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Sammanfattning 

 Hjärtsvikt påverkar i stor utsträckning de 

drabbades liv. Upplevelsen av att leva med 

hjärtsvikt är personlig och skiljer i innebörd mellan 

olika individer. Sjuksköterskan behöver ha en 

djupare förståelse av den drabbade individens 

unika situation för att kunna främja patientens 

hälsa och välbefinnande. Syftet med föreliggande 

litteraturstudie var att beskriva människors 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Litteraturstudien innefattade 13 kvalitativa artiklar 

som granskades och analyserades och ur resultatet 

framkom fem teman: osäkerhet och otrygghet, 

begränsningar i det dagliga livet, minskad 

självständighet, förändring av roller och hopp och 

hopplöshet. I resultatet framkom att otrygghet och 

osäkerhet var karakteristiska för 

sjukdomstillståndet. De fysiska begränsningarna 

skapade ett beroende av andra och därmed en 

minskad självständighet. Oförutsägbarheten i 

sjukdomstillståndet sågs leda till hopplöshet och en 

känsla av att livet var meningslöst. Hjärtsvikt 

kunde även leda till livsstilförändringar och 

omprioriteringar i livet. Det är av betydelse att 

sjuksköterskan i större utsträckning använder 

kvalitativ forskning som grund i den 

evidensbaserade omvårdnaden. I sjuksköterskans 

utbildning bör patienters upplevelser i större grad 

belysas för att generera en djupare förståelse för 

hur sjukdom påverkar en människas liv.   
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Abstract  Heart failure affects the lives of the ones suffering  

from the condition to a great extent. The 

experience of living with heart failure is personal 

and can be different between individuals. To be 

able to promote health and well-being of each 

patient the nurse needs to have a deeper 

understanding concerning the unique situation of 

the affected individual. The purpose of this study 

was to describe people’s experiences of living with 

heart failure. The literature review included 13 

qualitative studies which was examined and 

analyzed and the result emerged into five themes: 

uncertainty and insecurity, limitations in daily life, 

reduced independence, changing in roles and hope 

and hopelessness. The result revealed that 

insecurity and uncertainty were characteristics of 

heart failure. Physical limitations created a 

dependence on others and therefore a reduced 

independence. The unpredictability in the 

condition led to feelings of hopelessness and that 

life was meaningless. Heart failure could also lead 

to lifestyle changes and reprioritization in life. It is 

of importance that the nurse uses qualitative 

research to a greater extent as a basis in the 

evidence based care. The nursing education should 

more specifically enlighten the patients’ 

experiences to generate a deeper understanding 

concerning the effects of illness on a persons’ life. 
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Inledning 

 

Livet genomgår stora förändringar till följd av en kronisk sjukdomsdiagnos (Kralik, 

2002). Känslor som kaos och sorg beskrivs som tidiga reaktioner, men med tiden kan 

livet anpassas efter sjukdomstillståndet. Öhman, Söderberg och Lundman (2003) 

beskriver att det kroniska sjukdomstillståndet resulterar i en bristande kontroll över livet 

och därmed en osäker framtid. Först när den drabbade accepterar situationen kan 

kontroll återfås över livet. 

      

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som ökar i världen (Dahlström, 2010). Ökningen 

beskrivs delvis som en följd av att medellivslängden ökar men beror även på att fler 

överlever en hjärtinfarkt och lever med ett påverkat hjärta. Den förbättrade vården vid 

andra hjärt- och kärlsjukdomar, med effektivare behandling samt tidigare prevention, 

har också inverkat på antalet personer som kan insjukna. Hjärtsvikt medför enligt 

McMurray et al. (2012) stora kostnader inom hälso- och sjukvården. Dahlström (2010) 

beskriver att cirka 2 % av hälso- och sjukvårdsbudgeten används till 

hjärtsviktspatienter.  

      

Det finns cirka 200 000 personer i Sverige som är diagnostiserade med hjärtsvikt 

(RiksSvikt, 2012). I årsrapporten från 2011 skriver Rikssvikt (2011) att fördelningen i 

registret av hjärtsvikt är 60 % män och 40 % kvinnor. Vid 50-års ålder är drygt 1 % 

drabbade och hos personer över 70 år är prevalensen av symptomatisk hjärtsvikt cirka 

10 % (Socialstyrelsen, 2008). Omkring 50 % av de personer med konstaterad hjärtsvikt, 

som är läkemedelsbehandlade, beräknas enligt Socialstyrelsen (2007) att dö inom sex 

år. Trots osäkerheten i tillståndet kan personer med hjärtsvikt leva ett relativt stabilt liv 

(Wingate & Wiegand, 2008).  

 

Andersson (2000) menar att det finns en skillnad i hur hälso- och sjukvården ser på 

patientens tillstånd och hur personen själv förstår hjärtsvikten. Hur personer reagerar på 

den kroniska sjukdomen beskrivs av Söderberg (citerad i Söderberg, 2009) bero på 

upplevelserna i det dagliga livet, men också av hur tillståndet tillåts styra det fortsatta 

livet. I samhället är det enligt Andersson (2000) ofta andra sjukdomar som förknippas 

med en livshotande situation och hjärtsvikt är mer dold i samhällsdebatten. Den 

drabbade kan inte utan kunskap och information förstå innebörden av att drabbas av 

hjärtsvikt och därför har hälso- och sjukvården en viktig funktion i att bidra till en ökad 

förståelse. Det krävs enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2011) att hälso- och 

sjukvården arbetar evidensbaserat då vård ska grundas i kunskap, vara ändamålsenlig 

och ge vård med tillfredsställande resultat för patienten. För att sjuksköterskan ska 

kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad krävs inte enbart kvantitativa studier där 

resultat kan jämföras och generaliseras, utan även kvalitativa studier som genererar en 

djupare kunskap om den unika individens olika erfarenheter och upplevelser (Segesten, 

2012). 

 

Bakgrund  
 

Omvårdnad vid hjärtsvikt 
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SSF (2007) beskriver sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden utifrån ICN:s 

etiska kod som att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska kunna ge en farmakologisk behandling samt ta hänsyn till 

patientens fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga behov i omvårdnaden 

(Socialstyrelsen, 2005). Målsättningen för hälso- och sjukvården är att patienten ska 

uppleva hälsa och hälsan ska uppnås genom att patienten erhåller en personcentrerad 

omvårdnad, med avsikt att bevara självständigheten (SSF, 2010). Personcentrerad 

omvårdnad innebär enligt Edvardsson (2010) att se den unika människan, att bekräfta 

patientens upplevelse av sjukdomen och att omvårdnaden sker i samråd med patienten. 

Patientens upplevelser och tolkning av tillståndet och situationen ska anses lika 

värdefull som den vetenskap som finns inom professionen (SSF, 2010). Sjuksköterskan 

ska verka stödjande och undervisande i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2005), men 

samtidigt måste personens hälsoval accepteras, då innebörden av hälsa är olika från 

individ till individ (SSF, 2010). 

 

I omvårdnaden vid hjärtsvikt har sjuksköterskan en betydande funktion i att identifiera, 

observera och värdera tecken som kan tyda på progrediering i sjukdomstillståndet 

(Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Det är också av stor vikt att sjuksköterskan 

stödjer patienter och deras närstående att tidigt identifiera tecken och symptom på 

försämring för att de ska kunna kontakta hälso- och sjukvården i tid och minska 

besvären (Rabelo, Aliti, Domingues, Ruschel & Brun, 2007). Sjuksköterskan ska enligt 

Eikeland et al. (2011) förmedla den kunskap och information som behövs för att kunna 

bemästra livssituationen, optimera den medicinska behandlingen och möjliggöra god 

egenvård. Information och undervisning ska utföras på ett sätt som är lämpligt för 

patienten och på en anpassad kunskapsnivå (Rabelo et al., 2007). Med kunskap och 

förståelse kring sjukdomstillståndet medföljer bättre följsamhet till behandling och leder 

till minskad risk för inläggning på sjukhus.  

 

Hjärtsvikt 
 

Hjärtsvikt är enligt McMurray et al. (2012) inte en sjukdom utan betraktas som ett 

tillstånd med flera karakteristiska symptom och tecken. Hjärtsvikt definieras som en 

avvikelse i hjärtmuskelns uppbyggnad eller funktion. Hjärtat förmår inte längre att 

tillgodose kroppens organ med tillräcklig mängd syre för att upprätthålla normal 

funktion. Insjuknandet beskriver Dahlström (2010) som hastigt eller successivt 

tilltagande under en längre tidsperiod.  

 

Hjärtsvikt kan orsakas av hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, kardiomyopati, 

förmaksflimmer, klaffsjukdom, diabetes eller lungsjukdom (Dahlström, 2010). Även 

faktorer såsom högt alkoholintag och infektion kan vara bakomliggande orsaker 

(McMurray et al., 2012). Läkemedelsverket (2006) anger att ischemisk hjärtsjukdom 

och hypertoni är de två dominerande orsakerna till hjärtsvikt och Dahlström (2010) 

beskriver att hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom tillsammans står för 75 % av fallen. 

Resterande 25 % beror enligt Dahlström (2010) på defekter på hjärtat eller andra 

faktorer såsom infektion, lungsjukdom eller diabetes. Riskfaktorer för hjärtsvikt är 

således desamma som för hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom, exempelvis övervikt 

och rökning. Vid ischemisk hjärtsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, skadas 

hjärtmuskelcellerna och detta påverkar hjärtats kontraherande funktion. Vid hypertoni 
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föreligger ett ökat tryck i vänsterkammaren vilket resulterar i vänsterkammarhypertrofi 

(ibid). 

