid simmat gick till badhuset och låg i 

relaxavdelningen och kände på så vis att han kunde behålla sin livsstil till viss del (Falk et al., 

2006).   

7.3.2 Att inte ge upp hoppet och finna mentala strategier 

Personerna var medvetna om att hjärtsvikten inte skulle försvinna (Burström et al., 2011; 

Costello & Boblin, 2004). Trots detta var många tacksamma för livet och ville ta vara på varje 

dag (Costello & Boblin, 2004; Europe, & Tyni-Lenne, 2004). Många upplevde positiva 

känslor och hopp inför livet och framtiden (Burström et al., 2007; Costello & Boblin, 2004; 

Thornhill et al., 2008). Någon var fylld av iver och energi till livet och ville inte dö, då livet 
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kändes så viktigt och meningsfullt (Falk et al., 2006). En person planerade till exempel att 

spela golf med sitt barnbarn trots att han var väldigt sjuk och gick bort några dagar senare 

(Costello & Boblin, 2004). Dock fanns det personer som hade låga förväntningar på framtiden 

på grund av hjärtsviktens dåliga prognos (Europe, & Tyni-Lenne, 2004).  

Genom positiva erfarenheter av det liv man levt tidigare kunde man finna en trygghet 

(Burström et al., 2007; Burström et al., 2011). Vissa ansåg sig vara lyckligt lottade när de 

jämförde sig med yngre människor som fått livet förändrat på grund av sjukdom och de var 

tacksamma för de aktiviteter de fortfarande klarade av (Burström et al., 2011). Att ha kontroll 

över kroppen samt att lita på sig själv och sin kropp trots sin sjukdom var en viktig faktor för 

att känna trygghet och mening (Burström et al., 2007; Burström et al., 2011). Att kunna föra 

sin egen talan och fatta egna beslut ansågs också viktigt (Burström et al., 2007; Falk et al., 

2006).  

De mentala strategierna som användes för att hantera sjukdomen kunde innefatta att tänka 

positivt, hålla sig lugn, inte oroa sig och söka hälsa trots sjukdom (Europe, & Tyni-Lenne, 

2004).  En annan strategi var att intala sig själv att man inte är sjuk (Burström et al., 2007). 

Många fann även stöd och mening från religiös tro (Burström et al., 2007; Europe, & Tyni-

Lenne, 2004; Zambroski, 2003). Andra hanteringsstrategier innebar att utföra en god 

egenvård och anpassa sig till de medicinska behandlingarna (Europe, & Tyni-Lenne, 2004; 

Falk et al., 2006; Zambroski, 2003). Dock kunde svåra stunder hanteras genom att sköta sin 

egenvård dåligt som att exempelvis röka eller äta stora mängder mat för att lugna ner sig 

(Zambroski, 2003).  

8. Diskussion 

I metoddiskussionen diskuteras tillvägagångssättet vid denna litteraturöversikt och i 

resultatdiskussionen diskuteras bland annat resultatet i förhållande till den teoretiska 

utgångspunkten hälsa samt i jämförelse med övrig forskning. 

8.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt användes endast kvalitativa studier, därför att de ansågs bäst 

lämpade till att besvara syftet. Detta därför att kvalitativa studier syftar till att inge en ökad 

förståelse för bland annat innebörden av lidande och hälsa för olika personer eller exempelvis 

hur processer i livet upplevs av människor (Friberg, 2012a). Att endast kvalitativa studier 

används till litteraturöversiktens resultat kan ses som en styrka eftersom dessa bäst svarar an 

syftet samt har använt liknande metoder för att komma fram till sina resultat. Två studier 
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använde sig av gruppbaserade intervjuer medan de övriga utförde individuella intervjuer 

vilket kan ses som en svaghet relaterat till vårt resultats trovärdighet eftersom de intervjuade 

kan ha svårt att våga svara öppet tillsammans med andra. Dessa två studier med 

gruppbaserade intervjuer undersökte hjärtsvikt i relation till begreppen trygghet och otrygghet 

vilket kan ha begränsat de intervjuade då ett visst tema redan var valt för frågorna. 

