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Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ vård syftar till att förbättra livskvalitet hos patienter som drabbas av 

livshotande sjukdom och kännetecknas av att lindra plågsamma symtom i livets slutskede. 

Patienter med svår hjärtsvikt har en sämre prognos jämfört med de vanligaste formerna av 

cancersjukdom och sjukdomsförloppet är ofta mera långdraget. Det gör det svårt att bedöma 

en tydlig brytpunkt när sjukdomen går över i en sen palliativ fas. Syfte: Att beskriva vuxna 

patienters upplevelse av svår hjärtsvikt i det palliativa skedet av sjukdomen. Metod: 

Artikelsökningar utfördes i PubMed och Cinahl. Efter kvalitetsbedömning inkluderades 15 

vetenskapliga orginalartiklar och dessa analyserades och sammanställdes i en 

litteraturöversikt. Resultat: Teman som identifierades var att lida av svår hjärtsvikt, att ha 

tankar om döden, att erbjudas brytpunktssamtal samt att påverkas av vårdens organisation. 

Varje tema beskrev upplevelsen hos patienten. Diskussion: Hälften av alla patienter som 

lever med svår hjärtsvikt dör inom ett år men endast en liten del av dessa erhåller palliativ 

vård. Bristen på information och delaktighet leder till ökad oro hos patienter med hjärtsvikt. 

Slutsats: Information och delaktighet har en stor betydelse för hur patienter med svår 

hjärtsvikt kan leva sina vardagliga liv.  

 

 

Nyckelord: Döden, Hjärtsvikt, Livskvalitet, Palliativ vård, Patient, Upplevelser 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund……………………………………………………………………………………..1 

 Problemformulering…………………………………………………………………………..4 

Syfte…………………………………………………………………………………………...4 

Metod……………………………………………………………………………….................5 

 Design………………………………………………………………………………………...5 

Litteratursökning……………………………………………………………………………..5 

Inklusions- och exklusionskriterier…………………………………………………………...7     

Urval och kvalitetsbedömning………………………………………………………………..7 

Analys………………………………………………………………………………………...7     

Etiska överväganden……………………………………………………………….................9 

Resultat………………………………………………………………………………………..9         

Att lida av svår hjärtsvikt…………………………………………………………………….9 

 Att ha tankar om döden……………………………………………………………………..11 

 Att erbjudas brytpunktssamtal……………………………………………………………...12 

 Att påverkas av vårdens organisation………………………………………………………13 

Diskussion…………………………………………………………………………………..14

Metoddiskussion…………………………………………………………………………….14 

 Resultatdiskussion…………………………………………………………………………..15 

 Slutsats……………………………………………………………………………………...19 

Referenser…………………………………………………………………………………...20 

      

Bilaga 1: Funktionsklassificering enligt New York Heart Association            

Bilaga 2: Kvalitativ och kvantitativ bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003)                               

Bilaga 3: Översikt av inkluderade artiklar   

      

  
 

 



 
 

1 
 

”Mitt i livet händer att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms bort 

och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta” (Tranströmer, 1983, s. 27).  

 

Inom palliativ vård ställs i dagsläget andra krav på sjuksköterskor eftersom utvecklingen har 

gått från att vårda enbart patienter med obotlig cancersjukdom till att även vårda patienter 

med kronisk obotlig sjukdom. Därför väcktes intresse för att fördjupa kunskapen om svår 

hjärtsvikt i det palliativa skedet av sjukdomen. 

 

Bakgrund 

Redan år 1995 lyfte riksdagen fram palliativ vård och vård i livets slutskede som ett 

prioriterat vårdområde och vården  likställdes med andra livshotande akuta sjukdomar 

(SOU 1995:5). Enligt Hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård skall den bedrivas så att 

patientens behov och önskemål tillgodoses (SFS, 1982:763). Målet är att ge patienter med 

största behov företräde till vården. Socialstyrelsen fick år 2009 i uppdrag av regeringen att 

utarbeta ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Där ingick att definiera termer 

och begrepp, ta fram nationella riktlinjer samt utforma kvalitetsindikatorer (Socialstyrelsen, 

2013). Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt vilket syftar till att förbättra 

livskvalitén för patienter och närstående som drabbats av problem som kan uppstå vid 

livshotande sjukdom (WHO, 2002). De mest angelägna delarna av en välfungerande palliativ 

vård är de så kallade fyra hörnstenarna som härrör sig utifrån människovärdesprincipen och 

WHO:s definition (SOU, 2001:6). De fyra hörnstenarna omfattar symtomkontroll i vid 

bemärkelse, multiprofessionellt teamarbete, god kommunikation och relation samt stöd till 

närstående (SOU, 2001:6). Palliativ vård kännetecknas av att lindra smärta och andra 

plågsamma symtom, bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process, samt 

syftar inte till att påskynda eller fördröja döden (WHO, 2002). Palliativ vård integrerar 

psykosociala och existentiella aspekter i patientens vård och tillhandahåller organiserat stöd 

till hjälp för att leva så aktivt som möjligt fram till döden. Den palliativa vården erbjuder 

även organiserat stöd som hjälp för närstående att hantera sin situation under patientens 

sjukdomstid och efter dödsfallet. Den palliativa vården har succesivt flyttats från sjukhus till 
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att även finnas på servicehus och i det privata hemmet. För att möta det ökade behovet av 

palliativ vård i hemmet introducerades vårdformen avancerad hemsjukvård i Sverige under 

1980-talet. Avancerad hemsjukvård avser vård som är baserad på ett mångprofessionellt 

team där sjuksköterskan är den omvårdansvariga, vården är läkarledd, finns tillgänglig 

dygnet runt och patienten har en disponibel plats på sjukhus (SBU, 1999).  