      

Kroppen har enligt Dahlström (2010) flera olika mekanismer för att förstärka hjärtats 

funktion. Mekanismerna är: Starlings lag, hypertrofi, sympatikusaktivering och 

aktivering av Renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Starlings lag beskrivs av 

Andersson (2000) som den kontinuerliga processen i hjärtmuskeln då cellens förmåga 

att tänjas ut även ökar kontraktionskraften. När blodvolymen in i höger förmak, preload, 

ökar medför detta även en ökad slagvolym. Vid hjärtsvikt gäller inte Starlings lag längre 

och kroppens övriga kompensationsmekanismer sätter in. Hypertrofi innebär enligt 

Jackson, Gibbs, Davies och Lip (2000) att hjärtmuskelcellerna ökar i storlek för att 

underlätta hjärtmuskelns arbete vid den ökade tryckbelastningen. Kranskärlen räcker 

med tiden inte till för att försörja den förstorade hjärtmuskeln med blod och den 

bristande syretillförseln leder till uttalad hjärtsvikt (Dahlström, 2010). 

Sympatikusaktivering beskrivs av Jackson et al. (2000) som en följd av sjunkande 

blodtryck i aorta och arteria carotis. Effekterna blir ökad hjärtfrekvens och ökad 

kontraktionskraft samt vasokonstriktion som höjer blodtrycket. Vid 

sympatikusaktivering, samt vid nedsatt genomblödning av njurarna, aktiveras RAAS. 

Konsekvenserna blir att salt och vatten lagras i kroppen och detta leder till en ökad 

blodvolym för att bevara genomblödning i kroppens organ, men även till ödembildning 

då vätska läcker ut i vävnaderna (ibid). Den ökade blodvolymen förklaras enligt 

Dahlström (2010) resultera i en ökad preload som förvärrar hjärtsvikten. 

      
Hjärtfunktionen kan vara nedsatt under en längre tid utan att den drabbade har tydliga 

symptom (Dahlström, 2010). Karakteristiska symptom för hjärtsvikt är dyspné och 

trötthet (Dunderdale, Furze, Thompson, Beer, & Miles, 2007; McMurray et al., 2012) 

och andra typiska symptom är ödem och nedsatt prestationsförmåga. McMurray et al. 

(2012) beskriver även nattlig hosta och aptitlöshet som konsekvenser av hjärtsvikt. 

Fatigue är en svårare form av trötthet och är ett vanligt symptom vid hjärtsvikt. Tecken 

som halsvenstas, stasrassel över lungorna, takykardi och takypné kan observeras. Vid 

långt framskriden hjärtsvikt eller vid akut hjärtsvikt kan lungödem uppstå och det är ett 

akut tillstånd (ibid). Socialstyrelsen (2007) beskriver indelningen av hjärtsvikt i fyra 

svårighetsgrader utifrån New York Heart Association (NYHA). Klassificeringen är 

NYHA I-IV och sträcker sig från symptomfrihet till svår hjärtsvikt med tydliga 

symptom redan i vila. I en studie (Thomas, Chapa, Friedmann, Durden, Ross, Lee & 

Lee, 2008) framkommer det att det inte är ovanligt att personer med hjärtsvikt även 

lider av depression, men det kan vara svårt att urskilja om det endast är hjärtsvikt eller 

en kombination av hjärtsvikt och depression. Anledningen är att många av symptomen 

vid depression liknar de symptom som ses vid hjärtsvikt. Fatigue och bristande energi är 

exempel på gemensamma symptom. Författarna skriver vidare att det är en stor 

variation mellan olika studier angående hur många personer med hjärtsvikt som har en 

samtidig depression. Litteraturstudien redovisar utifrån 22 studier att prevalensen av 

depression är 13-77,5 % (ibid). 

      

Behandlingen av hjärtsvikt är livslång (Socialstyrelsen, 2008). Det är av stor vikt att 

identifiera de bakomliggande orsakerna till tillståndet för att kunna ordinera en optimal 

behandling som lindrar symptom, hindrar försämring, förbättrar livskvaliteten och 

förlänger livslängden (Dahlström, 2010; McMurray et al., 2012). Den grundläggande 

behandlingen vid hjärtsvikt är farmakologisk behandling samt livsstilsförändringar 

(Läkemedelsverket, 2006). Medicinskteknisk behandling, som exempelvis pacemaker, 
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kan bli ett senare alternativ. När den farmakologiska behandlingen inte längre räcker 

till, och det inte finns några andra utvägar, skriver McMurray et al. (2012) att 

hjärttransplantation kan bli aktuell.  

 

Att drabbas av kronisk sjukdom 

 

Hjärtsvikt beskrivs som akut, övergående eller kronisk och den akuta hjärtsvikten beror 

ofta på en tilltagande kronisk hjärtsvikt (Dahlström, 2010). Begreppet kronisk förklaras 

enligt NE (u.å.) som stadigvarande, ihållande, långsamt fortlöpande eller obotlig. En 

kronisk sjukdom beskrivs ha ett oförutsägbart förlopp och utefter det har Corbin och 

Strauss (citerad i Graubaek & Hall, 2009) skapat Trajectory-modellen. Modellen 

beskriver nio dynamiska faser som beroende på grundsjukdom skiljer i intensitet och 

karaktär: den osynliga fasen, diagnostiseringsfasen, den stabila fasen, den instabila 

fasen, den akuta fasen, den kritiska fasen, återhämtningsfasen, försvagningsfasen och 

den terminala fasen. I den osynliga fasen är sjukdomen fortfarande asymptomatisk och i 

samband med sjukdomsgenombrottet startar diagnostiseringsfasen (ibid). Diagnosen 

kan skapa lättnad då den enligt Kralik (2002) blir en bekräftelse på att det som personen 

har känt under en längre tid har en förklaring. Under den stabila fasen beskriver Corbin 

och Strauss (citerad i Graubaek & Hall, 2009) att det sker en anpassning till sjukdomen 

och den instabila fasen belyser fluktuationerna i sjukdomen och svårigheterna i att 

hantera symptom. Vid sängläge eller sjukhusvistelse benämns fasen som akut och vid 

livshotande tillstånd är den drabbade i den kritiska fasen. När tillståndet stabiliseras 

inleds återhämtningsfasen. Under den sista tiden i livet upplever personen en fysisk och 

mental försämring i försvagningsfasen. Den terminala fasen innebär slutstadiet i en 

människas liv då kroppsliga funktioner gradvis upphör och personen stänger ute 

omgivningen. Trajectory-modellen kan hjälpa den hjärtsviktsdrabbade, närstående och 

vårdpersonal att bemästra sjukdomstillståndet samt öka livskvaliteten. Förståelsen om 

var personen är i sjukdomsförloppet kan underlätta den egna hanteringen av situationen, 

men även för den framtida vården (ibid). 

     

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär en förändrad syn på den egna kroppen (Hall 

& Graubaek, 2009). Vid obotlig sjukdom beskriver Dalgaard (2007, citerad i Hall & 

Graubaek, 2009) att kroppen blir mer central i livet än tidigare. Kroppen är numera 

tämligen okontrollerbar och den uttrycks styra livet. Att oväntat få en sjukdomsdiagnos 

beskrivs av Cullberg (2006) kunna leda till en psykisk kris. Den drabbade kan inte 

förstå situationen och reagerar oförutsägbart. Hur reaktionen tar uttryck kan bero på var 

personen är i livet och vilken betydelse det inträffade har för personens självbild.  

 

Närståendes upplevelser 
 

När en person insjuknar i en svår sjukdom påverkas även de närstående (Engström, 

2009). Förtvivlan, frustration, oro och ångest är vanliga känslor hos närstående till 

personer med hjärtsvikt (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Imes, 

Dougherty, Pyper, & Sullivan, 2011). Rädsla över att förlora den sjuke vid 

symptomförvärring är ett ständigt överliggande hot (Brännström et al., 2007). Det är 

enligt Imes et al. (2011) en stor utmaning att bevara hoppet, både för den närstående 

samt för den sjuke. Brännström et al. (2007) betonar de närståendes tendens att 

prioritera den sjuke samt upplevelsen av att känna ett stort ansvar för att underlätta 
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fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande hos den sjuke. Vardagliga sysslor 

läggs i samband med sjukdomstillståndet över på de närstående (Brännström et al., 

2007; Imes et al., 2011). Förmågan att kunna förkorta och förlänga sjukdomstiden, 

beroende på hur uppmärksamma de närstående är på tecken och symptom på 

försämring, upplevs som en tung börda för de närstående (Brännström et al., 2007).  

          

Problemformulering 

 

Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som i stor utsträckning 

påverkar de drabbades liv. Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt är personlig och kan 

skilja i innebörd mellan olika individer och genererar reaktioner som grundas i tidigare 

erfarenheter och individuella förutsättningar. För att sjuksköterskan ska kunna ge en 

evidensbaserad omvårdnad krävs kunskap om människors upplevelser. Förståelse för 

den hjärtsviktsdrabbades livssituation är en förutsättning för att främja patientens hälsa 

och välbefinnande. 

 

Syfte 

 

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

 

Metod  
 

Studien var en litteraturstudie och metoden beskrivs av Friberg (2012) som en 

sammanställning och analys av aktuell vetenskap som ska generera omvårdnadskunskap 

och intresse för fortsatt forskning. 

 

Datainsamling 

 

En inledande litteratursökning gjordes i Cinahl och PubMed utifrån problemområdet. 

Sökorden heart failure, experience, patient och quality of life gav kombinerat många 

användbara träffar rörande det aktuella problemområdet och syftet formulerades.  