Tolv stycken artiklar valdes till resultatet. Den begränsade mängd vetenskapliga artiklar 

som använts till resultatet kan ha en inverkan på trovärdigheten, då fler studier kunde stärkt 

trovärdigheten. Studierna som valdes var publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter med 

undantag av Thornhill et al., (2008) studie som är publicerad i en psykologtidning.  Dock är 

denna studies syfte att undersöka hur det är att leva med hjärtsvikt, vilket svarar an mot vårt 

syfte och valdes därför.  

Vid valet av studier gjordes ingen avskiljning på om den deltagande var man eller kvinna. 

Resultatet blir därmed mer överförbart på den allmänna befolkningen, men det hade fått ett 

annat utfall om upplevelsen enbart studerats hos kvinnor respektive män vilket förklaras 

vidare i resultatdiskussionen. I början tänkte vi använda studier med enbart personer över 65 

år men det upptäcktes att de studier som var intressanta även involverade personer som var 

under 65 år. Det kunde varit så att upplevelserna av hjärtsvikt varierade då dessa personer 

befann sig i olika livsskeenden. Trots detta visade resultaten väldigt liknande resultat oavsett 

ålder, vilket tolkades som att upplevelsen inte hade specifikt med åldern att göra. Studierna 

som användes till resultatet involverade personer som var mellan 31-95 år gamla.    

Ingen begränsning gjordes till vilket land studierna var gjorda i. Ändå föll det sig så att 

hälften av de studierna som användes till resultatet var gjorda i Sverige eftersom dessa väl 

svarade an till litteraturöversiktens syfte. Studier från andra delar av världen som valdes bort 

var kvantitativa, vilket var en exklusionskriterie. Två andra studier valdes också bort därför att 

de skilde på svarta och vita människor som deltagit i studien, vilket vi uppfattade som rasism 

och därmed ansågs vara oetiska efter kvalitetsgranskningen. Eftersom resultatet inte speglar 

upplevelsen av att leva med hjärtsvikt utifrån ett globalt perspektiv, utan endast från länder i 

västvärlden, går vi miste om hur människor i övriga delar av världen upplever sin hjärtsvikt. 

Detta hade varit intressant kunskap med tanke på att hjärtsvikt ökar över hela världen 

(Mendez & Cowie, 2001; McMurray & Stewart, 2000).  En studie var skriven på svenska, 

resten var skrivna på engelska. Vid översättning från engelska till svenska fanns det även en 

risk att den ursprungliga betydelsen förändrades, vilket vi dock med noggrannhet försökte 

undvika genom att använda lexikon i den utsträckning det ansågs vara behövligt. 
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Som nämns i den teoretiska referensramen påverkas den upplevda hälsan av personens 

bakgrund, ekonomiska status samt beroende på vilken kulturtillhörighet denne har. I denna 

litteraturöversikt har vi inte haft någon kunskap om dessa faktorer i relation till deltagarna i de 

granskade studierna i resultatet. Därför har ingen hänsyn tagits till detta i resultatdiskussionen.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras nedan i relation till hur hälsa kan förstås utifrån den teoretiska 

referensramen samt i jämförelse med vad övrig forskning säger. Det vi vill lyfta fram i 

resultatdiskussionen är hur studiens resultat kan impliceras i vården samt hur resultatet kan 

vara ett stöd för sjuksköterskan samt inge en ökad förståelse och därigenom kunna främja ett 

ökat välbefinnande och hälsa för patienten. Vi som har skrivit studien kommer att benämna 

oss som ”vi” då det är våra tankar och reflektioner i diskussionen. 

8.2.1 Relationen till vården 

Resultatet visade att hälsan hos människor med hjärtsvikt ofta var dålig och att deras 

upplevelse av vården inte alltid var positiv, utan den kunde präglas av misstro och 

missnöjdhet gentemot vårdgivarna. I linje med vårt resultat visar Ekman, Lundman och 

Norberg (1999) i sin studie att patienter som blivit inlagda på sjukhus hade svårt att begripa 

den vård de fick. Patienterna hade erfarit inkonsekvent vård, blivit nekade hjälp och upplevt 

känslor av maktlöshet. På grund av detta uppfattades vården som osäker. Att känna att det går 

att begripa sin situation är enligt Antonovskys (2005, s. 43) modell en viktig faktor som 

främjar hälsa. Detta menar vi understryker vikten av att vårdgivaren förklarar varför de gör 

som de gör, för att främja begripligheten och därmed hälsan hos patienten.   