 

Den teoretiska referensramen som valts för denna litteraturöversikt är Meleis (2007) 

transitionsteori. I detta fall beskrivs transition som en övergångsprocess, där det pågår en 

förändring över en viss tid, en utveckling från ett tillstånd till ett annat (Schumacher & 

Meleis, 1994). Allmängiltiga egenskaper hos transition är process, riktning och förändring av 

grundläggande livsmönster. På individnivå sker förändringar inom identitet, roll, relation, 

förmågor och beteendemönster. Det som kan påverka övergångsprocessen är känsla av 

mening, förväntningar, kunskapsnivå och förmågor, omgivande miljö, nivå på planering, 

emotionellt och fysiskt välbefinnande. Tecken på en lyckad övergång är subjektivt 

välbefinnande, självkontroll och tillfredställande relationer (Schumacher & Meleis, 1994). 

Hur patienter hanterar övergångar och hur samhället påverkar dessa är grundläggande 

frågor för omvårdnad och därför ett centralt begrepp (Meleis, 2007, s. 472- 473). Målet för 

omvårdnad är att patienten ska uppnå ett välbefinnande som ett resultat av en hälsosam 

övergång. Transition kan förknippas med en händelse eller förändring av hälsostatus vilket 

förutsätter att patienten integrerar ny kunskap, förändrar beteenden och ändrar synen på sig 

själva (Meleis, 2007, s. 470).  

 

Övergångsprocesser förekommer ständigt i livet som i samband med utvecklingsstadier och 

vid vissa livshändelser som graviditet och att bli förälder (Meleis, Saywer, Im, Messias, & 

Schumacher, 2000). Hälso- och sjukdomsrelaterade övergångsprocesser förekommer i 

samband med att det uppstår en förändring av hälsa, som vid sjukdomsdiagnos, kirurgiska 

ingrepp eller försämring av tidigare sjukdom. En sådan process ökar patientens sårbarhet 

och påverkar livskvalitén i det dagliga livet (Meleis et al., 2000). Sårbarheten beskrivs som 

större i samband med diagnostillfället, vid biverkningstäta perioder av 

cytostatikabehandling och vid avslutande av behandling. Sjuksköterskor är ofta primära 
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vårdgivare och får därmed möta de behov, känslor och upplevelser som övergångsprocessen 

medför. Att ha kunskap om hälsorelaterade övergångsprocesser och vilka strategier som kan 

vara till hjälp är viktigt för att sjuksköterskorna ska kunna underlätta för patienten (Meleis et 

al., 2000).  

 

Patientsäkerhetslagen föreskriver att hälso- och sjukvårdpersonal ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att uppfylla dessa krav ska 

patienten ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (SFS, 2010:659). När det inte 

längre är möjligt att bota sjukdomen, är det sjukvårdens uppgift att ge palliativ vård. En 

tidig palliativ fas startar ofta i samband med att patienten konstateras ha en sjukdom där det 

inte finns någon botande behandling. I sen palliativ fas i livets slutskede är döden väntad 

inom en överskådlig framtid och där har begreppet brytpunkt blivit allt vanligare (Fridlund, 

Malm & Mårtensson, 2012, s. 246). Brytpunkt vid övergång till palliativ vård i livets 

slutskede är när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till 

att vara lindrande (Socialstyrelsen, 2013). Brytpunktssamtal bör erbjudas både patient och 

närstående i syfte att samtala om den aktuella situationen, framtiden och vad som väntar. 

Det är av stor vikt att etiska diskussioner förs kring livsuppehållande åtgärder, såsom att 

avstå hjärt- lungräddning (HLR) (Socialstyrelsen, 2011). Att avbryta ICD-behandling 

(implanterbar defibrillator) i sent palliativt skede ses också som en viktig humanitär åtgärd 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Frekvensen av hjärtsvikt i befolkningen har ökat fram till idag och insjuknandet ökar 

markant med stigande ålder (Kang, Li & Nolan, 2011). I industriländer uppskattas att i 

genomsnitt en till två procent av den vuxna befolkningen lider av hjärtsvikt och tio procent 

bland de som är över 70 år. Trots förbättrade medicinska behandlingar dör hälften av dessa 

patienter med svår hjärtsvikt inom ett år (McMurray et al., 2012). Den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdom 