 

Under datainsamlingen användes främst databaserna Cinahl, med forskning inriktad på 

omvårdnad, och PubMed, med forskning inriktad på omvårdnad och medicin. Båda 

ansågs relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte. Även databasen PsycINFO, 

med forskning inriktad på psykologi, användes för att täcka in hela forskningsområdet 

gällande hjärtsvikt. Alla sökningar gjordes tillsammans av författarna i föreliggande 

litteraturstudie. Sökorden som valdes redovisas i Sökordsöversikt (Bilaga A). Sökordet 

heart failure användes vid alla sökningar eftersom det endast fanns intresse att 

undersöka upplevelser vid detta sjukdomstillstånd. I Cinahl och PubMed användes alltid 

heart failure som ämnesord men i PsycINFO användes det som key word, då det inte 

fanns som thesaurus och gav för få träffar som major subject. Experience söktes alltid 

som fritextord i alla tre databaserna. Den första sökningen gjordes i Cinahl med 

huvudorden heart failure och experience och härifrån togs störst antal artiklar till 

resultatet. I PubMed blev det ett väldigt stort antal träffar med heart failure och 
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experience och därför valdes att specificera ordet experience till life change och life 

experiences, vilka också söktes på i Cinahl. Quality of life användes i Cinahl och 

PubMed som ämnesord. Endast heart failure och quality of life gav väldigt många 

träffar och därför kompletterades med fritextorden patient, experience och psychosocial. 

I PsycINFO gjordes två sökningar med heart failure i kombination med experience 

respektive psychosocial. 

      

Inklusionskriterier i alla databaser var publiceringsår 2007-2012 och English language. I 

Cinahl var research article ett ytterligare inklusionskriterie, i PubMed användes abstract 

available och i PsycINFO användes peer reviewed. Exklusionskriterier vid sökningar i 

alla databaser var artiklar som inte hade ett patientperspektiv, som jämförde eller 

beskrev medicinska behandlingar samt berörde upplevelser i samband med 

hjärttransplantation och övriga operativa ingrepp. Sökhistoriken redovisas i Sökhistorik 

(Bilaga B). Dubbletter redovisas inte i sökhistoriken.  

      

I urvalsprocessen lästes och värderades alla titlar som framkom vid sökningarna och 

abstrakt lästes till de artiklar vars titel ansågs relevant till syftet. Totalt lästes 113 

abstrakt och 20 artiklars abstrakt ansågs överensstämma med litteraturstudiens syfte. 

Dessa gick vidare till Urval 1. Alla artiklar från Urval 1 lästes sedan enskilt av 

författarna till föreliggande litteraturstudie. Efter diskussion valdes fem artiklar bort på 

grund av att resultaten inte överensstämde med litteraturstudiens syfte. Kvarvarande 

artiklar var kvalitativa. En granskning gjordes tillsammans av författarna till 

föreliggande litteraturstudie enligt bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). Ett poängsystem bestämdes där varje punkt i 

granskningsprotokollet erhöll antingen en eller två poäng beroende på påståendets 

tyngd. Maxpoäng var 20 poäng. Artiklarnas vetenskaplighet bedömdes i graderna: hög 

(17-20 poäng), medel (14-16 poäng) och låg (0-13 poäng) vetenskap. Fem artiklar 

bedömdes som hög vetenskap, åtta artiklar som medel vetenskap och två artiklar som 

låg vetenskap. Artiklarna med låg vetenskap valdes bort och resterande 13 artiklar gick 

till Urval 2. 

 

Databearbetning 

 

Resultatartiklarna sammanställdes i Artikelöversikt (Bilaga C1-C13) som redovisar 

artiklarnas syfte, metod, urval, bortfall, slutsats och vetenskapliga kvalitet. Samtliga 

artiklar analyserades återigen enskilt av författarna till föreliggande litteraturstudie och 

egna teman urskiljdes. Sammanfattningar av de delarna av resultatet som överensstämde 

med litteraturstudiens syfte skrevs enskilt till varje artikel. Efter diskussion analyserades 

och strukturerades resultatet i sammanfattningarna tillsammans av författarna till 

föreliggande litteraturstudie in i lämpliga teman och en gemensam sammafattning 

sammanställdes. Resultatsammanställningen färgkodades och under utformningen av 

resultatet till föreliggande litteraturstudie bearbetades teman återigen om ett flertal 

gånger. Bearbetningen av resultatsammanställningen mynnade slutgiltigen ut i de teman 

som redovisas i resultatet.  

 

Resultat  
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I föreliggande litteraturstudie framkom tre teman som beskrev upplevelsen av att leva 

med hjärtsvikt: osäkerhet och otrygghet, begränsningar i vardagen och hopp och 

hopplöshet. Under temat begränsningar i vardagen framkom tre underteman: fysiska 

begränsningar, minskad självständighet och förändring av roller. 

 

Osäkerhet och otrygghet 

 

I en studie av Nordgren, Asp och Fagerberg (2007) framkom det att intervjupersoner 

kände tvivel och osäkerhet runt de egna upplevelserna av sjukdomstillståndet, då de inte 

kände att upplevelserna stämde överrens med hur de trodde att det skulle vara att vara 

sjuk i hjärtsvikt. Studier belyste att intervjupersoner inte förstod vad hjärtsvikt innebar 

och att de upplevde att de inte hade fått tillräcklig information om sjukdomstillståndet 

(Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008; Pattenden, Roberts & Lewin, 

2007). Enligt Ryan och Farrelly (2009) beskrev intervjupersoner en successiv 

försämring där försämringsperioderna blev värre och längre. När intervjupersoner kände 

att symptomen förvärrades blev de enligt Nordgren et al. (2007) stressade och oroade 

över hälsotillståndet. Kroppen kändes främmande och oförutsägbar och signaler var 

svåra att tyda. Intervjupersoner beskrev en önskan om att kroppen skulle vara som förut. 

I en studie av Thornhill, Lyons, Nouwen och Lip (2008) upplevde intervjupersoner att 

närstående inte förstod allvaret i sjukdomstillståndet eller vad de gick igenom, på grund 

av dolda symptom. De var rädda att ses som bedragare. 

      

Studier visade att livet med hjärtsvikt skapade oro, ångest, rädsla, känslomässig 

frustration och otrygghet (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; Cortis & 

Williams, 2007; Hopp, Thornton, Martin & Zalenski, 2012; Nordgren et al., 2007; 

Pattenden et al., 2007; Ryan et al., 2009; Wayment Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-

Sauer, 2009). Irritabilitet, bristande energi och lidande kunde enligt Burström et al. 

(2012) resultera i rädsla och otrygghet. Oron över att fysiska aktiviteter skulle förvärra 

sjukdomstillståndet belystes och oron skapade otrygghet och rädsla (Pattenden et al., 

2007; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011). Förlust av förmåga att utföra basala dagliga 

rutiner som tidigare togs för givet ledde till frustration (Cortis et al., 2007; Hopp et al., 

2012; Rodriguez et al., 2008; Ryan et al., 2009; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 

2007) och sorg (Hägglund, Boman & Lundman, 2008; Ryan et al., 2009; Pihl et al., 

2011). Sjukdomstillståndet påverkade intervjupersoners arbetsförmåga och den 

ekonomiska situationen upplevdes nu oroande och bidrog till osäkerhet (Pattenden et 

al., 2007; Rodriguez et al., 2008).  

      

Symptomen vid hjärtsvikt upplevdes oförutsägbara och svåra att hantera (Pattenden et 

al., 2007; Ryan et al., 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010). Andnöd beskrevs i studien 

av Hopp et al. (2012) som känslan av att bli strypt, att det gjorde ont överallt, att huden 

brann och upplevelsen skapade rädsla. Andnöd orsakade oro (Ryan et al., 2009; 

Pattenden et al., 2007; Waterworth et al., 2010) och nattlig andnöd beskrevs som 

särskilt oroande då den var skrämmande, störde sömnen och ökade andra symptom som 

ångest och fatigue (Pattenden et al., 2007). Waterworth et al. (2010) belyste vikten av 

symptomkontroll för att känna trygghet. Otrygghet framträdde i samband med 

medicinering och behandling (Rodriguezu et al., 2008). En oro över att medicinerna gav 

många biverkningar och påverkade kroppen negativt istället för positivt uttrycktes 

(Burström et al., 2012; Pattenden et al., 2007; Rodriguez et al., 2008). Burström et al. 

(2012) fann att intervjupersoner upplevde det otryggt att vara ensamma när de kände av 
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symptomen. I en studie av Pihl et al. (2011) berättade intervjupersoner att de upplevde 

oro och ångest över att akut försämras och över att inte bli hittade. Det uttrycktes en 

osäkerhet i att inte veta när de var tillräckligt sjuka för att söka vård (Cortis et al., 2007). 

Återkommande sjukhusbesök ansågs som ännu en försämring och som ett steg närmare 

döden (Waterworth et al., 2010). 

     

I studier framkom att framtiden kändes osäker och skrämmande (Burström et al., 2012; 

Hägglund et al., 2008; Falk, Wahn & Lidell, 2007; Nordgren et al., 2007; Pattenden et 

al., 2007; Pihl et al., 2011; Rodriguez et al., 2008; Waterworth et al., 2010; Wayment 

Allen et al., 2009). Intervjupersoner i studien av Pattenden et al. (2007) upplevde en oro 

över att det inte fanns något botemedel för sjukdomstillståndet och var rädda för 

eventuella komplikationer. Det upplevdes osäkert att inte veta när livsstilen skulle 

behöva förändras eller hur lång tid de hade kvar att leva. Nordgren et al. (2007) och 

Rodriguez et al. (2008) framhöll att livet fick levas dag för dag. Studier betonade 

upplevelser av glädje och hälsa trots sjukdomstillståndet samt en optimism inför 

framtiden (Falk et al., 2007; Thornhill et al., 2008).  

 

Hjärtsvikt skapade en rädsla inför döden (Burström et al., 2012; Falk et al., 2007; Hopp 

et al., 2012; Pihl et al., 2011; Waterworth et al., 2010; Wayment Allen et al., 2009). 