 Rädslor för att upplevas som en börda gentemot vårdarna, att tvingas möta inkompetenta 

vårdgivare samt att inte bli bemött som värdefull var faktorer som bidrog till att personerna 

med hjärtsvikt var missnöjda med vårdgivarna eller undvek att söka vård enligt vårt resultat. 

Clark et al., (2012) skriver att förtroendefulla relationer och en fungerande kommunikation 

mellan patienter och vårdgivare är en nyckelfaktor som främjar att patienterna vill söka vård 

och inte är rädda för sjukhusvistelsen.  

Som nämns i bakgrunden har bristande kunskap om att kunna tolka hjärtsviktsymtom 

visats förekomma hos vårdgivarna (Clark et al., 2012). Detta bekräftas i vårt resultat då 

personerna beskrivit upplevelser av bristande kompetens hos vårdgivarna. I en studie 

framkom det även att sjuksköterskorna hade bristande kunskap om egenvård vid hjärtsvikt då 

endast 79,85 procent av svaren på frågor om egenvårdshantering var korrekta. Sämst var 
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kunskapen kring övergående yrsel och daglig vikthantering (Willette, Surrells, Davis och 

Bush, 2007).   

Lyssnandet hos vårdaren är viktigt då det bidrar till förståelse för patientens livsvärld vilket 

kan ge insikt i hur hälsa kan främjas hos patienten (Dahlberg och Segesten, 2010, s. 184). I 

motsats till att inte bli lyssnad på, som var en faktor som bidrog till missnöje med vården 

enligt vårt resultat, skriver Ekman, Lundman och Norberg (1999) i sin studie att patienterna 

upplevde att då vårdgivarna lyssnade på dem, upplevdes vården som säker. Detta bringade 

känslor av välbefinnande, vilket bidrar till hälsa. Vårt resultat kan tolkas som att vårdarna 

missat att uppmärksamma patienternas livsvärld genom att inte lyssna till dem (Ekebergh, 

2012).  

Positiva upplevelser av vården präglades av känslor av att ha kontroll över den medicinska 

behandlingen samt att ha en kontinuerlig vård som var lättillgänglig vid behov. Vi anser att ha 

en känsla av kontroll kan översättas till att känna att man kan hantera sin situation, vilket 

enligt Antonovskys (2005, s. 43) teori är hälsobringande.   

Utöver att känna kontroll var det viktigt att finna mening i sin situation för att uppleva 

hälsa och välbefinnande enligt vårt resultat. I Holst avhandling (2008) beskrivs upplevelser av 

att leva med hjärtsvikt och betydelsen av att uppleva kontroll i livet och att känna mening i 

relation till sjukdomen. Det framkom att känslan av mening och kontroll var avgörande för 

om personerna med hjärtsvikt ville fortsätta leva eller dö. Om deltagarna inte upplevde att de 

hade någon kontroll över sin livssituation kunde de inte heller känna någon mening och ville 

därför inte längre leva. Vi anser utifrån detta att upplevd kontroll och mening om sin situation, 

kan förstås som en av de viktigaste faktorerna för att uppleva hälsa och avgör hur stor lusten 

till livet är. Även andra studier som gjorts styrker att Antonovskys teori om att en stark 

KASAM bidrar till ökad hälsa hos personer med hjärtsvikt, då den bidrar till att de känner sig 

mer tillfreds med sin livssituation (Gustavsson & Bränholm, 2003; Motzer & Stewart, 1996). 

En annan faktor inom vården som gav negativ inverkan på personerna med hjärtsvikt var 

upplevelser av att vårdpersonal inte brytt sig. Även detta är negativt för hälsan enligt WHO 

som skriver att hälsa uppnås genom att människor bryr sig om varandra (Willman, 1996, 

s.118). Oavsett vad vården utsatt patienterna för så ska målet med vården att främja 

människors hälsa (SFS 1982:763).  

