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Abstrakt 

 
Hjärtsvikt är ett betydande problem för en stor del av den äldre befolkningen. 

Den dåliga prognosen och de fysiska symtom som tillståndet för med sig 

påverkar i hög grad de äldres livssituation. Syftet med föreliggande 

litteraturöversikt var att belysa upplevelser i samband med hjärtsvikt hos 

äldre personer över 65 år. Studien baserades på 13 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som hittades via sökningar i databaserna Cinahl, PsycInfo och 

PubMed. Analysförfarandet skedde med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivna metod. I 

resultatet framkom att den fysiska kapaciteten hos äldre personer försämrades 

märkbart till följd av hjärtsvikt. Den fysiska begränsningen ledde till 

upplevelser av trötthet, psykosociala förluster, främst i form av rollförlust, 

känslor av ensamhet samt en inverkan på livskvaliteten. Det sociala stödet 

hade stor betydelse för de äldres förmåga till anpassning och coping. Brist på 

information i kontakten med sjukvården skapade känslor av osäkerhet. 

Sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma patientens förmedlade 

upplevelser, samt riktade insatser som stärker patientens sociala stöd är 

nödvändiga faktorer för att förbättra hjärtsviktspatientens välbefinnande.  

 

 
Nyckelord: Anpassning, Coping, Ensamhet, Kvalitativ forskning, Socialt 

stöd, Symtom 
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Begreppsdefinitioner 

Hjärtsvikt är ett tillstånd när hjärtat inte förmår ge kroppens vävnader adekvat 

blodtillförsel (Socialstyrelsen, 1994, s. 13). 

 

New York Heart Association (NYHA) är en funktionsklassificering där graden av 

hjärtsvikt delas in i fyra olika klasser.  

NYHA I: Innebär att patienten har hjärtsvikt utan symtom,  

NYHA II: Innebär lätt hjärtsvikt med andnöd, trötthet uppstår vid mer än måttlig 

fysisk aktivitet.  

NYHA III: Påvisar en medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan vid 

lätt till måttlig fysisk aktivitet, delas in i lättare fall (klass IIIa) och något svårare 

fall (klass IIIb).  

NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andnöd och trötthet redan i vila, vilket ökar vid 

minsta aktivitet. Personen är oftast sängbunden (Ericson & Ericson, 2002, s. 63).  
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BAKGRUND 

Hjärtsvikt, förekomst och kostnader 

Under de senaste 15 åren har hjärtsvikt utvecklats till ett påtagligt globalt 

folkhälsoproblem som medför stora konsekvenser både för den enskilda individen 

och för samhället (Moser, Lennie & Doering, 2004, s. 127). Hjärtsvikt är den enda 

hjärtsjukdom i västvärlden som ökar i förekomst. Orsaken till detta är bl.a. en 

allmänt förbättrad överlevnad, högre överlevnadsfrekvens vid hjärtinfarkt, 

effektivare behandling samt att det genomförs fler operationer av hjärtsjuka. 

Hjärtsvikt är en åldrandets sjukdom och i Sverige har 90 procent av alla personer 

över 65 år någon form av hjärtsviktsbesvär (Ericson & Ericson, 2002, s. 58-59). 

Av alla personer i 50 årsåldern beräknas omkring en procent vara drabbade 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 49). I Sverige beräknas antalet hjärtsviktspatienter 

uppgå till cirka 260 000 personer, och incidensen uppskattas vara 30 000 nya fall 

varje år. Generellt sett så insjuknar män tio år tidigare än kvinnor och orsaken till 

detta tros vara att männen drabbas av hjärtinfarkt tidigare. Däremot drabbas fler 

kvinnor än män av hjärtsvikt vilket troligen beror på en högre medellivslängd hos 

kvinnor (Socialstyrelsen, 1998, s. 74). I Sverige beräknas kostnaden för vård av 

hjärtsviktspatienter uppgå till mellan 5 och 6,7 miljarder kronor per år. Det är 

troligt att kostnaderna kan minskas märkbart om antalet sjukhusvistelser på grund 

av hjärtsvikt blir färre, om korrekt diagnos ställs och om optimal behandling som 

följer uppställda riktlinjer ges (Agvall, Borgquist, Foldevi & Dahlström, 2005). 

 

Etiologi och patofysiologi    

Beroende på bl.a. geografisk lokalisation, socioekonomisk status och ålder så 

skiljer sig tillstånden som kan ge upphov till hjärtsvikt. I de industrialiserade 

delarna av världen orsakas hjärtsvikt till största delen av bakomliggande 

ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni medan det ser annorlunda ut i de 

underutvecklade länderna. I Botzwana i Afrika orsakas endast 10 procent av all 

hjärtsvikt av hypertoni och aterosklerotiska manifestationer, istället är orsaken till 

två tredjedelar klaffsjukdomar och sjukdomar i hjärtmuskeln. Infektioner och 

bristsjukdomar är andra relativt vanliga orsaker till att människor i 

underutvecklade länder utvecklar hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 1994, s. 22). 

Vid hjärtsvikt har det uppstått en funktionsrubbning i hjärtats kammare som kan 

ge upphov till vänster- eller högersvikt (Ericson & Ericson, 2002, s. 60). Ett friskt 
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hjärta pumpar normalt ut lika mycket blod som det fylls med (Simonsen, 

Aarbakke & Hasselström, 1998/2004, s. 204). Vid systolisk dysfunktion sviktar 

pumpfunktionen. Detta medför att hjärtats tömningsförmåga blir nedsatt och att 

vävnaderna därför inte får tillräcklig mängd blod, vilket leder till att både 

slagvolymen och minutvolymen minskar. I samband med en diastolisk 

funktionsnedsättning förekommer en störning i kamrarnas påfyllnadsfas. Den 

slutdiastoliska volymen minskar eftersom kammarens förmåga att relaxera och 

tänja ut sig är nedsatt. Orsaken till det kan vara styvhet i kammarväggen som 

uppstått till följd av ålder, fibrosbildning och förlust av hjärtmuskelceller efter en 

hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2002, s. 60-62). Vid hjärtsvikt prioriteras 

blodförsörjningen till vitala organ och kroppen omfördelar blodet till dessa genom 

sammandragande av blodkärl. Detta medför dock att motståndet när hjärtat ska 

tömmas ökar, vilket leder till en högre belastning på hjärtat med risk att det 

förstoras (Simonsen et al., 1998/2004, s.204). Kroppen har även andra 

kompensationsmekanismer, t.ex. aktivering av det sympatiska nervsystemet som 

leder till att både kontraktionskraften och hjärtfrekvensen ökar och tillsammans 

bidrar till en högre hjärtminutvolym. Det sker även en utsöndring av hormoner 

som har en blodtryckshöjande effekt samt kvarhåller natrium och vatten i 

kroppen. I hjärtats förmak och kammare utsöndras hormoner som stimulerar 

njurarnas utsöndring av natrium vilket leder till en ökad urinutsöndring. De har 

även en kärlvidgande effekt som sänker blodtrycket och minskar det venösa 

återflödet (Ericson & Ericson, 2002, s. 60).    

 

Symtom, diagnos och behandling 

Hjärtsvikt utvecklas oftast gradvis och patienten har ofta haft sin svikt en längre 

tid innan symtomen yttrar sig (Socialstyrelsen, 2008, s. 49). Det förekommer 

många olika symtom i samband med hjärtsvikt, dock är kardinalsymtomen 

andnöd, trötthet, ödem och nedsatt prestation. De symtom som först uppträder 

avspeglar i de flesta fall vilken kammares funktion som primärt är sviktande 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 62). Diagnosen vid hjärtsvikt baseras på kliniska 

symtom hos patienten och en objektiv undersökning av hjärtat med bl.a. EKG, 

hjärt- och lungröntgen samt laboratorieprover. Vanligtvis görs en klassificering av 

patientens funktionsbedömning enligt riktlinjer framtagna av New York Heart 

Association (NYHA), vilket ger ett subjektivt mått på sviktens svårighetsgrad 
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(Socialstyrelsen, 1998, s. 73, 79). Behandlingen, som består av både 

farmakologiska och icke-farmakologiska metoder, syftar till att reducera 

symtomen, minska behovet av sjukhusvård och öka patientens livskvalitet samt 

förlänga överlevnaden. En annan viktig del i behandlingen är att eliminera 

faktorer såsom rökning, högt blodtryck, höga blodfetter och otillfredsställande 

diabeteskontroll som kan förvärra tillståndet (Ericson & Ericson, 2002, s. 64). 

 

Anpassning till en ny livssituation 

När en person drabbas av hjärtsvikt förändras livet. En process påbörjas där det 

gäller för den sjuke att försöka förstå sin situation och skapa en ny identitet. 