(Socialstyrelsen, 2008). Det är också den vanligaste anledningen, för vuxna patienter, att 

vårdas på sjukhus (McMurray et al., 2012). Hjärtsvikt är ett symtom på en bakomliggande 

sjukdom och så gott som alla hjärtsjukdomar kan förr eller senare leda till hjärtsvikt, när de 
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nått ett tillräckligt avancerat stadium (Brännström & Berg, 2012, s. 243-264).  Hjärtsvikt 

definieras som en oförmåga hos hjärtat att leverera en för kroppen tillräcklig 

hjärtminutvolym (Wikström, 2014, s. 29, 32). Det resulterar i en rad sekundära förändringar i 

kärl, njurar, muskler och övriga organ. Patienter med hjärtsvikt upplever ofta ett brett 

spektrum av bekymmersamma symtom (Gibbs, McCoy, Gibbs, Rogers & Addington-Hall, 

2002; Metzger, Norton, Quinn & Gramling, 2013 b). Patienter med hjärtsvikt har en sämre 

prognos jämfört med de vanligaste formerna av cancersjukdom och sjukdomsförloppet är 

ofta långdraget. Det gör det svårt att bedöma en tydlig brytpunkt när sjukdomen går över i 

en sen palliativ fas (Jaarsma et al., 2009). Sjukdomsförloppet är oförutsägbart och dödsfallet 

kommer ibland oväntat och plötsligt (Fridlund et al., 2012, s. 247). Hjärtsvikt graderas 

vanligen genom en subjektiv funktionsklassificering New York Heart Association (NYHA) 

enligt Bilaga 1 (McMurray et al., 2012). Socialstyrelsen föreslår, med högsta prioritet, att start 

av palliativ vård bör övervägas till patienter med hjärtsvikt i NYHA grad III-IV, med mindre 

än ett års förväntad överlevnad, behov av sjukhusvård på grund av ökande 

hjärtsviktssymtom, dålig effekt av behandling eller snabbt försämrad livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2008). Jaarsma och Leventahl (2002) anser att palliativ vård bör vara med i 

olika grader under sjukdomsförloppet för att uppnå optimal balans för patienter med 

hjärtsvikt.  

 

Problemformulering 

Det finns betydande behov av nya modeller för integrerad vård, vid till exempel hjärtsvikt 

och palliativ vård, för att underlätta lika vård för döende patienter, oavsett diagnos 

(Brännström & Boman, 2012). Det är därför av stor vikt att få mera kunskap om patienters 

upplevelser. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vuxna patienters upplevelse av att leva med 

svår hjärtsvikt i det palliativa skedet av sjukdomen. 
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Metod  

Design 

Metoden som användes i detta arbete var en litteraturöversikt. Syftet med en 

litteraturöversikt kan vara att skapa en överblick över ett aktuellt kunskapsläge eller ett 

upplevt problem inom sjuksköterskans kunskapsområde. Det kan även skapa en överblick 

över kunskap inom ett område som förefaller intressant och kan därigenom ligga till grund 

för fortsatt forskning inom området (Friberg, 2012, s. 135).  

 

Litteratursökning 

En litteratursökning innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 

sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Arbetet görs i flera steg 

där formulering av sökord utgör en grund för litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 

2013, s. 74, 79). Databaserna PubMed (MeSH) och Cinahl (Headings) valdes för att inventera 

tillgången av artiklar relevanta för syftet. Båda dessa databaser täcker området omvårdnad. 

Avgränsningar, 2004 - 2014, användes i båda databaserna. De sökord som slutligen valdes 

var heart failure, quality of life, palliative care, end of life, home care, nursing, qualitative, mixed 

method, patient och experience i olika kombinationer. Översikt av litteratursökningarna 

presenteras i tabell 1. Sökorden kombinerades med hjälp av boolesk operator AND för att 

begränsa sökningarna och ge ett smalare resultat (Forsberg & Wengström, 2013, s. 79). 

  

Tabell 1: Översikt av litteratursökningar 

Databas Datum Sökord Avgräns- 

ningar 

Antal 

träffar 

Förkast-

ade 

Slutligen inkluderade 

Pubmed 2014-

09-28 

Heart failure 

AND quality 

of life AND 

palliative 

care 

2004-2014 

 

151 st * 124 

**15 

****8 

 

Blinderman, Homel, Billings, 

Portenoy & Tennstedt (2008) 

Boyd et al. (2009) 

Malik, Gysels & Higginson 

(2013) 

Selman et al. (2007) 

 

Pubmed 2014-

10-28 

Heart failure 

AND end of 

life AND 

2004-2014 145 st *124 

**7 

***2 

Dougherty, Pyper, Au, Levy 

& Sullivan (2007) 

Hanratty et al. (2012) 
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home care ****8 Strachan, Ross, Rocker, 

Dodek & Heyland (2009) 

Waterworth & Jorgensen 

(2010) 

 

Pubmed 2014-

10-28 

Heart failure 

AND 

palliative 

care AND 

nursing 

2004-2014 124 st *99 

**12 

***2 

****8 

Brännström, Ekman, 

Norberg, Boman & 

Strandberg (2006) 