8.2.2. Att lära sig leva med sin förändrade livssituation 

Det framkom i resultatet att man behövde hitta nya sätt att se på sig själv och att sociala roller 

förändrades i samband med sjukdomen. Personerna tvingades att bli medvetna om sin kropps 
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begränsningar och att lära sig leva med dem. Att lära sig leva med sin begränsade fysiska 

förmåga menar vi tycks vara en form omvärdering av vitala mål, vilket är ett sätt att kunna 

uppnå hälsa på enligt Nordenfelt (1991, s. 45). Det framkom även i resultatet att man 

tvingades omvärdera intressen och aktiviteter på grund av sin hjärtsvikt. Trots att man fick 

avstå helt eller minska på de tidigare aktiviteterna kunde de flesta finna nya sätt att utöva 

dessa aktiviteter på eller hittade nya intressen vilka mer överensstämde med sjukdomen.   

I linje med vårt resultat menar Nordgren (2008, s.60) att kunna omvärdera sin livssituation 

eller formulera om mål och planer innebär att man lättare kan gå vidare med sitt liv.  

Resultatet visade även på att det fanns ett behov hos människorna med hjärtsvikt av att 

reflektera och tänka på hur livet brukade vara och hur livet förändrats. Många försökte 

acceptera förändringarna medan vissa hade svårt att acceptera sitt nya tillstånd. Att kunna 

acceptera sin situation är enligt Nahlén och Saboonchi (2010) kopplat till att man upplever en 

positiv känsla av sammanhang hos personer med hjärtsvikt, vilket leder till en ökad grad av 

hälsa vilket även Antonovskys teori bekräftar (2005, s. 43, 202-239). 

I resultatet fanns det personer som såg sjukdomen som en positiv livsförändring då de 

kände att sjukdomen bidrog till att de ville leva bättre och förändra sin livsstil. Känslor av att 

livet var viktigt och hoppfullhet inför framtiden framkom också i resultatet. Vi anser att detta 

är ett viktigt resultat som kan hjälpa personen till att uppleva hälsa. Eriksson (1996,s.50) 

menar att hoppet ger hälsan en riktning och skänker människan tröst. Hoppet är kopplat till en 

persons tro på en möjlig framtid och en tro på att förändringar kan ske (Eriksson, 1996,s.50). 

Att dessa personer kände hopp är enligt Erikssons teori, tillsammans med tro och kärlek, en av 

de tre centrala substanserna i hälsoprocessen. Eriksson (1996, s. 51) menar att hoppet även är 

som en rörelse mellan hopp och hopplöshet men att det i varje hopplöshet finns ett hopp. 

Vi fann i vårt resultat att upplevelserna av att leva med hjärtsvikt varierade och att 

känslorna skiftade från positiva till negativa. Nordgren, Asp och Fagerberg (2007a) fann i sin 

studie att det kan vara svårt att hitta en balans då man lever med hjärtsvikt. De skriver att 

känslorna ofta pendlar mellan hopp och hopplöshet, tro och fruktan, känslor av välmående 

och känslor av att vara sjuk. Nordgren (2008, s.60) skriver om denna balans i sin avhandling 

som att vara i ett gränsland mellan hälsa och ohälsa, att leva och samtidigt vara utsatt för ett 

allvarligt hot om livet. Nordgrens resonemang menar vi stämmer väl överens med den 

uppfattning vi har fått ut av vårt resultat.  

Att ha ett fungerande socialt nätverk och att få stöd av familj och närstående bidrog till 

känslor av trygghet visade resultatet. Att ha stöd från en partner har en väsentlig innebörd för 

den långsiktiga hälsan skriver Ågren (2010, s. 52) i sin avhandling om stödets innebörd för 
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hjärtsviktspatienter. Dock visade vårt resultat på att vissa ansåg att familjen kunde vara 

överbeskyddande vilket ledde till att de kände sig mindre självständiga. Detta styrks av 

Nordgrens (2008, s.61) avhandling att vid hjärtsvikt kan relationerna upplevas som 

överbeskyddande. Vad som upplevs som ett bra stöd från patientens synvinkel är när familj 

och vänner är som vanligt, när de finns till hands och att de kan hjälpa till med praktiska 

göromål.  