Samtidigt framkom det att döden inte skapade särskilt stor oro då döden skulle inträffa 

förr eller senare (Burström et al., 2012; Waterworth et al., 2010). Waterworth et al. 

(2010) belyste en ovilja att leva på grund av rädsla i sjukdomstillståndet. Fysiska 

begränsningar ansågs i studierna av Pattenden et al. (2007) och Pihl et al. (2011) vara en 

naturlig konsekvens av åldrandet.  

 

Begränsningar i vardagen 

 

Samtliga resultatartiklar betonade upplevelsen av att känna en begränsning i vardagen 

(Burström et al., 2012; Cortis et al., 2007; Falk et al., 2007; Hopp et al., 2012; Hägglund 

et al., 2008; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011; Rodriguez et 

al., 2008; Ryan et al., 2009; Thornhill et al., 2008; Waterworth et al., 2010; Wayment 

Allen et al., 2009). 

 

Fysiska begränsningar 
 

Det framkom att intervjupersoner inte längre kunde genomföra vardagliga aktiviteter 

och intressen som de tidigare utfört och uppskattat (Burström et al., 2012; Falk et al., 

2007; Hägglund et al., 2008; Pattenden et al., 2007; Rodriguez et al., 2008; Thornhill et 

al., 2008; Waterworth et al., 2010). Burström et al. (2012) beskrev att intervjupersoner 

hade svårigheter med att promenera och motionera, men även stillsamma aktiviteter 

som att sitta i solen var påfrestande. Rodriguez et al. (2008) beskrev att andnöd och 

rörelsesvårigheter hindrade möjligheten att motionera. I studien av Hägglund et al. 

(2008) orsakade enklare aktiviteter, som att tvätta håret eller att böja sig ner, andnöd och 

fatigue. Hushållsarbete upplevdes svårt på grund av fatigue och skapade psykisk 

påfrestning (Pihl et al., 2011; Wayment Allen et al., 2008). Förekomsten av fatigue 

kunde variera under dygnet, påverkades av fysisk aktivitet och kroppsläge samt 

beskrevs som värst på morgonen (Hägglund et al., 2008). Fatigue upplevdes som en 
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onormal trötthet, att vara slutkörd, att aldrig känna sig utvilad trots tillräcklig sömn, att 

känna sig svag och att aldrig ha någon energi och påverkade hela livssituationen.      

 

De dagliga aktiviteterna krävde längre tid och mer energi än förut (Falk et al., 2007). 

Förmågan att utföra aktiviteter påverkades enligt Wayment Allen et al. (2009) av 

intervjupersoners aktuella hälsostatus. Hälsotillståndet kunde förändras fort under dagen 

vilket gjorde det svårt att planera dagliga sysslor (Falk et al., 2007; Hägglund et al., 

2008). Burström et al. (2012) beskrev att intervjupersoner upplevde det svårt att anpassa 

livet efter begränsningarna och att de kände rädsla för att visa att de hade förändrats. 

Pihl et al. (2011) belyste vikten av att prioritera aktiviteter och intressen. 

Tillfredsställelse upplevdes när intervjupersoner upptäckte bibehållna funktioner vid 

fysisk aktivitet (Hägglund et al., 2008; Nordgren et al., 2007; Pihl et al., 2011). Falk et 

al. (2007) och Nordgren et al. (2007) berättade vidare att intervjupersoner var fast 

beslutna om att fortsätta leva en aktiv livsstil där hjärtsvikten inte tilläts ta över. 

Insjuknandet i hjärtsvikt kunde enligt Thornhill et al. (2008) framkalla en kraft och en 

vilja att genomföra livsstilsförändringar samt att göra självförbättringar. 

Livsstilsförändringar beskrevs svåra att genomföra (Burström et al., 2012; Falk et al., 

2007; Nordgren et al., 2007; Rodriguez et al., 2008). Studien av Wayment Allen et al. 

(2009) fann att små prestationer måste ses positivt och värderas högre än tidigare. 

Intervjupersoner kände tacksamhet inför vad de kunde utföra trots den begränsade 

förmågan (Burström et al., 2012). 

 

Minskad självständighet 

 

Det uttrycktes en vilja att vara så självständig som möjligt trots sjukdomstillståndet 

(Cortis et al., 2007; Nordgren et al., 2007). Självständigheten togs tidigare för givet och 

var nu hotad (Hägglund et al., 2008; Thornhill et al., 2008). Det praktiska stödet kunde, 

under stabila perioder i sjukdomstillståndet, enligt Thornhill et al. (2008) begränsa 

självständigheten. Ryan et al. (2009) nämnde att intervjupersoner upplevde sorg i 

samband med minskad självständighet.  

 

Det upplevdes svårt och frustrerande att ta emot hjälp och att vara beroende av andra 

(Burströmet al., 2012; Cortis et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Pattenden et al., 2007; 

Ryan et al., 2009; Waterworth et al., 2010). I studien av Pihl et al. (2011) beskrev 

intervjupersoner att det var naturligt att få hjälp och belyste både positiva och negativa 

känslor av att få mer stöd vid aktiviteter. Intervjupersoner i studien av Thornhill et al. 

(2008) upplevde att de fick både ett praktiskt och känslomässigt stöd av närstående. Att 

kunna lita på att hjälp fanns vid behov gav en känsla av trygghet (Hägglund et al., 

2008). Intervjupersoner kände att deras ständiga behov av hjälp gjorde att de blev en 

börda för familj och vänner (Cortis et al., 2007; Pihl et al., 2011; Ryan et al., 2009; 

Thornhill et al., 2008; Waterworth et al., 2010) och ytterligare påpekades upplevelsen 

av att vara en börda för vården (Ryan et al., 2009; Waterworth et al., 2010). En känsla 

av att vara övervakad av närstående framkom i studien av Ryan et al. (2009), och 

Thornhill et al. (2008) beskrev att intervjupersoner kände sig överbeskyddade och 

kvävda av de närstående. Waterworth et al. (2010) framhävde att intervjupersoner hade 

en önskan om att få dö innan de blev helt beroende av hjälp. 

 

Förändring av roller 
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Fysiska begränsningar på grund av hjärtsvikten förklarades leda till ett minskat socialt 

umgänge och en social isolering (Cortis et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Nordgren et 

al., 2007; Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011; Rodriguez et al., 2008; Thornhill et 

al., 2008; Waterworth et al., 2010). Resor till och från sociala aktiviteter kunde vara 

svåra att genomföra på grund av bristande energi eller lång och besvärlig resväg (Cortis 

et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Pihl et al., 2011). Thornhill et al. (2008) belyste att 

intervjupersoner upplevde att vissa friska människor inte ville umgås med, eller ha en 

kärleksrelation till, en sjuk människa. Den sociala isoleringen bidrog till en känsla av 

ensamhet (Cortis et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Ryan et al., 2009; Thornhill et al., 

2008). Socialt umgänge ansågs nu mer betydelsefullt än innan de drabbades av 

hjärtsvikt (Falk et al., 2007). 

      

Intervjupersoners roll i familjen förändrades i samband med sjukdomstillståndet (Hopp 

et al., 2012; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011). Känslor som 

framhölls var utanförskap och exkludering från familjen och livet (Nordgren et al., 

2007). Skuldkänslor upplevdes när intervjupersoner inte kunde vara en tillgång för 

familj och närstående (Pattenden et al., 2007; Thornhill et al., 2008), samt när de inte 

kunde medverka vid aktiviteter som var planerade med familjen (Nordgren et al., 2007). 

I studien av Falk et al. (2007) förklarade intervjupersoner att de upplevde att 

sammanhållningen i familjen hade ökat i samband med att de drabbades av hjärtsvikt. 

Studier beskrev att intervjupersoner förlorade rollen på arbetet och att de upplevde att 

de inte bidrog lika mycket på arbetsplatsen (Nordgren et al., 2007; Thornhill et al., 

2008; Wayment Allen et al., 2009). Förlust av arbetsförmåga belystes av Thornhill et al. 

(2008) som något som kunde skapa saknad och tristess men också som en orsak till en 

förändrad självbild. Intervjupersoner var olyckliga och upplevde ett lidande då de 

uttryckte att de inte åstadkom någonting i livet längre. Wayment Allen et al. (2009) 

förklarade att såväl den sociala som den yrkesmässiga rollen hade ersatts av en ny roll – 

att vara sjuk.  

 

Hopp och hopplöshet 
 

Sjukdomstillståndet beskrevs som en tillvaro bestående av emotionella svängningar där 

intervjupersoner pendlade mellan hopp och hopplöshet, att vara frisk och att vara sjuk 

samt att känna tillfredsställelse och att känna missnöje (Nordgren et al., 2007). När 

intervjupersoner inte längre kunde utföra tidigare gjorda aktiviteter förändrades deras 

självbild och de upplevde en skillnad mellan den personen de var och den personen de 

ville vara (Nordgren et al., 2007; Pihl et al., 2011; Thornhill et al., 2008). Wayment 

Allen et al. (2009) belyste att sjukdomstillståndet medförde nya tankesätt, nya åsikter 

och ett nytt sätt att se på livet. Livsmål var tvungna att förändras eller helt läggas åt 

sidan och författarna beskrev en ung kvinnas förlorade möjlighet att genomgå graviditet 

på grund av sjukdomstillståndet. Möjligheten att göra förändringar i livet beskrevs av 

Pattenden et al. (2007) som en positiv följd av hjärtsvikt och exempel på förändringar 

var att utbilda sig, skapa bättre relationer med närstående, upptäcka nya intressen och 

omprioritera vad som var värdefullt i livet. Om det inte fanns något att se fram emot, 

upplevde intervjupersoner ingen framtid (Waterworth et al., 2010). 