Förändringen väcker frågor och medför en osäkerhet inför nya och främmande 

symtom. Ofta har hjärtsviktspatienter endast en vag uppfattning om vad hjärtsvikt 

är, vad som orsakar problemen eller vad behandlingen består av. Att finna sig till 

rätta och acceptera sin ofta dåliga prognos innebär att den sjuke har behov av att 

finna en förmåga till anpassning (Stull, Starling, Haas & Young, 1999). Olika 

fysiska och psykosociala faktorer, samt på vilket sätt personer med hjärtsvikt 

hanterar sin sjukdom med hjälp av coping, kan ha en inverkan på huruvida 

personen ifråga utvecklar depressionssymtom, sjukliga tillstånd eller dör i förtid 

(Vollman, LaMontagne & Hepworth, 2007). Coping kan definieras som 

individens psykiska och beteendemässiga hantering och anpassning till att 

successivt bemästra dels yttre krav och påfrestningar, men även hanteringen av 

individens inre verklighet och dess krav (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141). Det 

behövs mer information och forskning som belyser den psykosociala hälsan och 

de psykosociala behov som finns hos personer som lider av hjärtsvikt (Callahan, 

2003). Forskning som syftar till att förstå eller förutsäga de förändringar i 

livskvalitet som hjärtsvikt kan innebära, baseras dock till en mindre grad på 

populationer utgörande av äldre personer (Gott et al., 2006). Livskvalitet 

definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som individens egen värdering 

av sin livssituation i sitt egna kulturella sammanhang och värdesystem, ställt i 

relation till enskilda mål, förväntningar, kriterier och intressen. Livskvalitet kan 

betraktas som ett vidare koncept som på ett komplext sätt påverkas av individens 

fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av autonomi, sociala relationer, personliga 

övertygelser och sociala välbefinnande (URL 1). 
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Sammanfattningsvis kan hjärtsvikt sägas utgöra ett tillstånd som ökar dramatiskt 

och medför lidande och en stor förändring i den drabbades livssituation. Trots den 

kontinuerliga forskning som pågår är hjärtsvikt fortfarande en sjukdom med dålig 

prognos och stor dödlighet. Det är således av stor betydelse att som sjuksköterska 

få en djupare insikt och förståelse för äldres upplevelser av hjärtsvikt, detta för att 

på bästa sätt kunna stödja och tillgodose patientens behov sett ur ett 

helhetsperspektiv.   

 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser i samband med 

hjärtsvikt hos äldre personer över 65 år. 

 

Frågeställningar 

- Hur beskriver äldre personer med hjärtsvikt känslomässiga reaktioner i samband   

  med sin sjukdom? 

- Hur upplever äldre personer att hjärtsvikten påverkar deras vardag? 

- Hur hanterar äldre personer med hjärtsvikt sin uppkomna situation? 

 

 

METOD 

Design 

Denna studie utformades som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsmetoder syftar till att, ur ett 

holistiskt synsätt, försöka förstå och förklara fenomen, erfarenheter och 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008, s. 129 - 130). 

 

Litteratursökning och urvalsförfarande 

Litteratursökningar genomfördes under februari 2009 i databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycInfo (Bilaga I). Vedertagna sökord som användes i PubMed var 

MeSH-termerna: heart failure, coping, elderly, quality of life, nursing och 

prognosis. Andra relevanta sökord men inte vedertagna MeSH-termer, var: 
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 experience(s) och daily life. Samtliga nämnda söktermer användes även i Cinahl 

och PsycInfo. Sökorden användes i olika kombinationer i alla databaserna. I 

PubMed och Cinahl valdes respektive förinställd sökoperator, i PsycInfo valdes 

anywhere som sökoperator. De artiklar som inkluderades i studien utgjordes av 

kvalitativa artiklar som ur ett patientperspektiv beskrev upplevelser i samband 

med hjärtsvikt. Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna, i form av 

primärkällor, var skrivna på engelska, var publicerade från år 1994 och framåt, 

inkluderade äldre personer över 65 år samt fanns tillgängliga i fulltext. Beslutet att 

15 år gamla artiklar kunde inkluderas baserades på bedömningen att det var högst 

möjligt att artiklar som studerade upplevelser fortfarande kunde vara relevanta. 

Artiklarna skulle även uppnå en nivå av god kvalitet, grad I, eller medelkvalitet, 

grad II, enligt en bedömningsmall (Bilaga II) som utarbetats av Carlsson och 

Eiman (URL 2). Dessutom skulle artiklarna vara godkända av en etisk kommitté, 

alternativt ha acceptabla etiska överväganden. Exklusionskriterier var artiklar som 

bedömdes vara av låg kvalitet, grad III, enligt ovan nämnda mall, översiktsartiklar 

samt artiklar som inte gick att läsa i fulltext vid Mittuniversitetets databaser.  

 

Ett flertal urvalssteg användes i processen (Bilaga I). I det första urvalet lästes titel 

eller abstrakt för att utröna om artikeln var relevant för studien eller om den skulle 

förkastas. Detta följdes sedan av ett andra urval där de relevanta artiklar som 

kvarstod efter det första urvalssteget fick genomgå en översiktsläsning. De artiklar 

som då inte ansågs vara relaterade till studiens syfte förkastades. I det tredje 

urvalet kvalitetsbedömdes (Bilaga II) kvarstående artiklar och de som då 

bedömdes vara av låg kvalitet förkastades. Nitton artiklar genomgick en 

översiktsläsning, av dessa kvalitetsbedömdes sedermera 18 artiklar. Slutligen 

inkluderades 13 artiklar och en översikt av dessa presenteras i Bilaga III.  

 

Analys 

De utvalda artiklarnas resultattexter analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008, s. 162) 

beskrivna metod. I denna analysmetod läggs fokus på att beskriva variationer, 

vilket sker genom att identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll. Dessa 

skillnader och olikheter kan presenteras i kategorier och teman på olika nivåer. 

 I analysens inledande skede lästes de utvalda artiklarna för att få en 
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helhetsbild. Därefter gjordes ett ställningstagande av val av analysenhet, 

vilken bildades utifrån resultattexterna. En analysenhet bör vara tillräckligt 

stor för att utgöra en helhet men tillräckligt liten för att möjliggöra 

hantering (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 162). 

 

 Därefter delades materialet in i tre domäner, vilka skapades utifrån de 

delar av texten som svarade mot studiens syfte. Domäner innebär en grov 

strukturering av specifika områden som kan identifieras med en låg grad 

av tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 162). 

 

 Nästa steg i analysprocessen utgjordes av att dela in textinnehållet från 

varje domän i meningsenheter, vilka bestod av lämpligt stora textstycken 

och citat. Meningsenheterna markerades och förseddes med en färgad 

kodmarkering för att visa vilken domän de tillhörde. En meningsenhet kan 

utgöras av ord, meningar och stycken av en text som har ett gemensamt 

innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 163).     

       

 Meningsenheten kondenserades därefter. Kondensering används för att 

göra texten mera lätthanterlig, dock måste det centrala innehållet bevaras 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 163).  

 

 Den kondenserade texten abstraherades, om möjligheten fanns, och 

försågs med koder. En kod beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 163).  

 

 Flera koder med liknande innehåll sattes därefter samman i en 

underkategori. Ett antal underkategorier sammanfördes slutligen till en 

kategori. En kategori relaterar till innehållet på en beskrivande nivå 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 163).  

 

I analysprocessen sorterades koderna in under 17 underkategorier, vilka 

sammanfördes till fyra kategorier. Dessa underkategorier och kategorier 

fick sedan utgöra basen för rubrikerna i resultatpresentationen. Exempel på 
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analysförfarandet kan ses i tabell 1, och en översikt över domäner, 

underkategorier samt kategorier beskrivs i tabell 2. 

 
Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kondensering och 

översättning 

Kod Underkategori Kategori 

…patients describe 

that losing one’s 

appetite is difficult, 
one has to force 

oneself to eat, misses 

the joy of eating and 
the ready-cooked 

food offered is 

described as being 
rather unpleasant 

Brännström et al. 

2006 

Att förlora sin aptit 

beskrivs som svårt, 

man saknar glädjen 
av att äta och 

färdiglagad mat 

beskrivs som 
osmaklig 

Ingen glädje av mat 

Ingen matlust längre 

 

Förändrad aptit  

 

 
 

 

 
 

 

 
Påverkan på det 

dagliga livet 

Many had been very 

active but now were 

limited to walking 
around the house or 

short distances only. 

Difficulties in 
walking were related 

to breathlessness or 

loss of energy 
Horne et al. 2004 

Många hade varit 

mycket aktiva, nu var 

de begränsade till att 
gå endast korta 

sträckor. Svårigheten 

relaterades till 
andfåddhet och 

trötthet 

Inte kunna gå 

Vara andfådd och 

trött 

Upplevelser av 

fysiska symtom 

…I feel sorry for her. 