Resultatet visade även att män och kvinnors upplevelse skiljer sig åt, män är mer 

accepterande och mer benägna att uppleva social isolering och förlust än kvinnor. I linje med 

vårt resultat visar även Nordgren et al., (2007b; 2008) att män och kvinnor kan skilja sig åt 

vad gäller uppfattning om stöd och trygghet. Då män får stöd var det den yttre tryggheten som 

framhävdes medan kvinnorna framhävde vikten av att uppleva inre trygghet, att kunna lita på 

sig själv och sin förmåga. Det var fler män än kvinnor som upplevde sig som överbeskyddade, 

vilket kan ha att göra med olika könsroller (Nordgren, 2008, s.69). Sjuksköterskan ska kunna 

ge stöd och vägledning i dialog med patient och närstående för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vården och i behandlingen (Socialstyrelsen, 2005).  

8.3 Relevans för allmänsjuksköterskan 

Kunskap om hur man kan öka hälsa och välbefinnande hos patienter med kronisk hjärtsvikt är 

ett viktigt redskap som sjuksköterskan kan använda i sitt hälsofrämjande arbete. Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen (SFS 1982:763). 

Olika teorier om vad hälsa är och hur den uppnås underlättar för sjuksköterskan att hjälpa 

patienten till hälsa. Vårdandet måste byggas på insikten om hur sjukdomen påverkar 

upplevelsen av mening och sammanhang samt hur sjukdomen påverkar den unika individens 

liv (Dahlberg & Segesten, 2010, s.126-127).  Ibland kanske patienten upplever en stark ohälsa 

utan att denne själv vet varför. Då kan dessa nämnda teorier om hälsa vara till stor nytta för att 

kunna granska vilken dimension hos patienten som behöver stöd. Är det den sociala 

dimensionen som inte fungerar eller är det så att patienten inte ännu funnit ett fungerande sätt 

att hantera sin situation på?  

Utifrån teorin om KASAM skulle sjuksköterskan kunna hjälpa patienten med hjärtsvikt till 

en bättre hälsa och ökat välbefinnande genom att förstå hur den drabbade individen upplever 

sig kunna hantera situationen, begriper den och finner någon mening i det hela. Om någon av 

dessa faktorer är svag borde sjuksköterskan kunna stärka den på olika sätt. Hanterbarheten 

skulle exempelvis kunna stärkas genom utbildning i hur symtomen kan hanteras med hjälp av 
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medicinering och egenvård. Hanterbarheten skulle även kunna stärkas genom gruppträffar där 

andra personer med samma problematik delar med sig av hanteringsstrategier som de 

använder sig av. Begripligheten skulle enligt Stull, Starling, Haas, & Young (1999) kunna 

stärkas genom att samtala om patientens situation och informera om den kunskap som man 

har kring sjukdomstillståndet. 

Utifrån Nordenfelts (1991) teori skulle sjuksköterskan kunna hjälpa patienten till hälsa 

genom att belysa dennes kvarvarande resurser. Genom att exempelvis påpeka att sociala 

situationer fortfarande kan upplevas i bowlinghallen trots att fysiken är för dålig för att aktivt 

bowla. På så sätt behöver inte livssituationen förändras så drastiskt. Detta vore en god sak 

eftersom att kunna leva som ungefär som vanligt trots hjärtsvikten har visats bidra till känslor 

av trygghet enligt resultatet.           

Enligt Erikssons (1996) teori är tro, hopp och kärlek de tre grundstenarna för att uppnå 

hälsa. Genom att vara medveten om detta som sjuksköterska kan man exempelvis tillsammans 

med patienten utforska vad hoppet skulle kunna innebära i den till synes hopplösa situationen.  