 

Intervjupersoner upplevde psykisk isolering och känslomässig ensamhet i 

sjukdomstillståndet (Cortis et al., 2007). Det framkom att nedstämdhet och depression 

upplevdes i samband med den nya livssituationen (Cortis et al., 2007; Hopp et al., 2012; 
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Thornhill et al., 2008; Wayment Allen et al., 2009). Självkänslan var enligt Cortis et al. 

(2007) lägre än tidigare och de framhävde upplevelsen av att inte ha något värde. 

Thornhill et al. (2008) belyste upplevelsen av förlorad självkänsla och minskat 

självförtroende. Låg självkänsla betonades även av Nordgren et al. (2007) som en 

bidragande orsak till lidande i samband med sjukdomstillståndet. Det framkom att livet 

upplevdes meningslöst (Nordgren et al., 2007; Pihl et al., 2011; Thornhill et al., 2008) 

och vidare beskrev Nordgren et al. (2007) livet som främmande, konstigt och utan hopp 

samt belyste en känsla av misslyckande. Intervjupersoner upplevde hopplöshet när de 

kände att de konstant var sjuka (Ryan et al., 2009) men även över att 

sjukdomstillståndet var kroniskt (Wayment Allen et al., 2009). Pattenden et al. (2007) 

nämnde hjälplöshet och hopplöshet i det oförutsägbara sjukdomstillståndet. 

Intervjupersoner såg sjukdomstillståndet som ett straff eller som en konsekvens av hur 

de hade levt (Burström et al., 2012; Nordgren et al., 2007). Trots försämring i 

sjukdomstillståndet upplevde intervjupersoner hopp och mening med livet (Cortis et al., 

2007; Hägglund et al., 2008) samt livskvalitet (Pattenden et al., 2007). Hopp beskrevs 

av Nordgren et al. (2007) som en önskan att situationen var tillfällig, att det skulle ske 

en positiv förändring, att framtiden skulle bli bättre eller att livet skulle få en mening.  

 

Diskussion  

 

Metoddiskussion 

 

Det initiala syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva unga personers 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt. I den inledande litteratursökningen framkom det 

att det fanns mycket forskning om upplevelser av att leva med hjärtsvikt, men för lite 

forskning för att kunna göra en litteraturstudie specifikt kring unga personers 

upplevelser. På grund av detta ändrades syftet med litteraturstudien. Det slutgiltiga 

syftet kan anses som brett på grund av inkludering av alla personer med hjärtsvikt, 

oavsett svårighetsgrad, ålder, kön och etnicitet. Samtidigt ses en styrka i att inga 

upplevelser exkluderades på grund av demografika, då intresset låg i att beskriva varje 

unik persons upplevelse.  

 

Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO vilket ses som 

en styrka då de är omvårdnadsfokuserade, men genom sina olika inriktningar bidrog de 

till en bredare bild av upplevelserna. Ett av litteraturstudiens inklusionskriterier var 

publiceringsår 2007-2012 och bestämdes på grund av att det finns stor tillgång på 

forskning om hjärtsvikt. Styrkan är att resultatet består av forskning som speglar den 

aktuella situationen i samhället och anses överväga risken att gå miste om till syftet 

relevanta studier. Research article, abstract available eller peer review användes i de 

olika databaserna för att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga. Det ses som en 

styrka att heart failure användes som ämnesord i databaserna Cinahl och PubMed då 

detta var utgångspunkten för föreliggande litteraturstudie. Det ses även som en styrka 

att ämnesorden kompletterades med fritextord eftersom det vid användning av endast 

ämnesord hade kunnat exkluderas relevanta artiklar. Efter de första genomförda 

sökningarna i Cinahl upplevdes en minskning av nya artiklar i sökningarna och efter de 

kompletterande sökningarna i PsychINFO framkom inga nya relevanta artiklar. 

Avgränsningarna ansågs relevanta då sökningarna gav ett hanterbart antal träffar och 

eftersom det framkom många dubbletter trots stor variation i sökkombinationerna.  
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Sökningarna resulterade både i kvalitativa och kvantitativa artiklar, dock gick inga 

kvantitativa artiklar från urval 1 vidare till urval 2, då resultaten ansågs irrelevanta till 

litteraturstudiens syfte. Att resultatet endast bestod av kvalitativa studier ses som en 

fördel då berättade upplevelser svarar till syftet. Resultatartiklarna härstammade från tre 

världsdelar: Europa (9), Nordamerika (3) och Oceanien (1). Av de europeiska artiklarna 

var 5 artiklar från Sverige.  

 

Granskningsmallen för kvalitativa studier (Willman et al., 2006) användes som 

utgångspunkt i granskningen och påståendena i mallen poängsattes efter ett eget 

poängsystem av författarna till föreliggande litteraturstudie. Det ses som en svaghet att 

granskningsmallen inte hade ett förutbestämt poängsystem då författarna till 

föreliggande studie själva fick värdera tyngden i varje del i mallen. Det ses som en 

styrka att de artiklar som utgjorde resultatet bedömdes inneha hög eller medel 

vetenskap. Varje artikel bedömdes gemensamt efter diskussion och övervägning, vilket 

ses som en styrka.  

      

Arbetet med litteraturstudien genomfördes av båda författarna i samtliga steg vilket ses 

som en styrka. Att enskilda sammanfattningar utfördes under databearbetningen ses 

ytterligare som en styrka eftersom olika tolkningar och fokus framkom och låg till 

grund för en mer djupgående gemensam resultatanalys. Varje resultatartikel innehöll 

mycket resultat som var relevant till litteraturstudiens syfte och materialet blev stort och 

omfattande. En styrka med det omfattande resultatet var att det gav en mångsidig bild 

av upplevelsen av att leva med hjärtsvikt.  

 

Resultatdiskussion  
 

Emotionella svängningar 
 

Ett liv med hjärtsvikt innebär att leva med många starka känslor och det krävs 

individuella strategier för att hantera vardagen. I föreliggande litteraturstudies resultat 

framkom det att osäkerhet och otrygghet präglade personers vardag och känslor såsom 

oro, ångest, rädsla och frustration var frekvent förekommande (Burström et al., 2012; 

Cortis et al., 2007; Hopp et al., 2012; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 2007; 

Ryan et al., 2009; Wayment Allen et al., 2009). Dunderdale et al. (2007) styrker att 

personer som lever med hjärtsvikt känner oro, ångest och rädsla. Barnes, Gott, Payne, 

Seamark, Parker, Gariballa, och Small (2006) beskriver att personer i samband med 

sjukdomstillståndet upplever en kris som skapar ångest och oro hos de drabbade 

eftersom de inte vet hur den ska hanteras. Krisupplevelsen vid sjukdom styrks av 

Cullberg (2006) som beskriver att livet hamnar i obalans. Även Europe och Tyni-Lenné 

(2004) beskriver dessa känslor och då som särskilt framträdande i det tidiga skedet av 

sjukdomstillståndet. I Trajectory-modellen framkommer att säkerheten och tryggheten 

hotas vid kronisk sjukdom och att personen som är kroniskt sjuk, i diagnostiseringsfasen 

och i den stabila fasen, genomgår en process av emotionella svängningar och 

förändringar. Emotionella svängningar beskrevs även av Nordgren et al. (2007) som 

vanligt förekommande i sjukdomstillståndet. Det kan tolkas som att den emotionella 

påverkan är mer framträdande än den fysiska påverkan. Detta påstående stärks av 
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Dunderdale et al. (2007) som hävdar att de emotionella dimensionerna är mest 

betydande för att uppnå hälsa. 

 

Hjärtsvikt innebar en osäker och skrämmande framtid för de drabbade (Burström et al., 

2012; Hägglund et al., 2008; Falk et al., 2007; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 

2007; Pihl et al., 2011; Rodriguez et al., 2008; Waterworth et al., 2010; Wayment Allen 

et al., 2009). Pattenden et al. (2007) beskrev en oro över framtida eventuella 

komplikationer och en osäkerhet rörande att inte veta hur lång tid de hade kvar att leva. 

Studier visade på en känsla av hopplöshet i sjukdomstillståndet (Nordgren et al., 2007; 

Ryan et al., 2009; Waterworth et al., 2010 & Wayment Allen et al., 2009) men parallellt 

framkom att personer upplevde glädje och optimism inför framtiden (Falk et al., 2007; 

Thornhill et al., 2008). Thornhill et al. (2008) belyste att sjukdomstillståndet kunde 

resultera i att livet blev till det bättre, då det triggade igång en livsstilsförändring. I 

studien av Europe et al. (2004) framkommer att personer försökte tänka positivt och 

känna tacksamhet för varje dag. Personer sökte efter att hitta en balans mellan att vara 

sjuk och samtidigt försöka uppleva hälsa. Det framkommer i resultat att insjuknandet 

kan påverka personers liv på olika sätt. Sjukdomstillståndet sågs orsaka hopplöshet men 

var också en källa till positiva förändringar. Cullberg (2006) styrker att en allvarlig 

sjukdomsdiagnos kan skapa olika reaktioner hos olika individer.  

 

Bristande kunskap om sjukdomstillståndet 
 

Oron över sjukdomstillståndet ses genomgående i föreliggande litteraturstudies resultat 

och ofta i samband med osäkerhet. När personer upplevde att symptomen förvärrades 

blev de enligt Nordgren et al. (2007) stressade och oroade. Kroppen kändes 

oförutsägbar och signaler var svåra att tyda. Det förklarades i resultatartiklar att 

symptomen vid hjärtsvikt upplevdes svåra att hantera (Pattenden et al., 2007; Ryan et 

al., 2009; Waterworth et al., 2010). Personer ansåg att de inte hade fått tillräcklig 

information om sjukdomstillståndet (Rodriguez et al., 2008; Pattenden et al., 2007). 