I made a promise just 
on 50 years ago, and 

I had to break the 

promise. I promised 
to look after her  

(marriage vows) and 

I can’t, that’s 
breaking my heart 

Aldred et al. 2005 

Jag tycker synd om 

henne. Jag gav ett 
löfte som jag var 

tvungen att bryta. Det 

krossar mitt hjärta att 
inte kunna ta hand 

om henne 

Inte som förut 

Inte kunna ta hand 
om 

Att känna rollförlust  

 
 

 

 
 

 

 
 

Psykosociala 

förluster All participants 

expressed strong 

desires to remain as 

independent as 

possible and tried 
their best to carry on 

as normal. They, 

however, often 
required practical 

help. This reliance on 
others was a source 

of frustration 

Cortis et al. 2007 

Alla uttryckte en 

stark önskan av 

fortsatt 

självständighet, de 

ville leva som 
vanligt. Behovet av 

att ta hjälp av andra 

var frustrerande 

Beroende av andra Att förlora 

självständighet 

…I cannot do a lot of 
the things that I used 

to do, but I try and 

find something to 
substitute it, not 

physical, but 

something to keep 
me mentally alert. I 

don’t dwell. I try to 

find some other 

alternative like 

reading or talking to 

somebody about 
something 

completely unrelated 

Bosworth et al. 2004 

Jag försöker ersätta 
saker som jag inte 

längre kan göra med 

sådant som håller 
mig mentalt pigg. Jag 

ältar inte. Jag 

försöker hitta andra 
alternativ 

Hitta nya intressen Anpassning  
 

 

 
 

 

Hantering av den nya 
livssituationen 
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Tabell 2. Översikt över domäner, underkategorier och kategorier  

Domäner Underkategori Kategori 

 
 

 

 
Vardagsupplevelser 

Upplevelser av fysiska symtom  
 

 

 
Påverkan på det dagliga livet 

 

Sömnsvårigheter 

Förändrad aptit 

Upplevelser av läkemedelsbehandling 

Upplevelser av sjukvården 

 
 

 

 
Psykosocialt 

Att känna rollförlust  
 

 

 
Psykosociala förluster 

Förlorad självkänsla 

Att förlora självständighet 

Att känna sig som en börda 

Påverkan på livskvaliteten 

Upplevelsen av ensamhet och isolering 

 

 

 

 
Hantering 

Att känna stöd från närstående  

 

 

 
Hantering av den nya livssituationen 

Anpassning 

Att känna hopp 

Acceptans 

Coping 

Att närma sig slutet Tankar kring döden 

 

 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden skall göras beträffande urval och presentation av resultatet. 

Det är även viktigt att presentera alla resultat, oavsett om de stödjer hypotesen 

eller inte (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). I denna studie eftersträvades att 

endast inkludera vetenskapliga artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté, 

alternativt att ett noggrant etiskt betänkande gjorts. Översättningen från engelska 

till svenska gjordes med avsikten att noggrant behålla textens ursprungliga 

innebörd.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 13 kvalitativa studier utförda i Sverige (n=6), Storbritannien 

(n=4) och USA (n=3). En studie bestod av endast manliga deltagare och två 

studier innehöll endast kvinnliga deltagare (Bilaga III). Tre relevanta studier fanns 

inte att tillgå i fulltext, efter genomläsning av dessa artiklars abstrakt föreföll dock 

dessa studier stämma överens med redan inkluderade artiklar. 
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Påverkan på det dagliga livet 

 

Upplevelser av fysiska symtom 

Patienter med hjärtsvikt besväras ofta av ett eller flera symtom, de vanligaste är 

framförallt trötthet och andfåddhet (Rhodes & Bowles, 2002; Bosworth et al., 

2004; Horne & Payne, 2004; Aldred, Gott & Gariballa, 2005; Brännström, 

Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006; Cortis & Williams, 2007). Andra 

symtom som hjärtsvikt kan medföra är sömnlöshet, aptitlöshet, ödem och smärta 

(Brännström et al., 2006; Cortis & Williams, 2007). Symtomen som upplevs har 

ofta en negativ påverkan på det dagliga livet och många drabbade känner sig 

fångna i sitt hjärtsviktstillstånd till följd av detta (Ekman, Ehnfors & Norberg, 

2000; Bosworth et al., 2004; Horne & Payne, 2004; Aldred et al., 2005). Många 

patienter upplever svårigheter att kunna gå och dessa problem är i stor omfattning 

relaterade till trötthet och andfåddhet (Horne & Payne, 2004; Aldred et al., 2005; 

Brännström et al., 2006). Förmågan att inte kunna gå som förr upplevs ofta som 

en av de svåraste förlusterna eftersom detta medför en stark känsla av svaghet 

(Brännström et al., 2006). Att inte kunna gå eller ens ta sig ut ur sitt eget hem för 

att uträtta tjänster eller andra aktiviteter upplevs av många hjärtsviktspatienter 

som en stor förlust, vilket påverkar och genomsyrar livet på flera olika sätt. 

Aktiviteter som att köra bil, gå i trappor, handla och laga mat blir svårare att 

utföra, likaså försvåras enkla sysslor som att sköta den egna hygienen (Horne & 

Payne, 2004). Det beskrivs att dagliga aktiviteter tar längre tid att utföra än 

tidigare. Förr utfördes de enkelt och snabbt, men nu kräver sysslorna en mängd 

energi och tid. Ett flertal upplever också att det har blivit svårare att planera sina 

aktiviteter (Falk, Wahn & Lidell, 2007).  

 

 

Sömnsvårigheter 

Vid hjärtsvikt påverkas även sömnen negativt. Det kan bero på nattlig hosta som 

gör att patienten vaknar flera gånger varje natt, vilket leder till att sömnen blir 

störd. Andra orsaker kan vara att patienten drabbas av andnöd, speciellt när de 

ligger plant i sängen, vilket kan bidra till ett hastigt uppvaknande med en känsla 

av panik över att inte kunna få i sig luft. Hos patienter med hjärtarytmier kan oro 

vara en orsak till att inte kunna sova. Brist på sömn kan ha fysiska och 

emotionella effekter, exempelvis trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter 
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(Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2001). Hjärtsviktspatienter 

upplever ofta ett behov av att sova en stund på dagen och detta kan också ha en 

negativ inverkan på det sociala livet (Broström et al., 2001; Brännström et al, 

2006). 

 

        I woke up a couple of times in one hour more or less in a panic. I took 

        some deep breaths and then I rested, lying down…trying to get back 

        to sleep. Then the same thing happened again and I took some quick 

        deep breaths so I could get some oxygen and then I eventually got  

        back to sleep. I had a really bad dyspnoea! Like somebody trying to 

        drown you, or that somebody is keeping their hand to your mouth.     

        (Broström et al., 2001, s. 524) 

  

 

Förändrad aptit 

Ett flertal hjärtsviktspatienter besväras av aptitförlust och den kan i sin tur leda till 

viktminskning. Att förlora sin aptit kan upplevas som svårt, själva nöjet med 

maten har försvunnit och ibland kan patienten till och med behöva tvinga sig till 

att äta (Brännström et al., 2006). Mat och matintag kan även vara en ljuspunkt i 

livet, och både tillfredsställelse och positiva känslor kan sättas i samband med 

måltiden. Det visar sig dock, att i takt med att patienterna försämras i sin 

hjärtsvikt så minskar också upplevelsen av matens betydelse (Jacobsson, Pihl, 

Mårtensson & Fridlund, 2004). Även viktökning kan vara ett problem. När 

patienterna går upp i vikt så lägger de ofta skulden på sig själva på grund av ett 

för stort intag av vätska eller att inte ha reducerat sitt intag av salt (Brännström et 

al., 2006). Törst är ett annat problem som många lider av och det upplevs ofta 

besvärligt att hantera sina vätskerestriktioner (Jacobsson et al., 2004; Brännström 

et al., 2006;  Falk et al., 2007). Vid hjärtsvikt behandlas patienterna ofta med 

vätskedrivande läkemedel och när dessa driver ut mycket vätska så upplever ett 

flertal patienter törst (Brännström et al., 2006). 

 

        Now I eat because I have to. Before, I ate because I was hungry. 

        (Jacobsson et al., 2004, s. 519) 

 

 

Upplevelser av läkemedelsbehandling 

Användning av vätskedrivande läkemedel kan ha en negativ effekt på patientens 

liv, då denne ofta upplever att det sociala livet kan bli lidande på grund av 
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ständiga toalettbesök. Att ständigt vara i behov av närheten till en toalett orsakar 

också begränsningar i förmågan att delta i aktiviteter. Ett flertal upplever dock att 

vätskedrivande läkemedel har en god effekt när det gäller att minska de fysiska 

symtomen (Zambroski, 2003). Att ha kännedom om sina mediciner upplevs som 

viktigt för många hjärtsviktspatienter. Dessutom förstår många hur viktigt det är 

för sitt tillstånd att man tar sina mediciner (Horne & Payne, 2004; Cortis & 

Williams, 2007). En del upplever dock att medicinerna är till besvär, främst på 

grund av de oönskade bieffekter som läkemedlen kan ge (Horne & Payne, 2004). 

 

        I think if you don´t really know about them (medication) you´ll  

        stop taking them. (Cortis & Williams, 2007, s. 267) 

 

 

 

Upplevelser av sjukvården 

En vanlig upplevelse hos hjärtsviktspatienter är att de känner en brist i samband 

med information från sjukvården angående sin hjärtsvikt (Broström et al., 2001; 

Horne & Payne, 2004; Aldred et al., 2005). Många uttalar behovet av en bättre 

kommunikation med sin läkare. Patienterna efterlyser mer information och 

undervisning för att på så sätt få en bättre förståelse om sitt tillstånd, vilka 

begränsningar den medför samt hur man ska hantera sin hjärtsvikt (Horne & 

Payne, 2004). Bra och utförlig information beskrivs ge en ökad känsla av säkerhet 

hos patienterna (Broström et al., 2001). 