8.4 Slutsats 

Det är av stor betydelse för patientens hälsa att sjuksköterskan lyssnar till individen, 

behandlar denne med respekt och ger en god information så att vården blir begriplig samt så 

att individen klarar att hantera sin situation. Sjuksköterskan behöver även bättre kunskap i att 

kunna identifiera hjärtsviktsymtom samt om att utbilda patienten i egenvård. Det är också 

viktigt att vårdpersonalen får en ökad förståelse för vad stöd innebär för patienten utifrån både 

ett genusperspektiv och ett individperspektiv. De behöver även vara uppmärksamma på hur 

relationerna utvecklas mellan patienten och dennes partner, då en överbeskyddande relation 

kan orsaka en nedsatt hälsa. Detta för att främja hälsan på ett bättre sätt och hindra riskerna 

för ohälsa som förekom hos personerna med hjärtsvikt. 

8.5 Förslag till vidare forskning 

I denna litteraturstudie framkom det att personerna med hjärtsvikt ofta upplevde vården som 

negativ. Forskning om hur sjuksköterskor och övrig vårdpersonal agerar då patienterna med 

hjärtsvikt varit nöjda med vården skulle behövas. Då skulle de positiva aspekterna hos 

vårdpersonalen kunna tas efter på fler avdelningar. Det hade även varit intressant att veta mer 

om hur personerna i resultatstudierna upplevde sin hälsa i relation till deras bakgrund, 

ekonomi och kulturtillhörighet.  
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Burström, M., 
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Strandberg, G., &  
Brulin, C. 

Manliga patienter 
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respektive fruktan inför döden, vara 
tillsammans respektive ensam i sitt 
beroende, kontrollera respektive 
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Burström, M., 
Brännström, M., Boman, 
K., & Strandberg, G. 

Life experiences of 
security and 
insecurity among 
women with chronic 
heart failure. 

2011, Sverige, 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
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upplevelse av att leva med 
kronisk hjärtsvikt, med ett 
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osäkerhet. 

Metod: Deskriptiv, kvalitativ 
studie. Urval : Åtta kvinnor med 
kronisk hjärtsvikt av grad II 
eller III (NYHA), 76-88 år 
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Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: sammanställdes i två 
teman: Känsla av trygghet: Att finna 
acceptans för det förflutna, nuet och 
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Känsla av otrygghet: Rädsla för att 
leva med en skör kropp, ångest över 
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och död. Bristande tillit till vården. 

Costello, J-A., & Boblin, 
S. 

What is the 
experience of Men 
and Women with 
Congestive Heart 
Failure? 

2004, Canada, 
Canadian 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

Syftet med studien var att 
svara på frågan: Hur 
upplever män och kvinnor 
kronisk hjärtsvikt? 
 
 

Metod: Kvalitativ studie  
Urval : Män och kvinnor som 
har NYHA klass tre eller fyra 
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hjärtsviktsklinik 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
Analys: Kvalitativ 
innehållsinanalys. 

Resultat: Den psykosociala påverkan 
väger tyngre än den fysiska påverkan. 
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att ha kronisk hjärtsvikt. Män är mer 
accepterande och mer. benägna att 
uppleva social isolering och förlust 
än kvinnor. Kvinnor beskriver rädsla 
i större utsträckning. Vilken ålder och 
vilka fysisk kapacitet man har 
påverkar också. Depression förekom 
oftare i yngre åldersgrupper. 

Europe, E., & Tyni-
Lenne, R. 

Qualitative analysis 
of the male 

2004, Sverige, 
Heart and 

Att få insikt om patientens 
upplevelse av att leva med 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval : 20 män med kronisk 

Resultat: sammanställdes i två teman 
som innefattade sjukdomens 
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experience of heart 
failure. 

Lung. The 
Journal of 
Acute and 
Critical Care 
 

kronisk hjärtsvikt.  hjärtsvikt, 43-73 år. 
Datainsamling: Beskrivande 
intervjuer. Analys: Kvalitativ 
induktiv innehållsanalys.   

konsekvenser (fysiska, emotionella 
kognitiva och sociala konsekvenser) 
samt anpassa sig till sjukdomen: 
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anpassa sig till medicineringar).   

Falk, K., Granger, B.B., 
Swedberg, K., & 
Ekman, I. 

Breaking the 
Vicious Circle of 
Fatigue in Patients 
With Chronic Heart 
Failure. 

2007, Sverige, 
Qualitative 
Health 
Research. 