Metzger, Norton, Quinn & 

Gramling (2013a) 

Ryan & Farrelly (2009) 

Pubmed 2014-

10-28 

Heart failure 

AND quality 

of life AND 

qualitative 

2004-2014 93 st *81 

**5 

***2 

****4 

Pattenden, Roberts & Lewin 

(2007) 

Pubmed 2014-

10-28 

Heart failure 

AND quality 

of life AND 

mixed 

method  

2004-2014 52 st *45 

**5 

****1 

Strömberg & Jaarsma  

(2008) 

Pubmed 2014-

11-20 

Heart failure 

AND 

palliative 

care AND 

patient AND 

experience 

2004-2014 76 st *61 

**7 

***3 

****4 

Greener, Quill, Amir, 

Szydlowski & Gramling 

(2014) 

Cinahl 2014-

10-28 

Heart failure 

AND 

palliative 

care AND 

qualitative 

2004-2014 40 st *17 

**10 

***5 

****7 

Horne & Payne (2004) 

*I urval 1 lästes samtliga titlar i sökningen **I urval 2 lästes artiklarnas abstrakt ***I urval 3 bortvaldes 

artiklar på grund av dubbletter ****I urval 4 lästes artiklarna i sin helhet  

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle innefatta vuxna patienter med svår hjärtsvikt i 

det palliativa skedet av sjukdomen. Patienterna skulle vara graderade enligt funktionsklass 

NYHA III - IV. Artiklarna kunde vara av kvalitativ, kvantitativ och av mixad design. Inga 

avgränsningar gjordes beträffande geografiska förhållanden. Exklusionskriterier var studier 

inriktade på vårdpersonal, patienter klassade till NYHA I – II samt barn med hjärtsvikt. 

Även artiklar inriktade på läkemedelsbehandling exkluderades. 
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Urval och Kvalitetsbedömning 

Urvalet skedde i flera olika steg (se tabell 1). I det första steget lästes samtliga artiklars titlar i 

sökningarna. I steg två lästes abstrakten i de kvarvarande artiklarna och i steg tre bortvaldes 

artiklar på grund av dubbletter. I det sista steget lästes artiklarna i sin helhet och 

kvalitetsbedömdes. Till kvalitetsbedömning användes Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod (Bilaga 2). Bedömningsmallen 

modifierades på frågan ”Patienter med lungcancerdiagnos” till ”Patienters upplevelser av att 

leva med svår hjärtsvikt i det palliativa skedet av sjukdomen” för att uppfylla 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarnas olika delar såsom abstrakt, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsats granskades och poängsattes. Omräknades till procent och 

graderades till grad I, II eller III. Endast artiklar graderade till grad I gick sedan vidare till 

resultatet av litteraturöversikten. En sammanställning av artiklarna gjordes och redovisades i 

en översiktstabell (Bilaga 3). 

 

Analys 

Analysen gjordes med induktiv ansats och startade med ett bekantgörande, vilket innebar att 

resultatet i artiklarna bröts ner i delar för att slutligen bilda en ny helhet (Friberg, 2012, s. 

167).  Friberg (2012) beskrev hur det studerade fenomenet skulle, genom analysen, kunna 

gestaltas på ett vetenskapligt beskrivande sätt. Vidare gällde också att fenomenet skulle 

kunna förstås ur ett vårdande perspektiv, inom huvudområdet omvårdnad. Textbearbetning 

innebar dels själva analysarbetet dels ett strukturerande av texten, så att resultatet blev 

presentabelt för läsaren (Friberg, 2012, s. 167-168). I litteraturöversikten använde författarna 

kvalitativa, kvantitativa och vetenskapliga artiklar av mixad design.  I det första skedet lästes 

artiklarna som helhet med nyfikenhet och med ett öppet sinne. Varje författare läste samtliga 

artiklar oberoende av varandra och noterade egna kommentarer med penna direkt i 

marginalen på varje artikel. Översikt av artiklarnas resultat sammanställdes därefter 

gemensamt (Bilaga 3). Avsikten med det inledande analysarbetet var att skapa en förståelse 

för innehållet där intressanta delar för syftet plockades ur. Författarna markerade med 

färgpenna meningsbärande enheter.  Artiklarnas innehåll relaterades till varandra och de 

meningsbärande delarna sammanfördes utifrån likheter och utifrån studiens syfte. De 
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meningsbärande enheterna kondenserades och kodades för att därefter mynna ut i fyra 

teman. Varje tema namngavs. Exempel på analysförfarande presenteras i tabell 2. I den sista 

delen av analysarbetet sattes de olika delarna åter ihop till en ny helhet. Detta skedde genom 

att texten som studerats sammanställdes i ett nytt mönster och kom då att uttryckas på ett 

nytt sätt. Analysarbetet var inspirerat av Graneheim och Lundman (2004).  

 

Tabell 2: Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Kod Tema 

Basically things over which I have no 

control I refuse to worry about, because 

I shall go to the great big postman´s 

sorting office in the sky. Oh no, it 

don´t bother me the slightest (Selman 

et al., 2007, s. 964). 