 

        Daniel: I´d like to know what happens and why it happens... 

        Why are my legs swelling up, why am I not getting rid of water? 

        (Aldred et al., 2005, s. 121) 

 

 

Det upplevs som en trygghet att veta att det vid behov finns möjlighet att kunna 

kontakta en sjuksköterska vid kliniken för hjärtsjukvård. Patienterna uppskattar 

ofta att sjuksköterskan följer upp den medicinska behandlingen, att kontinuerligt 

få träffa samma personal innebär att en tillit och ett förtroende skapas. I samband 

med sjukhusvistelser kan ofta stress upplevas, vilket kan hindra personens 

möjlighet till att ta in och förstå den information som ges (Falk et al., 2007). En 

del beskriver att de inte associerar sjukhusvistelsen med trygghet och lugn. Andra 
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patienters berättelser om okunnig personal, smärtsamma procedurer, brist på 

kontroll och nära döden upplevelser kan påverka patienterna och leda till att de 

väntar tills det blir absolut nödvändigt innan de söker hjälp (Zambroski, 2003). 

Trots många varierande tankar angående sjukvården är det ändock många 

patienter som känner att vården och stödet fungerar bättre än vad de hade kunnat 

föreställa sig (Cortis & Williams, 2007).  

 

        We get as much help as we could ever expect. I don`t think  

        we could get any more... (Cortis & Williams, 2007, s. 267) 

 

 

 

Psykosociala förluster 

 

Att känna rollförlust 

Hjärtsviktspatientens upplevelser av att inte längre kunna utföra de dagliga 

sysslorna eller att inte kunna bidra till familjen i samma utsträckning som tidigare 

kan leda till känslor av frustration och rollförlust (Bosworth et al., 2004; Horne & 

Payne, 2004; Aldred et al., 2005). Även depression, låg självkänsla, rädsla, 

skuldkänslor och ångest kan sättas i samband med upplevelsen av rollförlust och 

hjärtsviktspatientens fysiska begränsningar (Bosworth et al., 2004). Ett flertal 

beskriver att deras roll inom äktenskapet förändras i samband med hjärtsvikten 

(Horne & Payne, 2004; Aldred et al., 2005). Att förlora sin roll inom äktenskapet 

och att inte längre kunna se efter sin livspartner på samma sätt som tidigare kan 

vara psykiskt smärtsamt (Aldred et al., 2005). 

 

        Gordon: I feel sorry for her. I made a promise just on 50 years ago, 

        and I had to break the promise. I promised to look after her (marriage 

        vows) and I can’t, that’s breaking my heart. (Aldred et al., 2005, 

        s. 120) 

 

 

Förlorad självkänsla 

Upplevelsen av att vara kraftlös och att förlora kontrollen över sin livssituation 

påverkar självkänslan på ett negativt sätt hos många hjärtsviktspatienter 

(Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1998; Ekman et al., 2000; Cortis & Williams, 

2007). Att försöka behålla kontrollen över sitt eget liv upplevs som angeläget 
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eftersom hotet om kontrollförlust hela tiden gör sig påmint och ger anledning till 

oro (Rhodes & Bowles, 2002). 

 

        I’m not used to not being in control. The dizziness terrifies me. Once 

        it starts to go, once the room starts going around, I….you don’t have 

        any control. That’s a horrible feeling. Heart failure has changed my 

        sense of control. I’m not as secure as I was. I’m worried I won’t be 

        able to do for myself, and have to ask for help. (Rhodes & Bowles,  

        2002, s. 445) 

 

 

Att förlora självständighet och att känna sig som en börda 

Att leva med hjärtsvikt innebär för många äldre personer att de blir beroende av 

andras hjälp och välvilja (Brännström et al., 2006). Ett flertal hjärtsviktspatienter 

uttrycker en stark önskan att kunna behålla sin självständighet. Detta är dock 

många gånger omöjligt och de är istället tvingade att acceptera hjälp av andra 

(Cortis och Williams, 2007). Hjärtsviktspatienter beskriver ofta upplevelsen av att 

känna sig som en börda för familj och vänner (Mårtensson et al., 1998; Ekman et 

al., 2000; Bosworth et al., 2004; Horne & Payne, 2004; Cortis & Williams, 2007). 

Detta kan dels sättas i samband med att den sjuke inte längre kan utföra de dagliga 

sysslorna, men också med att de känner att de orsakar oro hos sina närstående. 

Den som är sjuk kan även ha kravet på sig själv att vara samma person som innan 

tillståndet av hjärtsvikt började (Ekman et al., 2000). 

 

        I’m a burden to my wife...I might as well die...it doesn’t matter. 

        I’m not the man she married. (Ekman et al., 2000, s. 132)  

         

 

Rädslan av att känna sig som en börda kan i leda till att den sjuke tvekar om att 

berätta för sina närstående om sina besvär (Bosworth et al., 2004; Horne & Payne, 

2004). Kontakten med sjukvården kan också försenas eftersom en del äldre med 

hjärtsvikt uppger att de inte vill vara en börda gentemot sin läkare (Bosworth et 

al., 2004; Cortis & Williams, 2007).  

 

Påverkan på livskvaliteten  

Hjärtsvikt begränsar individens livskvalitet på grund av dess negativa inverkan på 

den sjukes förmåga till fysisk aktivitet (Zambroski, 2003; Bosworth et al., 2004).  
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        Quality of life, means being able to participate in the things you did  

        once and can’t do them anymore. Anything that’s physical, car 

        maintenance, yard work, household chores, all this comes to halt.  

        (Bosworth et al., 2004, s. 87) 

 

 

För att upprätthålla en god livskvalitet upplever äldre personer med hjärtsvikt att 

det är viktigt med ett socialt nätverk och nära vänner (Bosworth et al., 2004; Falk 

et al., 2007). Det sociala stödet kan dock även ha en negativ inverkan på 

livskvaliteten. Familj och vänner kan ha svårt att till fullo förstå hjärtsviktens 

problematik eller tillståndets svårighetsgrad (Bosworth et al., 2004). Personer med 

hjärtsvikt ser inte alltid sjuka ut, det är inte ovanligt att släkt och vänner ger 

kommentarer som påpekar att den sjuke ser frisk ut samt att han eller hon skulle 

må bra av träning eller promenader. Trötthet och svaghet förhindrar den sjuke att 

göra det föreslagna, vilket beskrivs kunna ge en känsla av värdelöshet (Ekman et 

al., 2000). 

 

        I just had a heart attack and everybody says, “you look great, you’re 

        young, you’ll bounce back, don’t worry about it.” And then four heart  

        attacks and two or three surgeries later, I’m not bouncing back. People, 

        especially family and close friends, do not understand what you are 

        going through. (Bosworth et al., 2004, s. 88) 

 

 

Upplevelsen av ensamhet och isolering 

Att vara begränsad i sin fysiska förmåga kan innebära att bli fången i sin egen 

bostad vilket i sin tur kan ge upphov till känslor av isolering och ensamhet (Horne 

& Payne, 2004; Aldred et al., 2005; Brännström et al., 2006; Cortis & Williams, 

2007). Ensamhetskänslor kan uppstå då hjärtsviktspatienter känner sig övergivna 

och svikna av vänner och sjukvårdspersonal. Känslan av övergivenhet beskrivs 

som påtaglig när hjärtsviktstillståndet förvärras samtidigt som kontakten med 

vännerna minskas (Brännström et al., 2006). 

         

        When you’re ill you’re not interesting anymore. Before I used to go 

        visiting friends and they used to visit me and that was nice and fun but 

        these days hardly anyone drops by. (Brännström et al., 2006, s. 299) 
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Känslan av ensamhet betonas speciellt av dem som lever för sig själva, medans 

äldre som lever med en partner beskriver rädslan för att förlora denne och därmed 

bli lämnad ensam (Brännström et al., 2006). Tankar på problem i det dagliga livet 

och osäkerhet om vad som ska hända med anhöriga kan leda till ångest och rädsla 

(Mårtensson et al., 1998; Broström et al., 2001; Horne & Payne, 2004). De 

känslomässiga påfrestningar som äldre hjärtsviktspatienter upplever kan ibland 

även sättas i samband med depressioner (Bosworth et al., 2004; Horne & Payne, 

2004). 