Få ökad föståelse för 
fatiuges påverkan på det 
dagliga livet och få 
förståelse för hur det kan 
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kronisk hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval : 15 patienter med kronisk 
hjärtsvikt som led av fatiuge, 
ålder 31-95. Datainsamling: 
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en gruppintervju via internet av 
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hjärtsvikt. Analys: Kvalitativ 
innehålls analys. 
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Återställa: Genom att vara 
uppmärksam på något intressant som 
inte krävde fysisk energi och att träffa 
andra minskade upplevelsen av 
fatiuge.  

Falk, S., Wahn, A-K., & 
Lidell, E. 

Keeping the 
maintenance of 
daily life in spite of 
Chronic Heart 
Failure. A 
qualitative study 
 
 

2006, Sweden,   
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

Att beskriva hur personer 
som lever med kronisk 
hjärtsvikt uppfattade att 
upprätthålla sitt dagliga 
liv  

Metod: Kvalitativ studie med 
en fenomenografisk metod för 
att beskriva variationer av 
uppfattningar. Urval : Urvalet 
gjordes från 17 patienter som 
går till en specialistmottagning 
för kronisk hjärtsvikt. 
Datainsamling: Data samlades 
in genom bandade intervjuer 
Analys: Bandinspelningarna 
lyssnades på flera gånger, likaså 
lästes transkripten flera gånger. 
Sedan tolkades resultaten 
individuellt för att sedan 
jämföras och diskuteras av 
författarna tills enhällighet 
uppkom. 

Resultat:  
345 påståenden beskriver variationer 
i hur patienter med kronisk hjärtsvikt 
såg på upprätthållandet av sitt dagliga 
liv. Detta  sammanställdes i fem 
teman: 
Hantera livets realiteter 
Tankar om livets oändlighet 
Ta ansvar 
Hantera omvärlden  
Hålla jämna steg med värden i livet 

Jones, J., McDermott, 
C.M., Nowels, C.T., 

The experience of 
fatigue as a 

2012, 
Colorado, 

Att definiera hur fatiuge 
upplevs hos personer med 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval : 26 patienter med kronisk 

Resultat: sammanställdes i fem 
teman som innefattade upplevelsen av 
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Matlock, D.D., & 
Bekelman, D.B. 

distressing 
symptom of heart 
failure. 

USA, Heart 
and Lung. The 
Journal of 
Acute and 
Critical Care 
 

kronisk Hjärtsvikt. hjärtsvikt. Datainsamling: 
Djupgående individuella 
intervjuer i 60-90 min. Analys: 
Induktiv innehållsanalys. 

symtomet: Gav känslor av isolation. 
Känna igen symtom. 
Fysisk upplevelse: att inte orka 
dagliga aktiviteter, uppfattas som lat 
av andra 
Tidhantering och planering: anpassa 
dagliga aktiviteter efter energinivå 
Mening: Fatigue påverkar dagliga 
aktiviteter, sociala relationer, arbete, 
tankar över existentiell mening.  

Pihl, E., Fridlund, B., & 
Mårtensson, J. 

Patients’ 
experiences of 
physical limitations 
in daily life 
activities when 
suffering from 
chronic heart 
failure; a 
phenomenographic 
analysis. 

2010, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 

Att beskriva hur patienter 
med hjärtsvikt upplever 
sina fysiska begränsningar 
i det dagliga livet. 

Metod: Kvalitativa studie. 
Urval : 15 patienter med 
diagnostiserad hjärtsvikt. 
Datainsamling: Intervjuer 
baserade på ett fenomenologiskt 
perspektiv. Analys: Intervjuerna 
analyseras utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv. 

Resultat: sammanställdes i fyra 
teman som innefattade ett behov av 
att finna praktiska lösningar, att ha 
realistiska förväntningar om 
framtiden, att inte ha tillit till sin egen 
förmåga samt att förlora sin sociala 
roll i det dagliga livet. 

Ryan, M., & Farrelly, M. Living with an 
unfixable heart: A 
qualitative study 
exploring the 
experience of living 
with advanced heart 
failure. 

2009, Irland, 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing. 