Detta ledde till en oförmåga att förstå hjärtsviktens innebörd och sjukdomstillståndets 

inverkan på det dagliga livet. Den bristande informationen från hälso- och sjukvården 

kan ses som en anledning till att personer har en otillräcklig kunskap. Barnes et al. 

(2006) nämner upplevelsen av bristande kunskap om sjukdomstillståndet hos de 

hjärtsviktdrabbade men det belystes även att vissa personer hade fått tillräcklig 

information från hälso- och sjukvården, men förträngt den då den skapade oro. 

Bekelman et al. (2011) framhäver att personer med hjärtsvikt ville ha mer information 

om prognos och sjukdomsförlopp. Cortis et al. (2007) betonade att personer sökte 

information för att bättre kunna hantera sjukdomstillståndet och Waterworth et al. 

(2010) belyste symptomkontroll som avgörande för att kunna känna trygghet. I en 

studie av Nordgren, Asp & Fagerberg (2008) framkommer att god information och 

kunskap om hjärtsvikt ger en känsla av kontroll och säkerhet. Om personer inte har 

kunskap kring sjukdomstillståndet och orsakssambanden kan det därför antas att 

egenvården blir otillräcklig för att uppnå trygghet i livssituationen och därmed kan det 

upplevas svårare att finna hälsa. Enligt Eikeland et al. (2011) ska sjuksköterskan 

möjliggöra god egenvård genom att ge patienten lämplig information. Informationen 

ska vara anpassad till individens kunskapsnivå och mottaglighet (Rabelo et al., 2007). 

Sjuksköterskan ska även säkerställa att mottagaren har förstått den givna informationen 

(Socialstyrelsen, 2005). 
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Vardagen förändras 

 

I samtliga resultatartiklar framkom det att personer i någon form var begränsade i 

vardagen och Burström et al. (2012) belyste svårigheter med att anpassa livet efter 

begränsningarna. Falk et al. (2007) och Nordgren et al. (2007) berättade dock att 

personer trots begränsningarna var beslutna om att fortsätta leva en aktiv livsstil. För att 

kunna leva ett aktivt liv framhävs i en studie av Rhodes och Bowles (2002) att personer 

var tvungna att acceptera fysiska begränsningar och ändra livsstilen. Personer fick ändra 

tankesätt, finna nya aktiviteter och utföra dagliga sysslor som var mindre 

energikrävande. I litteraturstudiens resultat (Falk et al., 2007) framkom att de dagliga 

aktiviteterna var mer tids- och energikrävande än tidigare och i studien av Rhodes et al. 

(2002) beskrivs att ett liv med hjärtsvikt innebär att acceptera att aktiviter tar längre tid 

och att de inte alltid kan slutföras. Ett liv med hjärtsvikt innebar enligt Wayment Allen 

et al. (2009) att små prestationer fick värderas högre än tidigare. Tillfredsställelse 

upplevdes även när personer fann att funktioner var bevarade (Hägglund et al., 2008; 

Nordgren et al., 2007; Pihl et al., 2011).  

     

Det framkom i resultatartiklar att personer upplevde att de var beroende av andra 

(Burström et al., 2012; Cortis et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Pattenden et al., 2007; 

Ryan et al., 2009; Waterworth et al., 2010) och det gick att urskilja skillnader i resultatet 

angående hur beroendet av andra upplevdes. Det beskrevs att personer upplevde att de 

var en börda för närstående (Cortis et al., 2007; Pihl et al., 2011; Ryan et al., 2009; 

Thornhill et al., 2008; Waterworth et al., 2010), medan det i studien av Pihl et al. (2011) 

ansågs vara naturligt att få mer hjälp av närstående i samband med sjukdom. Rhodes et 

al. (2002) styrker att hjärtsviktsdrabbade upplever en känsla av att vara en börda för de 

närstående. Upplevelsen av att vara beroende av andra kan genom resultatet i 

föreliggande litteraturstudie ses som ett hot mot självständigheten och integriteten för 

hjärtsviktsjuka. Viljan att vara självständig betonades (Cortis et al., 2007; Nordgren et 

al., 2007), vilket styrks av Rhodes et al. (2002) som beskriver att personer med 

hjärtsvikt kämpade för att kunna bibehålla autonomin och kände en stor tillfredsställelse 

när de kunde ta egna beslut om livsförändringar. Att patientens självständighet bevaras 

är en central del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (SSF, 2010).  

 

Två perspektiv framhölls av hur familjerelationerna hade förändrats när personen 

drabbades av hjärtsvikt. Nordgren et al. (2007) beskrev känslor av utanförskap och 

exkludering från familjen, medan Falk et al. (2007) belyste att sammanhållningen i 

familjen hade stärkts efter att en av parterna hade drabbats av hjärtsvikt. Det går att 

urskilja att relationer i stor grad påverkas när en av parterna drabbas av kronisk 

sjukdom. Förändringen kan ses som både positiv och negativ samt leder till rörelse i 

relationer och roller. Samtidigt som resultatartiklar beskrev en stor förlust i det sociala 

livet (Cortis et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Nordgren et al., 2007; Pattenden et al., 

2007; Pihl et al., 2011; Rodriguez et al., 2008; Thornhill et al., 2008; Waterworth et al., 

2010) framkom det i studien av Falk et al. (2007) att socialt umgänge nu ansågs mer 

betydelsefullt än förut. De sociala förlusterna gav upphov till en känsla av ensamhet 

(Cortis et al., 2007; Hägglund et al., 2008; Ryan et al., 2009; Thornhill et al., 2008). Det 

kan tolkas som att situationen upplevs frustrerande för de hjärtsviktsdrabbade då sociala 

relationer minskar istället för att de ökar. Sundin, Bruce och Barremo (2010) bekräftar 

att färre relationer med andra gör att personer med hjärtsvikt upplever ensamhet och 

otrygghet.  
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Socialt stöd 

 

Det synliggörs i resultatet att de närstående hade fått en större betydelse i de 

hjärtsviktssjukas liv. Upplevelsen av att det fanns ett praktiskt och känslomässigt stöd 

från närstående beskrevs av Thornhill et al. (2008) och stöd gav enligt Hägglund et al. 

(2008) en trygghet. Gallagher, Luttik och Jaarsma (2011) beskriver att ett starkt socialt 

stöd resulterade i bättre egenvård för de hjärtsviktsdrabbade. Tack vare det sociala 

stödet kontaktade personer i god tid hälso- och sjukvården vid symptomförvärring. 

Sjuksköterskan har i omvårdnaden en stödjande och undervisande roll, både för 

patienter och för närstående, för att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2005) och för att 

möjliggöra en tidig identifiering av tecken och symptom på försämring (Rabelo et al., 

2007). Socialstyrelsen (2005) förklarar vidare att sjuksköterskan, i den mån det är 

möjligt, ska använda patienters och närståendes kunskaper och erfarenheter i 

omvårdnaden. För att optimera sjuksköterskans stödjande roll bör patienters och 

närståendes kunskap ses som en tillgång.   

      

Sjuksköterskan ska enligt SSF (2009) arbeta evidensbaserat, vilket delvis består i att 

omvårdnaden ska utgå ifrån patientens situation och att sjuksköterskan ska använda 

patientens upplevelser som en resurs. Personcentrerad omvårdnad innebär enligt 

Edvardsson (2010) att se den unika människan, att bekräfta patientens upplevelse av 

sjukdomen och att omvårdnaden sker i samråd med patienten. Det understryks i studien 

av Nordgren et al. (2008) att personer med hjärtsvikt anser att det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan är närvarande, lyhörd, förstående och visar respekt för uppfattningar och 

åsikter. Sundin et al. (2010) belyste vikten av en regelbunden och personlig vårdkontakt 

som källa till trygghet och säkerhet för de hjärtsviktdrabbade. 

 

Konklusion  
 

Det framkom i resultatet att upplevelser av otrygghet och osäkerhet var karakteristiska 

för sjukdomstillståndet. Att leva med hjärtsvikt innebar en stor emotionell påverkan och 

det uttrycktes oro, frustration och rädsla. Frustrationen grundandes i de fysiska 

begränsningarnas påverkan på det dagliga livet och de hjärtsviktsdrabbades oförmåga 

att bibehålla autonomin. Symptomen vid hjärtsvikt upplevdes svåra att hantera och 

styrde till stor del livet för de drabbade. I och med sjukdomstillståndet uppkom ett större 

beroende av andra och sociala roller förändrades. Tankar om framtiden kunde skapa 

osäkerhet och rädsla då sjukdomstillståndet upplevdes oförutsägbart. Oförutsägbarheten 

kunde leda till hopplöshet och en känsla av att livet var meningslöst. Att leva med 

hjärtsvikt medförde även positiva förändringar i de drabbades liv såsom 

livsstilsförändringar och omprioriteringar av vad som var värdefullt i livet. 

 

Implikation 

 

I resultatet framkom en stor variation av upplevelser av att leva med hjärtsvikt som 

orsakar både fysiskt och psykiskt lidande. Det finns mycket forskning om personers 

upplevelser vid sjukdomstillståndet och det är av stor vikt att sjuksköterskan i större 

utsträckning använder den kvalitativa forskningen som grund i den evidensbaserade 

omvårdnaden. Den genomgående osäkerheten i resultatet antyder att sjuksköterskan i 
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vårdandet av patienter med hjärtsvikt har en betydande funktion i att skapa trygghet och 

säkerhet. I sjuksköterskans utbildning bör patienters upplevelser i större grad belysas för 

att generera en djupare förståelse för hur sjukdom påverkar en människas liv. 