 

 

Hantering av den nya livssituationen 

 

Att känna stöd från närstående 

Trots att hjärtsviktspatienter uttrycker känslan av övergivenhet och upplevelsen av 

att familj och vänner inte förstår deras situation till fullo, har närståendes närvaro, 

stöd och engagemang mycket stor betydelse för den sjukes situation (Mårtensson 

et al., 1998). Stöd från familj och vänner upplevs som viktigt för det egna 

välbefinnandet (Rhodes & Bowles, 2002; Zambroski, 2003; Aldred et al., 2005; 

Falk et al., 2007). Att få hjälp med praktiska saker som t.ex. skjuts till sjukhuset, 

affären eller tillagning av måltider uppskattas och anses viktigt för att få vardagen 

att fungera (Falk et al., 2007). Upplevelsen av att ha ett nära förhållande till familj 

och vänner beskrivs leda till känslor av säkerhet och närhet, och detta kan även 

påverka sömnen positivt (Broström et al., 2001). 

 

        I can tell you that if I’m sitting alone for a whole day then I’ll sleep  

        much worse than if a woman friend visits me in the afternoon and stays 

        for an hour and we can talk about things, a little bit of everything, you 

        know. Then I sleep much better because I’ve had the chance to talk.  

        (Broström et al., 2001, s. 526) 

 

 

Anpassning 

Både män och kvinnor upplever att trots sina besvärliga sjukdomstillstånd så har 

de ändå en slags styrka och ett mod när det gäller att handskas med de många 

besvär som hjärtsvikten för med sig. De hittar ofta lämpliga sätt att hantera 

vardagliga aktiviteter, de tar mer tid på sig för att sköta hushållssysslor, jäktar 
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mindre, promenerar de dagar de känner sig må ganska bra och en del skaffar sig 

nya intressen. Att anpassa sig handlar även om att acceptera hjälp från familjen, 

grannar och andra personer, vilket dock för många patienter kan upplevas som 

frustrerande (Cortis & Williams, 2007). 

 

        I cannot do a lot of things that I used to do, but I try and find 

        something to substitute it, not physical, but something to keep 

        me mentally alert. I don´t dwell. I try to find some other 

        alternative like reading or talking to somebody about something 

        completely unrelated. (Bosworth et al., 2004, s. 87)  

 

 

Att känna hopp 

Trots den dystra prognos som hjärtsvikt har är det ändå många patienter som 

fortfarande känner ett hopp om sin framtid. De hoppas bland annat på att 

tillståndet ska stabiliseras, att symtomen ska bli lindrigare och att de ska få leva 

flera år till (Rhodes & Bowles, 2002; Horne & Payne, 2004; Dougherty, Pyper, 

Au, Levy & Sullivan, 2007). En del beskriver att de trots vetskapen om att 

hjärtsvikt inte går att bota, så sätter de ändå hopp till att framtidens forskning skall 

vara till nytta för dem (Dougherty et al., 2007). Hos en del patienter är hoppet 

förknippat med möjligheten att kunna gå, komma ut ur sitt hus och att få tillbaka 

självständigheten (Horne & Payne, 2004). Patienter som är mera hoppfulla har 

visats klara sina dagliga aktiviteter i större utsträckning (Mårtensson et al., 1998). 

 

        Well my future at the moment, all I can say, I´m hoping to get 

         a bit of strength so I can walk about again and enjoy a bit of life. 

        (Horne & Payne, 2004, s. 294) 

 

 

Acceptans 

Många hjärtsviktspatienter har lärt sig att acceptera sin sjukdom och de 

begränsningar den för med sig i det dagliga livet (Mårtensson et al., 1998; Ekman 

et al., 2000; Rhodes & Bowles, 2002). Istället läggs fokus och resurser på 

aktiviteter som de klarar av (Ekman et al., 2000). Det finns även patienter som 

upplever att livet har förbättrats sedan de fick sin sjukdom. Anledningen till detta 

är att livsstilen förändrats, vilket i sin tur lett till nya krafter och ny energi (Rhodes 
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& Bowles, 2002). Många tar dagen som den kommer och oroar sig inte så mycket 

över sjukdomen (Mårtensson et al., 1998; Ekman et al., 2000). 

 

        If it doesn´t get done today, well, the world doesn´t fall apart. I don´t 

        drive myself any more. So it doesn´t get done. The world doesn´t come  

        to an end. (Rhodes & Bowles, 2002, s. 445) 

 

 

Coping 

För att kunna hantera vardagen och för att kunna blicka framåt använder 

hjärtsviktspatienter coping-mekanismer. Ibland kan dock negativa känslor till viss 

del förhindra förmågan till coping (Bosworth et al.,2004; Cortis & Williams, 

2007). Äldre personer med hjärtsvikt beskriver hur de använder olika grader av 

problemfokuserad coping när det gäller vardagliga aktiviteter, men också 

känslofokuserad coping beskrivs användas. Det vanligaste sättet för äldre att få 

grepp om sin hjärtsvikt är att närma sig den krävande situationen på samma sätt 

som de har tacklat livet i alla tider, med stoicism, acceptans och anpassning. En 

kombination av känslomässig och probleminriktad coping möjliggör till en viss 

del för de äldre att acceptera sin situation och hantera fysiska begränsningar. 

Äldre hjärtsviktspatienters upplevelser av att vara en börda, tankar om att 

hjärtsvikt är en naturlig del av åldrandet och låga förväntningar på sjukvården 

samt det stora värdet de sätter på att vara självständiga kan utgöra ett hinder i 

nyttjandet av coping-strategier som familj och sjukvård kan bistå med. Ett flertal 

äldre upplever dock att den hjälp de får i stödgrupper är mycket positivt och leder 

till en ökad förmåga att utveckla coping-resurser (Cortis & Williams, 2007). Ett 

flertal äldre beskriver också humor och glädje som viktiga resurser i hanteringen 

av sin hjärtsvikt (Ekman et al., 2000). 

 

 

Tankar kring döden 

 

Att närma sig slutet 

För äldre personer med hjärtsvikt kan livet liknas vid en berg och dalbana. Hälsan 

pendlar fram och tillbaka, plötsligt verkar kroppen vilja ge upp - vilket ger den 

sjuke känslor av karaktären ”nu är det slut” - för att sedan svänga tillbaka och ge 

förhoppningen om ett fortsatt liv. På ett sätt kan hjärtsviktspatienten stärkas av att 
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klara dessa pendlingar och vågdalar, hans eller hennes vilja att överleva kan 

upplevas som stark. Den sjuke är dock hela tiden medveten om hjärtsviktens 

oförutsägbara och nyckfulla förlopp, och tanken på att döden är nära förestående 

gör sig ständigt påmind (Brännström et al., 2006). Äldre hjärtsviktspatienter 

tänker ofta på döden. Att tala med sin familj om döden eller döendet upplevs dock 

som svårt (Horne & Payne, 2004; Dougherty et al., 2007). Hjärtsviktspatienter 

upplever också att sjukvårdspersonal kan ha svårt för att tala om ämnet eftersom 

de inte vill skrämma den sjuke. De rädslor som beskrivs kring döendet handlar om 

smärta i dödsögonblicket, att vara för ung eller att vara så pass desperat i 

slutskedet att de går med på en behandling som de inte egentligen vill ha. Många 

vill dock inte älta döden, utan istället vill de fokusera på det positiva i livet och få 

ut så mycket som möjligt av den tid de har kvar. En önskan för många är ändock 

att få dö fridfullt, utan panik eller lidande, hemma och i sömnen (Dougherty et al., 

2007). 

 

        Well, hopefully that when I’m taken from this world, it will be 

        quickly and with no trouble to anybody. Just - the perfect way for 

        me to go would be to go in my sleep, and just wake up in heaven. 

        (Dougherty et al., 2007, s. 485) 

         

 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa äldre personers upplevelser i 

samband med hjärtsvikt. Resultatet visar att besvär från fysiska symtom på ett 

påtagligt sätt inverkar på personernas rörlighet, vilket medför en negativ påverkan 

på det dagliga livet. Den fysiska begränsningen leder till upplevelsen av 

psykosociala förluster, främst i form av rollförlust och känslan av att vara en 

börda, men även känslor av isolering och ensamhet. Det visar sig även att det 

sociala stödet har stor betydelse för de äldres förmåga att hantera sitt 

hjärtsviktstillstånd. Den trygghet som personer med hjärtsvikt skulle kunna 

erbjudas av sjukvården försämras delvis på grund av bristen på information och 

kommunikation. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att många hjärtsviktspatienter upplever att de symtom som uppstår 

till följd av hjärtsvikten begränsar deras förmåga till aktivitet och att detta kan 

påverka livskvaliteten negativt. Detta överensstämmer med en översiktsstudie av 

Yu, Lee, Kwong, Thompson och Woo (2008) som visar att fysiska symtom som 

trötthet och andnöd är framträdande faktorer som försvagar hjärtsviktspatientens 

fysiska kapacitet och livskvalitet. I förevarande litteraturöversikt framkom att 

andnöd bidrar till en negativ sömnsituation för patienten, brist på sömn leder i sin 

tur till trötthet samt en påverkan på det dagliga livet. Det kan jämföras med 

Europe och Tyni-Lennés (2004) studie av manliga hjärtsviktspatienter i övre 

medelåldern som visar att upplevelser av trötthet och utmattning leder till ett 

ovanligt stort sömnbehov. 