Förhålla sig till 

känslan av att inte 

kunna påverka att 

livets närmar sig sitt 

slut. 

Förberedande 

för en sista 

transition. 

 

Att ha tankar om 

döden. 

 

 

 

The future was viewed as unpredictable 

from day to day, dominated by 

uncertainty about how much time they 

had to live and the inability to make 

plans. Although patients faced a 

variety of medical treatments, they felt 

as though their future had not been 

clearly described for them by healthcare 

providers and they were afraid to ask 

for the specifics (Dougherty, 2007, s. 

483). 

Ovisshet angående 

framtid och 

oförmåga i att 

planera framtid. 

Trots goda 

medicinska insatser 

saknades tydlig 

information om 

prognos. 

Avsaknad av 

information om 

prognos. 

Att erbjudas 

brytpunktssamtal. 

 

 

Etiska överväganden 

I 13 av de 15 artiklarna som låg till grund för resultatet, fördes ett tydligt etiskt resonemang. 

De två övriga artiklarna visade sig vara publicerade i tidskrifter med krav på etisk korrekthet 

och därför inkluderades även dessa.  
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Resultat 

Resultatet omfattas av 15 vetenskapliga artiklar. Tio av kvalitativ design, fyra av kvantitativ 

design och en av mixad design. Analysen resulterade i fyra teman (se figur 1).  

 

                                                

   

Figur 1: Teman. 

 

Att lida av svår hjärtsvikt      

I intervjuer med patienter som led av svår hjärtsvikt framkom att tillvaron pendlade mellan 

upp och nedgångar, med växlande perioder av oförutsägbar försämring och förbättring. 

Symtomen var ofta komplexa. Sjukdomsförloppet beskrevs som ett liv i ”berg- och dalbana” 

(Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006). Att lida av svår hjärtsvikt 

innebar att glänta på dörren till döden, livet var hotat och det fanns en oro att det skulle ta 

slut. Det väckte frågor och funderingar om livet efter detta (Brännström et al., 2006; 

Strömberg & Jaarsma, 2008). Att ta sig igenom nedgångar födde förtroende för sin förmåga 

att överleva och viljan att leva var stark. Det palliativa hemsjukvårdsteamet gav en känsla av 

trygghet och kunde liknas vid ett säkerhetsbälte på resan genom berg och dal (Brännström et 

al., 2006). Patienter med svår hjärtsvikt levde under en komplex, dynamisk process där retur 

till sjukhus skedde gång på gång (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). Svårighetsgraden av 

andnöd bland patienter med hjärtsvikt var liknande som hos patienter med lungcancer 

(Malik, Gysels & Higginson, 2013). Att inte kunna andas var den huvudsakliga anledningen 

till att kalla på läkare eller ambulans för vidare transport in till sjukhuset (Horne & Payne, 

2004; Ryan & Farelly, 2009). 

 

I en intervjustudie framgick att ett flertal patienter blev uppskärrade när de fick diagnosen 

hjärtsvikt (Pattenden et al., 2007). Mest inför tanken över att leva med en kronisk sjukdom. 

De förstod inte orsaken till sjukdomen och visste heller inte hur de kunde förebygga 

Att lida av 

svår hjärtsvikt 
Att ha tankar 

om döden 

Att erbjudas 

brytpunkts-

samtal 

Att påverkas 
av vårdens 

organisation 
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symtom, såsom ha uppsikt på vätske och saltintag samt kontroll på vätskeansamling genom 

daglig vikt (Pattenden et al., 2007). Patienter med svår hjärtsvikt led av en mängd olika 

symtom som bristande energi, muntorrhet, andnöd, dåsighet, stickningar i händer och fötter, 

sömnsvårigheter, hosta, smärta och anorexi (Blinderman, Homel, Billings, Portenoy & 

Tennstedt, 2008). Smärtan som patienterna upplevde var inte alltid relaterade till hjärtat utan 

var ofta lokaliserade till olika ställen av kroppen. Att inte veta orsaken till smärtorna kunde 

leda till frustration (Brännström et al., 2006).  

 

Utöver de fysiska symtom rapporterade de även en mängd psykiska symtom som oro, 

nedstämdhet, ångest, koncentrationssvårigheter och irritabilitet. Livskvalitet visade sig vara 

starkt associerat med förekomst av symtom, psykologiskt välmående och funktionell 

förmåga (Blinderman et al., 2008). Det dagliga livet för patienter med svår hjärtsvikt beskrevs 

som en kamp mot svåra symtom och dålig livskvalitet (Pattenden et al., 2007). Förvirring, 

ångest och depression var vanligt förekommande och framtiden beskrevs som oviss. 

Fokusering på negativa tankar var särskilt vanligt förekommande vilka hade en skadlig 

effekt på sinnesstämningen.  Depressioner ökade för många patienter i takt med att 

sjukdomen förvärrades. Flera patienter med betraktade döden som en befrielse från plågor 

medan andra var rädda för att få ont och att tappa sin värdighet och sitt oberoende 

(Pattenden et al., 2007).  