Upplevelser är individuella och föränderliga och påverkas dels av personens 

livserfarenheter men också av samhällsutvecklingen. Därför behövs ständigt ny 

forskning om personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt för att sjuksköterskan ska 

kunna främja hälsa och välbefinnande för den unika individen.
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Sökord 

 

Cinahl  

Subject heading 

list 

 

 

PubMed 

MeSH-term 

 

PsycINFO 

 

Hjärtsvikt 

 

Heart failure 

 

Heart failure 

 

Heart failure 

(keyword) 

 

Upplevelse/erfarenhet 

 

Experience (fritext) 

 

Experience 

(fritext) 

 

Experience 

(fritext) 

 

Livserfarenheter 

 

Life experiences 

(fritext) 

 

Life experiences 

(fritext) 

 

 

Livsförändringar 

 

Life change (fritext) 

 

Life change 

(fritext) 

 

 

Livskvalitet 

 

Quality of life 

 

Quality of life 
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Patient (fritext) 

  

 

Psykosociala aspekter 

 

Psychosocial 

(fritext) 

 

Psychosocial 

(fritext) 

 

Psychosocial 

(fritext) 
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Tabell 2. Sökhistorik  
 

 

Datum 

 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska 

Operatorer 

 

 

Antal 

träffar 

 

Lästa 

abstract  

 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

2012-

10-15 

Cinahl (MM ”Heart failure”) 

AND experience/2007-

2012; English language; 

Research article. 

 

122 39 8  5 

2012-

10-15 

Cinahl (MM "Heart failure") 

AND (MM "Quality of 

life") AND patient/ 

2007-2012; 

English language; 

Research article.  

 

51 14 2 0 

2012-

10-15 

Cinahl (MM ”Heart failure”) 

AND (MM "Quality of 

life") AND 

psychosocial/2007-

2012; English language; 

Research article. 

 

54 9 1 1 

2012-

10-22 

PubMed Heart failure[MeSH 

Major Topic] AND life 

change/2007-2012; 

Abstract available; 

English language. 

 

130 14 3 3 

2012-

10-30 

Cinahl (MM ”Heart failure”) 

AND Life 

experiences/2007-2012; 

English language; 

Research article. 

 

23 7 1  1 

2012-

11-01 

PubMed Heart failure[MeSH 

Major Topic] AND life 

experiences/2007-2012; 

Abstract available; 

English language. 

 

49 9 1  0 
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Tabell 2. Sökhistorik 
 

 

Datum 

 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska 

Operatorer 

 

 

Antal 

träffar 

 

Lästa 

abstract  

 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

2012-

11-01 

PubMed Heart failure[MeSH 

Major Topic] AND 

Quality of Life[Mesh] 

AND experience/2007-

2012; Abstract 

available; English 

language. 

 

38 5 1 1 

2012-

11-01 

PubMed Heart failure[MeSH 

Major Topic] AND 

Quality of Life[Mesh] 

AND 

psychosocial/2007-

2012; Abstract 

available; English 

language. 

 

19 2 1 1 

2012-

11-12 

PsycINFO If (heart failure) AND 

all (experience)/2007-

2012; English language; 

Peer reviewed. 

 

72 10 2 1 

2012-

11-12 

PsycINFO If (heart failure) AND 

all (psychosocial)/2007-

2012; English language; 

Peer reviewed. 

 

30 4 0 0 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2012 

Sverige 

PubMed 

Burström, M., 

Brännström, M., 

Boman, K., & 

Strandberg, G. 

Life 

experiences of 

security and 

insecurity 

among woman 

with chronic 

heart failure 

Syftet var att belysa 

kvinnors 

upplevelser av att 

leva med kronisk 

hjärtsvikt med 

fokus på känslor av 

trygghet och 

otrygghet. 

Deskriptiv, kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupp. 

Innehållsanalys. 

 

8 kvinnliga deltagare med 

hjärtsvikt enligt NYHA II-III. 

Range: 76-88 år, medelålder: 82 år. 

 

Inget bortfall.  

Intervjupersoner kände 

otrygghet när de upplevde 

symptomen samt när de inte 

längre kunde utföra dagliga 

aktiviteter. De upplevde det 

påfrestande att vara beroende av 

andra och kände en oro inför 

framtiden. Begränsningarna 

orsakade känslor som ilska och 

besvikelse, men de kände 

tacksamhet för de förmågor som 

fanns kvar. De accepterade 

tillståndet och situationen. 

 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Storbritann

ien 

PsycINFO 

Cortis, J. D., & 

Williams, A. 

Palliative and 

supportive 

needs of older 

adults with 

heart failure 

Syftet var att 

utforska äldres 

upplevelser vid 

hjärtsvikt för att få 

en djupare 

förståelse av deras 

palliativa och 

stödjande behov 

och värdet av 

möjliga åtgärder. 

Personcentrerad och holistisk 

kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer, vissa 

individuella, vissa med närstående 

närvarande om patienten själv hade 

svårt att uttrycka sig. 

Jämförelseanalys.  

 

10 deltagare med hjärtsvikt enligt 

NYHA II-IV.  5 män, 5 kvinnor. 

Range: 80-90 år. 

 

Bortfall: 24 personer 

överensstämde med studiens 

inklusionskriterier. 9 personer ville 

ej vara med i studien. 5 personer 

valdes bort efter omformulerat 

syfte med fokus på personer i 

åldern 80-90 år.  

 

Intervjupersoner upplevde oro, 

rädsla och frustration i samband 

med symptomen vid hjärtsvikt. 

Intervjupersoner tog motvilligt 

emot hjälp från andra, då de 

ville vara så självständiga som 

möjligt. Det upplevdes 

frustrerande att inte kunna 

utföra dagliga aktiviteter och 

många hade låg självkänsla. 

Trots försämring i 

sjukdomstillståndet upplevde 

intervjupersoner hopp och 

mening i livet. 

Medel 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Sverige 

Cinahl 

Falk, S., Wahn, 

A-K., & Lidell, 

E. 

Keeping the 

maintenance of 

daily life in 

spite of chronic 

heart failure: A 

qualitative 

study 

Syftet var att 

beskriva hur 

personer som lever 

med kronisk 

hjärtsvikt 

uppfattade 

upprätthållandet av 

det dagliga livet. 

Kvalitativ studie med 

fenomenografisk ansats. 

 

17 deltagare med hjärtsvikt enligt 

NYHA III-IV. 12 män, 5 kvinnor. 

Range: 55-83 år, medelålder: 72 år. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Intervjupersoner upplevde att de 

inte kunde göra samma 

aktiviteter som tidigare, det 

mesta tog längre tid och krävde 

mer energi, och aktiviter 

behövde anpassas. Hjälp från 

nära vänner och familj 

upplevdes som viktigt för 

intervjupersoner men det 

värderades samtidigt högt att 

vara självständig. Det beskrevs 

att samverkan med 

familjemedlemmar hade ökat i 

samband med att de fick 

hjärtsvikt. 

 

Medel 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2012 

USA 

Cinahl 

Hopp, F. P., 

Thornton, N., 

Martin, L., & 

Zalenski, R. 

Life disruption, 

life 

continuation: 

Contrasting 

themes in the 

lives of 

African-

American 

elders with 

advanced heart 

failure 

Syftet var: (1) att 

erhålla kvalitativ 

djupgående 

information om hur 

afroamerikaner med 

avancerad hjärtsvikt 

upplever 

sjukdomstillståndet 

samt (2) att erhålla 

djupgående 

information om 

strategier som äldre 

afroamerikaner med 

avancerad hjärtsvikt 

använder för att 

klara av 

sjukdomstillståndet. 

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer, 13 i fokusgrupp och 22 i 

individuella intervjuer. 

Tematisk analys. 

 

35 deltagare med avancerad 

hjärtsvikt. Män och kvinnor deltog 

men könsfördelningen redovisas 

inte. Range: 60-93 år, medelvärde: 

74,3 år. 

 

Bortfall: Totalt 80 personer. 62 

personer ville ej vara med i studien, 

14 personer kom inte till 

intervjuerna, 3 personer dog och en 

intervju kunde inte spelas in på 

grund av trasig utrustning.  

Andnöd beskrevs av 

intervjupersoner som ett svårt 

symptom som skapade mycket 

rädsla och obehag. Livet 

förändrades markant i samband 

med hjärtsvikten, både dagliga 

aktiviter och familjeliv 

påverkades. Begränsningar i 

vardagen skapade ett stort 

psykiskt lidande. 

 

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Sverige 

PubMed 

Hägglund, L., 

Boman, K., & 

Lundman, B. 

The experience 

of fatigue 

among elderly 

women with 

chronic heart 

failure 

Syftet var att belysa 

äldre kvinnors 

upplevelser av att 

leva med fatigue vid 

kronisk hjärtsvikt. 

Explorativ och deskriptiv kvalitativ 

studie.  

Narrativa intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys.  

 

10 kvinnliga deltagare med kronisk 

hjärtsvikt enligt NYHA III-IV. 

Range: 75-89 år, medelålder: 83 år. 

 

Bortfall: 9 personer ville ej vara 

med i studien. 

 

Fatigue beskrevs av 

intervjupersoner som en 

onormal trötthet och att aldrig 

känna sig utvilad. Fatigue 

påverkade hela livssituationen. 

Intervjupersoner orkade inte 

utföra samma dagliga sysslor 

som tidigare och var beroende 

av andra. Detta bidrog till att de 

upplevde minskad autonomi. Att 

acceptera sjukdomstillståndet 

upplevdes som svårt. 

 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Sverige 

Cinahl 

Nordgren, L., 

Asp, M., & 

Fagerberg, I. 

Living with 

moderate-

severe chronic 

heart failure as 

a middle-aged 

person 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva innebörden 

av att leva med 

måttlig till svår 

kronisk hjärtsvikt 

som medelålders 

person. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologiskt 

livsvärldsperspektiv.  