 

Upplevelsen av att inte längre kunna utföra de dagliga sysslorna eller att inte 

kunna bidra till familjen i samma utsträckning som tidigare beskrivs i resultatet 

som faktorer som kan leda till känslor av frustration och rollförlust. Detta 

överensstämmer med en studie av Barnett (2005) där patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL), uttrycker känslor av frustration över att inte 

längre kunna aktivera sig eller utföra enkla sysslor. Oförmågan att inte kunna 

delta i det vardagliga livet beskrivs leda till förluster i det sociala umgänget, men 

även påfrestningar i familjelivet till följd av upplevd rollförlust. I perspektiv till 

föregående studie, och till vad som framkommit i denna litteraturöversikt, kan en 

jämförelse göras med forskning av Nordgren, Asp och Fagerberg (2007) som 

visar att medelålders hjärtsviktspatienter beskriver samma frustration över de 

begränsningar som hjärtsvikten för med sig. Skillnaden är dock att yngre patienter 

med hjärtsvikt även måste tackla den identitetsförlust som det kan innebära att 

vara tvungen att ge upp en yrkeskarriär eller de eventuella planer man haft för 

livet (Nordgren et al., 2007). 

 

I resultatet framkommer inga genusskillnader i upplevelsen av hjärtsvikt. Både 

män och kvinnor beskriver liknande sätt att handskas med de besvär som 

tillståndet medför och de hittar liknande sätt att hantera vardagen. Detta skiljer sig 

dock från forskning av Strömberg och Mårtensson (2003) som i en 

översiktsartikel menar att livssituationen för män och kvinnor med hjärtsvikt 
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upplevs annorlunda. Män tycks uppleva att de fysiska och sociala begränsningar i 

det dagliga livet är det som är mest bekymmersamt, medans kvinnorna har svårare 

att acceptera begränsningen att de inte längre kan stötta familj och vänner i 

samma utsträckning som förut. 

 

Resultatet visar på att äldre personer använder sig av olika grader av coping-

mekanismer för att kunna hantera vardagen. En kombination av känslomässig och 

probleminriktad coping möjliggör för de äldre att hantera fysiska begränsningar. 

Detta kan jämföras med Yu et al. (2008) översiktsstudie som beskriver 

problemfokuserad coping som en form av självhjälp, vilket hjärtsviktspatienter 

använder för att kunna tackla fysiska symtom. 

 

Ett flertal hjärtsviktspatienter i resultatet uttrycker en stark önskan av att kunna 

behålla sin självständighet, dessutom vill de inte uppleva sig som en börda för 

närstående. Det överensstämmer med en studie av Lempp, Scott och Kingsley 

(2006) där patienter med reumatoid artrit (RA) beskriver svårigheten av att förlora 

sin identitet som en självständig person. Även dessa patienter kan uppleva sig som 

en börda för sin familj vilket leder till frustration men även till en oro över hur 

framtiden kommer att gestalta sig. 

 

Enligt resultatet tänker äldre hjärtsviktspatienter ofta på döden. Att tala om döden 

eller döendet med anhöriga upplevs dock som svårt. Att det föreligger svårigheter 

mellan den sjuke och anhöriga att närma sig ämnet beskrivs också av Brännström, 

Ekman, Boman och Strandberg (2007). I den studien ger anhöriga till 

hjärtsviktspatienter sin bild av situationen och de beskriver hur svårt det är att 

prata om döden. Många gånger känner sig de anhöriga tveksamma till att föra 

ämnet på tal då de är osäkra på om deras sjuka familjemedlem tycker att samtalet 

är olämpligt eller att det för med sig känslor av olust. 

 

Att vid behov kunna ha möjligheten att kontakta en sjuksköterska angående 

hjärtsviktsbehandlingen beskrivs i resultatet som en trygghet för patienterna. 

Samtidigt upplever dock många patienter en brist i informationsutbytet med 

sjukvården. Det kan jämföras med en studie av Lloyd-Williams et al. (2005) som 

beskriver de positiva effekterna som sjuksköterskeledda hjärtsviktskliniker i 



  

22 

 

primärvården kan ha på patienternas omvårdnadssituation. Att skapa en nära 

dialog med patienten förbättrar dennes förmåga att kunna hantera hjärtsvikten. 

Trots detta visar samma studie på en viss försiktighet hos hjärtsviktspatienter när 

det gäller att ställa frågor om sitt tillstånd samt även brister i informationsutbytet, 

vilket kan leda till upplevelser av osäkerhet och förvirring. Studien belyser dock 

sjuksköterskans viktiga roll när det gäller att stärka patientens förmåga till 

självhjälp för att kunna lindra de problem som hjärtsvikten för med sig. Enligt 

Orem (1995, s. 343) utgår varje patient från sitt eget unika perspektiv i synen på 

sin hälsosituation. Den kunskap och insikt patienten har om sitt hälsobehov, men 

även förmågan att förmedla symtom samt medvetenheten om möjligheten till 

erforderlig självhjälp är väsentlig information som sjuksköterskan behöver för att 

kunna bistå med hjälp. Sjuksköterskan bör utveckla metoder som gör det lättare 

att snabbt fånga upp patientens självupplevda och individuella hälsosituation 

(Orem, 1995, s. 343).  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt baserades på endast kvalitativa studier. För att få en större 

förståelse av hur en person upplever sin livssituation gjordes bedömningen att 

kvalitativa studier tar fram det komplexa och mångdimensionella i begreppet 

upplevelse, vilket var önskvärt för att få fram ett helhetsperspektiv. Det kan dock 

inte uteslutas att kvantitativa artiklar hade tillfört ytterligare aspekter. 

 

Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Det visade 

sig att hjärtsvikt är ett ämnesområde som kan ge tillgång till ett stort antal studier. 

Med de valda söktermer som användes samt de avgränsningar som sattes 

återfanns dock omgående relevanta studier inom ett begränsat och lätthanterligt 

antal träffar. Ett inklusionskriterium var personer över 65 år, men för att 

möjliggöra ett urval bestämdes att även studier där medelåldern översteg 65 år 

kunde inkluderas i litteraturöversikten. De studier som innehöll deltagare som var 

yngre än 65 år hade dock ett brett åldersspann och inkluderade många äldre 

deltagare. En svaghet i denna studie kan dock vara att två avsteg från kriteriet 

gjordes. Artikeln av Bosworth et al. inkluderade patienter med hjärtsvikt i 

åldrarna 47-82 år, ingen medelålder fanns redovisad eller gick att räkna ut. 

Bedömningen gjordes dock att artikeln ändå kunde ingå i litteraturöversikten då 
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den ansågs ha ett mycket stort värde eftersom den undersökte hjärtsviktspatienters 

livskvalitet och eftersom som inga andra kvalitativa studier av samma värde 

återfanns. Även artikeln av Broström et al. inkluderades trots samma frågetecken 

kring medelåldern. Studien beskrev sömnsituationen hos hjärtsviktspatienter och 

bedömdes vara värdefull för litteraturöversikten då ingen annan studie fanns att 

tillgå med detta perspektiv. I den studien ingick dock patienter med mycket hög 

ålder varvid medelåldern kunde förmodas vara över 65 år. Faktumet att 

medelålders patienter ingick i en del studierna minskar dock resultatets 

överförbarhet till att gälla andra äldre personer med hjärtsvikt. 

 

I en studie bestod deltagarna av både patienter och anhöriga (Bilaga III). En 

noggrann granskning gjordes, och endast patienternas upplevelser inkluderades. 

Avgränsningen, vad gällde ålder av artiklar, var satt till 15 år gamla studier. Alla 

artiklar förutom en var från 2000-talet vilket gör att resultatet ger en aktuell 

inblick i äldre hjärtsviktspatienters upplevelser. Det kan dock inte uteslutas att de 

tre studier som inte fanns att tillgå i fulltext eller att andra söktermer och andra 

databaser hade gett ett annat urval och möjligen ett annat resultat. 

 

Studierna i denna litteraturöversikt speglar upplevelserna av hjärtsvikt hos äldre 

personer i västvärlden. Det hade varit av intresse med en jämförelse av 

hjärtsviktspatienter i andra kulturer. Efter den kvalitetsbedömning och värdering 

som artiklarna genomgick förkastades en artikel vars deltagare var från Hawaii 

och Samoa (Keawe’aimoku Kaholokula, Saito, Mau, Latimer & Seto, 2008). 

Artikeln belyste coping-strategier och emotionella upplevelser som kunde ha 

bidragit med värdefulla kulturella aspekter till denna studie, det faktum att ingen 

riktig diagnos hade ställts på deltagarna var dock en faktor som bidrog till i ett 

lågt resultat i kvalitetsbedömningen. Elva artiklar i denna litteraturöversikt erhöll 

Grad I i bedömningen vilket kan tolkas som att kvaliteten var hög på de studier 

som inkluderades. 

 

Vid analysförfarandet delades materialet in i tre olika domäner, vilka skulle vara 

en grov strukturering med låg grad av tolkning. De kategorier som sedermera 

växte fram under processens gång visade sig likna de ursprungliga domänerna. 