 

Patienter med svår hjärtsvikt hade problem att hantera vardagen på grund av svårigheter att 

gå, extrem fatigue samt att vara tvungen att förlita sig på närstående för att utföra dagliga 

aktiviteter. De upplevde sig som en börda för sina närstående och kunde även känna sig 

isolerade och ensamma i sin situation (Horne & Payne, 2004). Patienterna uttryckte sorg för 

alla vardagliga uppgifter som nu var omöjliga att utföra. ”I just lie there with no energy to do 

anything”(Ryan & Farrelly, 2009, s. 226). Livet som hjärtsjuk handlade om att hantera 

ovisshet i huruvida de skulle klara varje ny dag (Waterworth & Jorgensen, 2010). De såg ett 

samband mellan åldrande och död, men oron över döendet överskuggades ofta av oron över 

ett ökat beroende av andra människor. Trots att beroende sågs som en naturlig del av 

åldrande var det ett större spöke än döden (Waterworth & Jorgensen, 2010). 
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Att ha tankar om döden  

Patienter med svår hjärtsvikt hade många tankar om döden. Döden beskrevs som 

skrämmande, men också som en naturlig del av livet och en befrielse från symtom. Tankar 

kring döden inrymde även en önskan om att arrangera för tiden efter döden och en önskan 

om ett längre liv. ”I want to live longer. I like life and have just started to write my memoirs, 

so right now is not a good time to die” (Strömberg & Jaarsma, 2008, s. 611).  Flera patienter 

med svår hjärtsvikt tänkte dagligen på döden, men hade svårt att dela dessa tankar med sina 

närstående. De hade också blandade åsikter angående att vilja veta sin prognos. Behoven 

som dessa patienter med hjärtsvikt hade, liknade de som levde med svår cancersjukdom.  

Skillnaden var att de erhöll lite eller inget stöd i form av palliativ vård (Horne & Payne, 

2004). För vissa patienter med hjärtsvikt var döden så känslomässigt svår att hantera att de 

alltid försökte att förtränga dessa tankar och för andra hade rädslan för döden kommit i 

samband med diagnosen och i perioder av försämring. De hade också en rädsla över att få en 

smärtsam och svår tid före döden, att de skulle förlora sitt oberoende och att de inte skulle få 

god vård (Strömberg & Jaarsma, 2008). Flera patienter hade skrivit sitt testamente och hade 

också planerat för sin begravning. Andra ägnade tid åt att kasta gamla saker och planera för 

ekonomiska frågor. De ville inte lämna alla dessa praktiska göromål till sina närstående 

(Strömberg & Jaarsma, 2008).  

 

Patienter med hjärtsvikt kände stort stöd då professionella vårdare tog hänsyn till den sjukes 

tankar och funderingar kring existentiella frågor om livets slut. De upplevde att hoppet inte 

togs ifrån dem. Vårdpersonalen gjorde en helhetsbedömning och de psykosociala problemen 

uppmärksammades lika väl som de fysiska symtomen (Boyd et al., 2009). Patienter med 

hjärtsvikt upplevde att sjukdomen begränsade deras liv och fick samtidigt insikt om att 

livslängden var förkortad (Ryan & Farrelly, 2009). En kvinna berättade hur rädd hon var 

över att dö i en attack av svår andnöd under natten. ”But most times I don´t ring anybody I 

just sit up all night waiting for it to pass and there´s nobody in the house so that´s really 

frightening” (Ryan & Farrelly, 2009, s. 226). Patienterna uttryckte sorg för vardagliga ting 

som nu låg bakom dem och de kunde uttrycka en känsla av att vara satt i fängelse. De talade 
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om tristess, antipati och ensamhet i samband med en begränsad livslängd (Ryan & Farrelly, 

2009). 

 

Att erbjudas brytpunktssamtal  

För patienten innebar diagnosen hjärtsvikt en övergång från oberoende till beroende. 

Övergången eller transitionen var inte en linjär process, från en fas till en annan, utan mera 

komplex. För att underlätta denna process upplevdes det betydelsefullt att kunna lita på 

sjukvårdpersonalen och känna tilltro att de kunde erbjudas god vård (Waterworth & 

Jorgensen, 2010).  Patienter med svår hjärtsvikt såg på sitt liv som oförutsägbart där varje 

dag var ett oskrivet blad (Dougherty, Pyper, Au, Levy & Sullivan, 2007). Tankar på 

framtiden dominerades av en ovisshet om hur lång tid de hade kvar att leva och en 

oförmåga att planera för att livet skulle ta slut. De önskade att diskutera framtid med sina 

vårdgivare, men hade svårt att själva ta initiativ till en sådan diskussion. Det uteblivna 

brytpunktssamtalet ledde till frustration för patienten (Dougherty et al., 2007).  För att kunna 

planera sin framtid behövde patienten med svår hjärtsvikt hjälp att bedöma återstående 

livslängd och även i att hantera de känslor och tankar som det medförde. De beskrev att 

vårdgivarna lämnade dem förvirrade angående prognos och de kände sig osäker på det 

budskap som framfördes. ”Not exactly sure what he was trying to tell me until later when I 

was at home, I realized he was trying to tell me that I would die from this. This was really 

scary” (Dougherty et al., 2007, s. 484).  