Beskriva människors 
upplevelse av att leva med 
avancerad Hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval : tio patienter med 
hjärtsvikt grad III eller IV 
(NYHA), 54-79 år gamla. 
Datainsamling: Intervjuer 
mellan 30-55 min, baserat på ett 
fenomenologiskt perspektiv. 
Analys: Fenomenologisk 
innehållsanalys. 

Resultat: sammanställdes i fyra 
teman som innefattade att leva i 
skuggan av rädsla (vara rädd för att få 
andnöd i sömnen), tömd på energi 
(att vara utmattad och inte orka med 
dagliga aktiviteter), ett begränsat liv 
(att sakna det tidigare livet, känslor 
av uttråkning, isolation, ensamhet, 
avståndstagande) samt en kamp mot 
systemet (att känna att man slösade 
vårdarnas tid genom återkommande 
akutbesök hos vården, att inte bli 
trodd av vårdare, dålig kontinuitet i 
akut-vården). 

Thornhill, K., Lyons, A. 
C., Nouwen, A., & Lip, G. 
Y. H. 

Experiences of 
living with 
congestive heart 
failure: A 
qualitative study. 

2008, UK, 
British Journal 
of Health 
Psychology. 

Undersöka upplevelsen av 
att bli diagnostiserad samt 
att leva med kronisk 
Hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ studie.  
Urval : 25 personer med kronisk 
hjärtsvikt, 35-83 år gamla. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade individuella 

Resultat: sammanställdes i fyra 
teman som var diagnos-processen: 
Innefattade att söka hjälp, identifiera 
symtom och acceptera diagnosen. 
Förändring: Livet blir begränsat 
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intervjuer, 15-50 min.  Analys: 
Fenomenologisk 
innehållsanalys. 

kring aktiviteter, arbete och sin 
identitet  
Andras roll: Beroende skapas. Ofta 
känsla av isolation trots man har 
närstående som tar hand om en. 
Emotionella aspekter: Negativa 
reaktioner (rädsla, sorg, osäkerhet) 
och positiva reaktioner (optimistiska, 
trygga, lyckosam). 

Wayment, J,A., 
Arslanian-Engoren, C., &  
Lynch-Sauer. J. 

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

2009, USA, 
Progress in 
Cardiova-
scular Nursing. 

Undersöka medelålders 
kvinnors upplevelse av att 
leva med kronisk 
hjärtsvikt. 

Metod: Fenomenologisk 
kvalitativ studie. Urval : Fyra 
kvinnor med kronisk hjärtsvikt, 
grad III (NYHA), 49-64 år 
gamla. Datainsamling: 
Bandinspelade telefon-
intervjuer. Analys: 
Innehållsanalys utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv 

Resultat: sammanställdes i fem 
teman som var att utveckla en ny 
uppfattning av själv: förändrad syn på 
livet och sig själv som sjuk. 
Acceptera fysiska begränsningar: Att 
utföra aktiviteter i ett långsamt 
tempo. Bestående emotionell 
hjärtesorg: Rädsla för framtiden och 
en plågsam död. Ta emot stöd: att bli 
respekterad för sina fysiska 
begränsningar, familjen är en viktig 
faktor för att må bra.   
Återhämtning genom vila: för att 
hantera symtom, för att förbereda sig 
för aktiviteter och samla energi. 

Zambroski, C. H.  Qualitative analysis 
of living with heart 
failure. 

2003, USA, 
Heart and 
Lung. The 
Journal of 
Acute and 
Critical Care 
 

Undersöka upplevelsen av 
att leva med hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval : 11 personer med 
diagnosen hjärtsvikt och som får 
behandlas medicinskt mot detta 
och är mellan 50-81 år gamla. 
Datainsamling: Djupgående 
intervjuer. Analys: Jämförande 
av återkommande begrepp som 
sedan kategoriseras. 

Resultat: sammanställdes i tre teman 
som innefattade att uppleva turbulens 
(fysiska, emotionella och sociala 
konsekvenser), hanteringsstrategier 
(känna sin kropp, planera dagens 
aktivitets-nivå, få stöd från religion 
och närstående) samt känna sig trygg 
(frihet från plågsamma symtom, ökat 
välbefinnande, ett lugn kring 
emotionella och sociala dimensioner). 

 

 