Det är troligt att förförståelse och en viss grad av omedveten tolkning påverkade 
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analysprocessen redan i inledningsskedet. Även indelningen av kategorier, vilka 

svarade på frågan vad som upplevdes, innebar vissa svårigheter då 

hjärtsviktspatienters upplevelser är så pass komplexa att de kan vara svåra att 

placera. En relativt tydlig åtskillnad av kategorierna framträdde dock slutligen, 

medans subkategorierna delvis berörde varandra i själva rubriceringen av texten i 

resultatet. Den kvalitativa innehållsanalysen fungerade bra som analysmetod till 

detta material, men eftersom människors upplevelser är så pass sammansatta och 

har så många dimensioner hade det även varit tänkbart med en analysmetod som 

tillåter en större tolkande nivå för att förstå patienternas upplevelser och 

tankemönster. 

 

Slutsats 

Kronisk sjukdom placerar en tung börda på den som är sjuk. Vår tolkning är att 

resultatet, till en viss grad, ger en djupare förståelse och än mer belyser 

problematiken kring hjärtsviktens negativa påverkan på de äldres fysiska 

rörlighet, en påverkan som kan resultera i en förlust av självständighet samt en 

upplevd rollförlust. Ända fram till livets slut betonas vikten av att inte vara till 

besvär. Som resultatet visar kan det stora värdet som äldre personer sätter på att 

vara självständiga utgöra ett hinder i förmågan till coping. Resultatet indikerar 

även att alla aspekter i det dagliga livet påverkas när äldre personer drabbas av 

hjärtsvikt samt att det finns ett behov av att få hjälp med hanteringen av detta 

svåra sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan behöver vara både lyhörd och 

uppmärksam i mötet med patienten, samt kunna reflektera över innebörden av 

patientens förmedlade upplevelser. Eftersom det sociala stödet ter sig vara så pass 

viktigt för den sjukes förmåga till hantering av sin hjärtsvikt, är det av största vikt 

att sjuksköterskan förmår att rikta stöd och insatser mot både patient och dess 

närstående. Resultatet visar att det föreligger brister i kommunikationen med 

hjärtsviktspatienter. Vår uppfattning är att det behövs mera forskning som belyser 

vilka faktorer det är som försvårar det informationsutbyte som är nödvändigt för 

att hjärtsviktspatienter ska kunna hantera och lindra sina symtom. 
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                                                                                                                                                                                                                           Bilaga I  
Tabell. Översikt av litteratursökning och urvalsprocess 

 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1
a 

Urval 

2
b 

Urval 

3
c 

Utvalda artiklar 

090202 PubMed Heart failure, Elderly, 

Coping, Experiences 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

14 3*    

9**   (2)
e 

0 0 Cortis et al., 2007 

 Zambroski, 2003 

090208 PubMed Heart failure, Daily life, 

Experience 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

24 11*   (2)
d 

11** 

0 0 Falk et al., 2007 

Rhodes et al., 2002 

090217 PubMed Heart failure, Coping, Nursing Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

51 29*   (5)
d 

19** 

0 0 Brännström et al., 2006 

Broström et al., 2001 

Mårtensson et al., 1998 

090203 PsycInfo Heart failure AND Elderly AND 

Coping AND Experiences 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

42 28*   (1)
d 

11** (1)
e 

0 2 Horne et al., 2004 

090205 PsycInfo Heart failure AND Quality of 

life AND Experiences AND 

Nursing 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

57 43*   (1)
d 

12** 

1 0 Ekman et al., 2000 

090205 PsycInfo Heart failure AND Prognosis 

AND Experiences 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

15 

 

13*   (1)
d 

1**  

0 0 Aldred et al., 2005 

090217 PsycInfo Bosworth AND Heart failure
 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

5 4*   

 

0 0 Bosworth et al., 2004
f 

090203 Cinahl Heart failure, Quality of  life, 

Experiences 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

12 5*   (1)
d 

4**  

0 2 Dougherty et al., 2007 

090205 Cinahl Heart failure, Prognosis, 

Experiences 

Humans, English, Peer-reviewed, 

Aged 65+ years, Artiklar från åren 1994-2009 

7 5*   (3)
d 

 

0 1 Jacobsson et al., 2004  

           
a 
Antal artiklar förkastade efter läsning av titel (*) och abstrakt (**). 

b 
Antal artiklar förkastade efter översiktsläsning. 

c 
Antal artiklar förkastade efter kvalitetsbedömning. 

d 
Antal artiklar som redan valts ut från tidigare sökning i annan databas. 

e 
Antal artiklar som verkade relevanta efter genomläsning av abstrakt men som inte fanns att tillgå i fulltext. 

f
 Specifik sökning för att få tillgång till en relevant artikel som inte fanns att tillgå i fulltext i PubMed
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Tabell. Bedömningsmall utformad av Carlsson och Eiman (URL 2) för studier 

med kvalitativ metod. 

 
Poängsättning                                                    0                          1                     2                    3 

 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 

 

Saknas 

 

1/3 

 

2/3 

 

Samtliga 

 

Introduktion 

 

Saknas 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Välskriven 

 

Syfte 

 

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 

 

Metod 

    

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

  Metodbeskrivning 

  (repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

  Triangulering Saknas Finns   

  Urval (antal, beskrivning, 

  representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

  Patienter med  

  hjärtsvikt 

 

Ej undersökt 

 

Liten andel 

 

Hälften 

 

Samtliga 

  Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

  Bortfall med betydelse för 

  resultatet 

Analys saknas/ 

Ja 

 

Nej 

  

  Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

  Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 

Resultat 

    

  Frågeställning besvarad Nej Ja   

  Resultatbeskrivning 

  (redovisning, kodning etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

  Tolkning av resultatet 

  (citat, kod, teori etc) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

 

Diskussion 

    

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Diskussion av 

  egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg  Medel God 

 

Slutsatser 

    

  Överensstämmelse med resultat 

  (resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

  Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 48p) p p p p 

 p 

Grad I: 80 %   % 

Grad II: 70 % Grad 

Grad III: 60 %  

 

Titel 

Författare 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel Studiens syfte Design/ 

ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

 

Aldred, Gott och 

Gariballa 

2005 

Storbritannien 

Advanced heart 

failure: impact on 

older patients and 

informal carers 

Syftet var att 

undersöka vilken 

påverkan svår 

hjärtsvikt har på 

äldre patienters liv, 

samt även dess 

påverkan på 

anhörigas liv. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer med 

patient och 

anhörig 

tillsammans.  

(n=20) 

10 patienter med svår 

hjärtsvikt,  

7 män och 3 kvinnor 

i åldrarna 60-77 år, 

medelålder 72 år, 

samt 10 anhöriga i 

form av deras 

partners. 

 

 

Thematic analys 

metod. 

 

 

Alla aspekter i det dagliga 

livet påverkades av 

hjärtsvikten, både hos patient 

och anhörig. Patienterna 

oroades över att vara en 

börda, vilket deras partner 

inte ansåg dem vara. Den 

sociala isoleringen som 

tillståndet innebar förstärktes 

av bristen på professionellt 

stöd. Mera stöd, liknande det 

som cancersjuka får, behövs. 

Grad II 

Bosworth et al. 

2004 

USA 

Congestive heart 

failure patients’ 

perceptions of 

quality of life: the 

integration of 

physical and 

psychosocial 

factors 

Syftet var att 

undersöka hur 

hjärtsviktspatienter 

beskriver de olika 

aspekterna av 

livskvalitet. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer i 5 

fokusgrupper.  

(n=15) 

15 män med 

hjärtsvikt,  

ålder 47-82 år. 

Grounded theory 

metod med 

konstant 

jämförande analys. 

Hjärtsviktspatienterna 

ställdes inför både fysiska 

och psykosociala 

påfrestningar som påverkade 

livskvaliteten. Förändringar i 

livskvalitet benämndes inte 

alltid negativt utan kunde 

sättas i samband med 

förmåga till coping och 

personlig utveckling. 

Psykosociala aspekter och 

osäkerhet kring prognos kan 

påverka livskvaliteten. 

Grad I 
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Författare 
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Titel Studiens syfte Design/ 

ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

 

Broström, 

Strömberg, 

Dahlström och 

Fridlund 

2001 

Sverige 

Patients with 

congestive heart 

failure and their 

conceptions of 

their sleep 

situation 

Syftet var att beskriva 

hur patienter med 

hjärtsvikt uppfattar 

sin sömnsituation sett 

ur ett omvårdnads- 

perspektiv. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

(n=20) 

20 patienter med 

hjärtsvikt,  

13 män i åldrarna 

38-82 år,  

7 kvinnor i 

åldrarna 55-85 år. 

Fenomenografisk 

metod. 

Patienternas sömn påverkades 

av hjärtsviktstillståndet. 

Sömnsvårigheter gav effekter 

som trötthet, likgiltighet, 

koncentrationssvårigheter och 

irritation. Effekterna ledde till 

ett behov av att sova på dagen, 

påverkan på det sociala livet 

samt en önskan om mera stöd 

och information. 