 

Flera patienter med svår hjärtsvikt blev inte erbjudna ett brytpunktssamtal och därmed inte 

heller informerade om ett palliativt tillvägagångssätt (Greener, Quill, Amir, Szydlowski & 

Gramling, 2014; Metzger Norton, Quinn & Gramling, 2013a; Selman et al., 2007). De kände 

inte heller till alternativen och möjligheterna för framtida vård (Selman et al., 2007). Att vara 

oinformerad om konsekvenserna av diagnosen bidrog till ett liv fyllt av oro och rädsla. 

Barriärer för att patienterna skulle erbjudas samtal om prognos var att sjukdomsförloppet 

beskrevs som oförutsägbart samt att patienters känsloyttringar ansågs svåra att möta.  

Patienterna möttes av bristande kunskap och erfarenhet av att kommunicera känsliga ämnen 
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som dålig prognos. Personal vid hjärtenheterna bekräftade att de sällan tog upp svåra frågor 

av palliativ karaktär med patienterna. ”They can talk about death if that´s what they want to 

do…No, I wouldn´t initiate that whit a patient, but I would allow them to space to, you 

know, talk about it if that´s what they want to talk about” (Selman et al., 2007, s. 965).  

 

Att påverkas av vårdens organisation  

De tre viktigaste frågorna rankade av patienter, vad det gäller vårdens planering, var 

undvikande av livsuppehållande åtgärder när det inte fanns hopp om förbättring, 

information och kommunikation samt undvikande att bli en börda för sina närstående 

(Strachan, Ross, Rocker, Dodek & Heyland, 2009). Dålig kontinuitet vid akuta 

omhändertaganden upplevdes frustrerande då patienter med svår hjärtsvikt för det mesta 

möttes av ny personal och ständigt fick repetera sin sjukdomshistoria (Ryan & Farrelly, 

2009). Ofta hade denna patientkategori komplexa behov och redan tidigare utvecklat 

positiva relationer med vårdpersonal (Waterworth & Jorgensen, 2010). Dessa relationer sågs 

som värdefulla att bevara för att skapa kontinuitet i vården och därmed minska känslan av 

osäkerhet hos patienterna. Känslan av osäkerhet kunde handla om otillräcklig 

symtomkontroll, huruvida de skulle erhålla god vård när beroendet ökade och oro över att 

behöva flytta till ett anpassat boende (Waterworth & Jorgensen, 2010).   

 

Patienters erfarenhet av att flytta från en vårdplats till en annan vid livets slut påvisade 

ineffektiv samverkan mellan olika vårdformer (Hanratty et al., 2012).  Efter en 

sjukhusvistelse visade det sig att samhällets stöd antingen var tillfälliga, helt frånvarande 

eller också överdrivna. Vidare påvisades behovet av god kommunikation sjukvårdspersonal 

emellan och mellan vårdgivare och patient (Hanratty et al., 2012). Palliativ hemsjukvård 

lyftes fram som en betydelsefull del i vårdkedjan när det gällde patienter med svår hjärtsvikt 

(Strömberg & Jaarsma, 2008). Palliativt konsultteam (PKT) fanns som en utbredd tillgång 

inom sjukhusvård och ett ökat vetenskapligt stöd förelåg för detta. Trots detta hänvisades 

inte majoriteten av patienter med hjärtsvikt till en palliativ konsult (Metzger et al., 2013a; 

Greener et al., 2014). Två barriärer var att hjärtpatienter inte var medvetna om möjligheten 

att ta del av ett palliativt konsultteam samt att de ofta förknippade detta med hospicevård 
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(Metzger et al., 2013a). Deltagare som tagit del av PKT beskrev det som en positiv del av 

deras sjukhusvistelse. De såg konsultteamet som en inrättning där patienter och närstående 

fick en skräddarsydd lösning på vad de behövde. Familj och patient fick hjälp och tröst när 

allt kändes svårt. ”PCT [Palliative Care Team] come from a different world… the way they 

talk to us. Not that others don´t care, but PCT really, really care” (Metzger et al., 2013a, s. 5). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databassökningen begränsades i tid till 2004 -2014 för att aktuella forskningsresultat skulle 

belysas. Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 119) är forskning färskvara och bör helst 

vara publicerade under de senaste tre till fem åren. Detta kan tyda på en svaghet i 

litteraturöversikten att använda studier som är tio år gamla, men författarna till detta arbete 

upplevde inte att artiklar med äldre datum var inaktuella. Författarna valde att avgränsa sig 

till att studera vuxna patienter med hjärtsvikt. Barn som lider av hjärtsvikt är ovanligt och 

beror i de fall som det förekommer oftast på medfödda hjärtfel. Sökorden som valdes 