Intervjuer. 

 

7 deltagare med hjärtsvikt enligt 

NYHA III-IV. 4 män, 3 kvinnor. 

Range: 38-66 år. 

 

Bortfall redovisas ej.   

Intervjupersoner upplevde att 

det var svårt att tyda kroppens 

signaler, att kroppen kändes 

främmande och att den 

kontrollerade dem. Livet 

beskrevs som oförutsägbart och 

fick levas dag för dag. 

Intervjupersoner kunde inte 

längre utföra dagliga aktiviteter 

som tidigare ansågs normala. De 

upplevde att det var svårt att 

bibehålla sociala roller och att 

andra inte förstod vad de gick 

igenom. Förändringar i samband 

med att leva med hjärtsvikt 

gjorde att intervjupersoners 

självbild förändrades och att 

livet uppfattades meningslöst. 

Svängningar mellan hopp och 

hopplöshet beskrevs. 

 

Medel 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Storbritann

ien  

PubMed 

Pattenden, J.F., 

Roberts, H., & 

Lewin, R.J.P. 

Living with 

heart failure: 

Patient and 

carer 

perspectives 

Syftet var att 

utforska patienters 

och vårdande 

närståendes 

upplevelser av att 

leva med och 

behandlas för 

hjärtsvikt för att 

bättre förstå deras 

upplevelser, hälsa 

och behov av 

omsorg. 

 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Jämförelseanalys. 

 

56 deltagare, 36 personer (23 män, 

13 kvinnor) med hjärtsvikt och 20 

vårdande närstående. Range: 36-89 

år.  

 

Inget bortfall.   

Symptom upplevdes som 

oförutsägbara och gjorde att 

livet kändes svårt för 

intervjupersoner med hjärtsvikt. 

Det var svårt att hantera 

hjärtsvikten på grund av 

bristande kunskap kring 

sjukdomstillståndet. Att behöva 

förlita sig på andra skapade det 

största lidandet. Intervjupersoner 

upplevde rädsla och otrygghet 

vid aktiviteter vilket medförde 

att de blev isolerade i hemmet. 

Intervjupersoner upplevde 

osäkerhet inför framtiden och 

uttryckte oro gällande den 

ekonomiska situationen. 

Hjärtsvikten hade medfört 

positiva förändringar såsom 

omprioriteringar av vad som var 

värdefullt i livet. 

 

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Sverige 

PubMed 

Pihl, E., 

Fridlund. B., & 

Mårtensson, J. 

Patients’ 

experiences of 

physical 

limitations in 

daily life 

activities when 

suffering from 

chronic heart 

failure: A 

fenomenograph

ic analysis  

 

Syftet var att 

beskriva hur 

patienter som lider 

av kronisk 

hjärtsvikt uppfattar 

de fysiska 

begränsningarna i 

dagliga aktiviteter.  

Explorativ och kvalitativ studie 

med fenomenografisk ansats.  

Semistrukturerade intervjuer. 

 

15 delatagare med hjärtsvikt. 10 

män, 5 kvinnor. Medelålder: 76 år. 

 

Inget bortfall. 

 

Intervjupersoner upplevde en 

passivitet på grund av rädsla för 

att utföra aktiviter som kunde 

skada hälsan. Deras fysiska 

förmåga hade förändrats och de 

upplevde att det nu var viktigt 

att planera vardagen. 

Intervjupersoner behövde stöd 

vid fysisk aktivitet och upplevde 

att de var en börda för 

närstående. Osäkerhet inför 

framtid och oro inför döden 

beskrevs.  

 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

           

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

USA 

Cinahl 

 

 

Rodriguez, K. L., 

Appelt, C. J., 

Switzer, G. E., 

Sonel, A. F., & 

Arnold, R. M. 

They diagnosed 

bad heart: A 

qualitative 

exploration of 

patients’ 

knowledge 

about and 

experiences 

with heart 

failure 

Syftet var att 

kvalitativt utforska 

patienters 

kunskaper kring en 

hjärtsviktsdiagnos, 

deras förståelse av 

rekommendationer 

givna av 

hjärtsjukvården och 

deras syn angående 

hjärtsviktens 

inverkan på det 

dagliga livet och 

prognosen. 

 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade 

telefonintervjuer.  

Grounded Theory-analys. 

 

25 deltagare med hjärtsvikt. 24 

män, 1 kvinna. Range: 53-87 år, 

medelålder: 70,4 år. 

 

Inget bortfall. 

 

Intervjupersoner förstod inte vad 

kronisk hjärtsvikt innebar. De 

upplevde att symptomen 

förvärrades vid fysisk aktivitet 

och medförde att dagliga 

aktiviteter begränsades samt att 

livskvaliteten minskade. De 

upplevde en progressiv 

försämring i tillståndet som 

ledde till otrygghet och 

osäkerhet inför framtiden, de 

fick leva dag för dag. 

Intervjupersoner upplevde såväl 

ekonomiska begränsningar som 

begränsningar i det sociala livet.  

 

Medel 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

 

 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Irland 

Cinahl 

 

Ryan, M., & 

Farrelly, M. 

Living with an 

unfixable heart: 

A qualitative 

study exploring 

the experience 

of living with 

advanced heart 

failure 

Syftet var att 

beskriva patienters 

upplevelse av att 

leva med svår 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ, hermeneutisk- 

fenomenologisk studie. Öppna, 

ostrukturerade intervjuer. 

 

10 deltagare med hjärtsvikt. 7 män, 

3 kvinnor. En deltagare användes 

till pilotintervju. Range: 54-79 år, 

medelålder: 68,9 år. 

 

Bortfall: 7 personer ville ej vara 

med i studien. 

 

Intervjupersoner upplevde rädsla 

och successiv försämring i 

sjukdomstillståndet. De beskrev 

att livet begränsades och att de 

inte kunde utföra dagliga 

aktiviteter. Intervjupersoner 

kände att närstående övervakade 

dem. De uttryckte sorg och 

frustration över att vara 

beroende av andra och upplevde 

att de var en börda. 

 

Hög 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Storbritann

ien 

PubMed 

 

Thornhill, K., 

Lyons, A. C., 

Nouwen, A., & 

Lip, G. Y. H. 

Experiences of 

living with 

congestive 

heart failure: A 

qualitative 

study 

Syftet var att 

undersöka 

människor 

upplevelser av att 

bli diagnostiserade 

och att leva med 

kronisk hjärtsvikt.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade, djupgående 

telefonintervjuer. Fenomenologisk 

analys.  

 

25 deltagare med hjärtsvikt. 21 

män, 4 kvinnor. Range: 35-83 år, 

22 deltagare var över 60 år. 

 

Inget bortfall. 

Intervjupersoner upplevde att 

deras livsstil begränsades. De 

beskrev att de var beslutsamma 

att fortsätta att ha en aktiv 

livsstil och tillät inte sjukdomen 

att ta över. Intervjupersoner 

upplevde både praktiskt och 

känslomässigt stöd från 

närstående som positivt men 

samtidigt uttrycktes känslor som 

att förlora självständigheten och 

att vara en börda. Ett begränsat 

socialt liv beskrevs och 

intervjupersoner kände en 

ensamhet. Intervjupersoner var 

trots tillståndet trygga, lyckliga 

och optimistiska inför framtiden. 

 

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Nya 

Zeeland 

Cinahl 

Waterworth, S., 

& Jorgensen, D. 

It’s not just 

about heart 

failure: Voices 

of older people 

in transition to 

dependence and 

death 

Syftet var att 

utforska upplevelser 

hos äldre personer 

med hjärtsvikt i 

övergången mellan 

självständighet och 

beroende och för 

några, död. 

Longitudinell, kvalitativ studie som 

använder sig av en allmän induktiv 

metod som grundas i Grounded 

Theory. Flera semistrukturerade 

intervjuer under drygt ett års tid.  

 

17 deltagare med hjärtsvikt. 10 

män, 7 kvinnor. Range: 70-90 år, 

medelålder: 81 år. 

 

Bortfall: 2 personer drog sig ur 

studien under tiden, 6 personer dog 

under studien. 

 

Att veta att sjukdomstillståndet 

skulle komma att försämras 

skapade en osäkerhet hos 

intervjupersoner över hur de 

skulle klara av vardagen, men 

också över hur det skulle bli i 

framtiden. De beskrev 

upplevelsen av att tidigare 

utförda aktiviteter inte längre 

kunde genomföras i lika stor 

utsträckning. Att bli beroende av 

andras hjälp och att vara en 

börda var ett stort bekymmer. 

De kände att relationer och 

intressen gick förlorade. 

Intervjupersoner upplevde rädsla 

i livssituationen och ville inte 

fortsätta leva. 

  

Hög 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

USA 

Cinahl 

 

 

 

Wayment Allen, 

J., 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 

Syftet var att bättre 

förstå kvinnor, med 

hjärtsvikt enligt 

NYHA III:s, 

erfarenhet av att 

leva med hjärtsvikt. 

  

 

 

Kvalitativ, deskriptiv och 

fenomenologisk pilotstudie. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer.  

 

4 kvinnliga deltagare med hjärtsvikt 

enligt NYHA klass III. 

Range: 49-64 år. 

 

Inget bortfall. 

 

Intervjupersoner upplevde att 

hela livet hade förändrats och att 

sjukdomstillståndet var en del av 

dem. Dagliga aktiviteter 

begränsades på grund av att de 

blev trötta eller fick andnöd. Att 

göra små saker sågs som en 

positiv prestation och värderades 

högre än förut. De beskrev att de 

inte längre kunde bidra lika 

mycket i hemmet och på arbetet.  

Intervjupersoner kände att deras 

självbild hade förändrats och de 

var oroliga inför framtiden. 

 

Medel 

 

 