Grad I 

Brännström, 

Ekman, Norberg, 

Boman och 

Strandberg 

2006 

Sverige 

 

Living with 

severe chronic 

heart failure in 

palliative 

advanced home 

care 

Syftet var att, ur ett 

patientperspektiv, 

belysa hur det är att 

leva med svår kronisk 

hjärtsvikt i hemmiljö 

med avancerad 

palliativ sjukvård. 

Kvalitativ ansats, 

narrativa 

intervjuer. 

(n=4) 

4 patienter med 

svår kronisk 

hjärtsvikt,  

3 män och  

1 kvinna i 

åldrarna 72-81 år 

medelålder 79 år. 

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Att leva med hjärtsvikt i ett 

palliativt skede beskrevs som att 

döden hela tiden gjorde sig 

påmind. Att klara av 

hjärtsviktens oförutsägbara 

vågdalar och pendlingar stärkte 

dock patienterna. Det 

avancerade hemsjukvårdsteamet 

ingav också patienterna en 

känsla av säkerhet. 

Grad I 
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Cortis och 

Williams 

2007 

Storbritannien 

Palliative and 

supportive needs 

of older adults 

with heart failure 

Syftet var att undersöka 

äldre personers 

upplevelser av 

hjärtsvikt för att få en 

djupare förståelse för 

deras behov av 

palliativa och stödjande 

insatser samt att utröna 

värdet av lämpliga 

omvårdnadsåtgärder. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

(n=10) 

10 patienter med 

hjärtsvikt, 

5 män och 

5 kvinnor i 

åldrarna 80-90år. 

Grounded theory 

metod med konstant 

jämförande analys. 

Patienterna upplevde flera 

konsekvenser på grund av 

hjärtsvikten, så som fysiska 

symtom som påverkade 

rörligheten, psykiska följder, 

social isolering och 

existentiella funderingar. Hur 

de hanterade dessa 

konsekvenser stod i relation 

till hur de såg på sitt 

hjärtsviktstillstånd. Ett 

hjälpbehov föreligger vid 

bristande copingresurser. 

Grad I 

Dougherty, 

Pyper, Au, 

Levy och 

Sullivan 

2007 

USA 

Drifting in a 

shrinking future. 

Living with 

advanced heart 

failure 

Syftet var att undersöka 

upplevelserna av att 

leva med hjärtsvikt ur 

ett patientperspektiv 

med speciellt fokus på 

hur patienterna såg på 

framtiden och 

planerade inför denna. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

(n=24) 

24 patienter med 

svår hjärtsvikt,  

21 män och  

3 kvinnor i 

åldrarna 55-80 år, 

medelålder 68,3 

år. 

Grounded theory 

metod med konstant 

jämförande analys. 

Patienterna upplevde 

svårigheter med att inleda 

samtal med sina vårdgivare 

angående hur hjärtsvikten 

skulle komma att påverka 

framtiden. Uteblivna 

diskussioner ledde till 

frustration. 

Hjärtsviktspatienter brister i 

sin planering av framtiden och 

tenderar ibland att hoppas på 

det bästa. Bättre 

kommunikation mellan patient 

och vårdgivare behövs. 

Grad I 
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Ekman, 

Ehnfors och 

Norberg 

2000 

Sverige 

The meaning of 

living with severe 

chronic heart 

failure as narrated 

by elderly people 

Syftet var att belysa 

äldre personers 

upplevelser av att 

leva med svår 

kronisk hjärtsvikt. 

Kvalitativ ansats, 

narrativa 

intervjuer. 

(n=10) 

10 patienter med 

svår kronisk 

hjärtsvikt, 

6 män och 

4 kvinnor i 

åldrarna 75-94 år. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod 

Patienterna upplevde att hjärtsviktens 

kroppsliga påverkan hindrade dem 

från att vara sig själva. Uttrycken 

”feeling free despite illness” och 

”feeling imprisoned in illness” visade 

på olika dimensioner av medvetenhet 

mellan kropp och själ. Det är viktigt 

att patientens förståelse av 

hjärtsviktstillståndet tolkas av 

vårdgivaren som även måste vara 

uppmärksam på patientens olika sätt 

att kommunicera. 

Grad I 

Falk, Wahn 

och Lidell  

2007 

Sverige 

Keeping the 

maintenance of 

daily life in spite 

of chronic heart 

failure. A 

qualitative study 

Syftet var att 

beskriva hur patienter 

med kronisk 

hjärtsvikt uppfattar 

och upprätthåller sitt 

dagliga liv. 

 

 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

(n=17) 

17 patienter med 

kronisk hjärtsvikt, 

12 män och 

5 kvinnor i 

åldrarna 55-83 år,  

medelålder 72 år.  

Fenomenografisk 

metod 

Symtomen vid hjärtsvikt hade en 

tydlig påverkan på det dagliga livet, 

patienterna visade dock en stor 

beslutsamhet och försökte att leva så 

normalt som möjligt.   

 

 

Grad I 
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Horne och 

Payne  

2004 

Storbritannien 

Removing the 

boundaries: 

palliative care for 

patients with heart 

failure 

Syftet var att beskriva 

upplevelser hos 

patienter med svår 

hjärtsvikt samt att 

identifiera deras behov 

av palliativ 

omvårdnad. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

(n=20) 

 20 patienter med 

svår hjärtsvikt, 

14 män och  

6 kvinnor i åldrarna 

60-83 år , 

medelålder 73 år. 

 

Grounded theory Patienterna beskrev 

begränsningar i det dagliga livet 

såsom svårigheter att gå, 

extremt trötthet och svårigheter 

att hantera de dagliga 

aktiviteterna. Även ensamhet, 

isolering och känslan att vara 

till en börda upplevdes i 

varierande grad.  Patienterna 

betonade även vikten av att få 

bättre information om sin 

hjärtsvikt.  

Grad I 

Jacobsson, 

Pihl, 

Mårtensson 

och Fridlund 

2004 

Sverige 

Emotions, the 

meaning of food 

and heart failure: a 

grounded theory 

study 

Syftet var att få en 

djupare förståelse av 

hjärtsviktspatienters 

upplevelser i samband 

med mat och måltider. 

Kvalitativ ansats, 

strukturerade 

intervjuer. 

(n=11)  

11 patienter med 

hjärtsvikt,  

6 män och  

5 kvinnor i åldrarna 

51-90,  

medelålder drygt  

70 år. 

Grounded theory Aptiten förändrades i takt med 

att hjärtsviktstillståndet 

fortskred. Känslorna av trötthet 

och brist på aptit ledde till en 

upplevelse av förlust i samband 

med måltider och i det sociala 

umgänget.  Detta kunde leda till 

upplevelsen av personlig 

identitetsförlust. 

Grad II 
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Mårtensson, 

Karlsson och 

Fridlund 

1998 

Sverige 

Female patients 

with congestive 

heart failure: how 

they conceive 

their life situation 

Syftet var att utifrån 

ett 

omvårdnadsperspektiv 

beskriva hur äldre 

kvinnor med 

hjärtsvikt upplever sin 

livssituation. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

(n=12) 

12 kvinnor med 

hjärtsvikt i åldrarna 

65-83 år. 

Fenomenografisk 

metod 

Kvinnorna upplevde 

känslor av begränsning i 

samband med utförandet 

av vardagliga sysslor. 

Även ångest och 

maktlöshet bidrog till 

upplevelsen av att känna 

sig som en börda till 

närstående. Kvinnorna 

kunde ändock känna en 

viss grad av förnöjsamhet 

över sin livssituation. 

Grad I 

Rhodes och 

Bowles  

2002 

Storbritannien 

Heart failure and 

its impact on 

older woman´s 

lives 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva 

upplevelserna av att 

leva med hjärtsvikt, 

NYHA II, sett utifrån 

fem kvinnors 

perspektiv. 

Kvalitativ ansats, 

semistrukturerade 

intervjuer vid 

fyra tillfällen per 

deltagare. 

 

(n=5) 

5 kvinnor med 

hjärtsvikt i åldrarna 

60-90 år,  

medelålder 78 år. 

Fenomenologisk 

metod 

 

 

Livets alla aspekter 

påverkades och 

förändrades på grund av 

hjärtsviktstillståndet.  

Kvinnorna upplevde flera 

förluster på många 

områden i livet. Trots 

detta kunde de med hjälp 

av inre resurser, kraft och 

mod finna förnöjsamhet i 

sitt dagliga liv. 

Grad I 
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Zambroski  

2003 

USA 

 

Qualitative 

analysis of 

living with heart 

failure 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser i det 

dagliga livet hos 

personer med 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ ansats, 

naturalistisk, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

(n=11) 

11 personer med 

hjärtsvikt,  

5 män och 

6 kvinnor i åldrarna 

50-81 år,  

medelålder 67 år. 

Grounded theory med 

konstant jämförande 

analys. 

Deltagarna i studien 

upplevde en turbulens i 

livet i samband med sin 

hjärtsvikt. För att kunna 

hantera sin situation var de 

tvungna att hitta strategier, 

vilket benämndes 

navigation. Patienterna 

använde sig av uttrycket 

trygg hamn för att beskriva 

upplevelser av säkerhet och 

trygghet.  

 

Grad I 

 

 



 