svarade mot studiens syfte. Sökordet (ämnesord) quantitative i kombination med heart failure 

och quality of life valdes bort då de gav få träffar. Även sökningar med sökord experience och 

patient tillsammans med heart failure och palliative care gav några ytterligare träffar och 

exkluderades därför. I databasen Cinahl gjordes sökningar med samma sökord som tidigare 

gjorts i PubMed utan att få flera träffar relevanta för arbetets syfte. Sju olika kombinationer 

av sökord gav de slutgiltiga artiklarna. Sökordet nursing användes i PubMed vilken är en 

bred databas och till stor del täckte karaktärsämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2013, s. 75). Manuella sökningar gjordes i referenslistor i artiklar med anknytning till syftet, 

men dessa gav inte några ytterligare träffar. Fritextsökning blev inte aktuell då sökorden 

visade sig finnas som MeSH-termer och Headings. 

 

Många av artiklarna återkom i de olika sökkombinationerna och i de utvalda databaserna. 

Flera artiklar refererade till varandra vilket kan visa på relevans för problemformuleringen. 

Majoriteten av arbetets artiklar utgjordes av kvalitativ ansats då syftet med litteraturstudien 
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var att belysa upplevelsen av att leva med svår hjärtsvikt, men även kvantitativa artiklar gav 

material till arbetets resultat. Författarna har fortlöpande gjort arbetet tillsammans och 

många givande diskussioner har lett fram till ett gemensamt resultat. Det ser vi som en 

styrka med arbetet. Teman och underteman har ändrats vid ett flertal tillfällen under arbetets 

gång för att slutligen landa i enbart teman. De fyra huvudteman som slutligen bar resultatet 

upplevdes relevanta i förhållande till arbetets syfte. Resultatet grupperades under dessa 

olika teman.  

 

Artiklarna som ingick i resultatet hade inte begränsats utifrån geografiska förhållanden utan 

omfattade artiklar från Europa, Nordamerika, USA och Oceanien. Det visar att valt 

kunskapsområde var av intresse i fler delar av världen. Den geografiska bredden på 

resultatet sågs som en styrka i arbetet och att det dessutom fanns klinisk applicerbarhet på 

svenska förhållanden. Citat användes för att lyfta fram erfarenheter av personlig karaktär i 

de kvalitativa studierna. De behölls på originalspråket för att inte förändra betydelsen (Polit 

& Beck, 2012, s. 690). Varje artikel i litteraturstudien kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och 

Einmans (2003) bedömningsmallar. Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 26) riskeras att 

felaktiga slutsatser dras där kvalitetsbedömningar saknas.  Av 15 kvalitetsbedömda artiklar 

graderades alla 15 till grad I vilket innebar att de höll en hög vetenskaplig kvalitet och detta 

stärkte resultatet i litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vuxna patienters upplevelse av svår 

hjärtsvikt i ett palliativt skede av sjukdomen.  Resultatet visar att upplevelserna av att leva 

med svår hjärtsvikt utgörs av en transition i den bemärkelsen att det är en grundläggande 

förändring i livet (jfr. Meleis, 2007). Huvudfynden pekar på en tillvaro av oförutsägbarhet på 

grund av ett pendlande sjukdomsförlopp i gränslandet mellan liv och död.  Ett annat 

huvudfynd som framkommer i resultatet är att upplevelsen av livskvalitet hos hjärtpatienter 

är starkt förankrat i hur symtombilden ser ut både fysiskt och psykiskt. Slutligen visar 

resultatet att patienter upplever behov av tydlig information från hälso- och sjukvården 

kring prognos, planering och vilken vård som finns att tillgå i syfte att ges större delaktighet.    
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Resultatet visar att patienter med svår hjärtsvikt beskriver sitt liv som en berg- och dalbana 

mellan förhållandevis friska perioder och perioder med svåra symtom samt behov av akut 

hjälp. Närstående beskriver sina upplevelser likartade som patienternas i ett liv fyllt av 

ovisshet (Janze & Henriksson, 2014; Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007). Det 

finns en ständig oro för att bli skrämd av det oförutsägbara sviktande hjärtat och hotet om 

att hjärtat plötsligt ska stanna. Författarna till detta arbete anser att metaforen av att leva ett 

liv i en berg- och dalbana är ytterst talande och mycket skrämmande. Att tänka tanken att 

inte själv kunna styra och påverka sitt liv utan bara förhålla sig till de förutsättningar 

sjukdomen ger. Patienter med svår hjärtsvikt beskriver dilemmat av osäkerheten i prognos 

och risk för plötslig död (Chatto & Atkin, 2009). I resultatet framkommer att ett flertal 

patienter med hjärtsvikt dagligen har tankar om sin död, men upplever svårigheter att dela 

detta med sina närstående. Känslor som rädsla, oro och ångest var vanligt förekommande 

men även ovissheten om sin framtid och hur lång tid det fanns kvar att leva var plågsam för 

dessa patienter. Författarna anser att i rollen som sjuksköterska är det viktigt att kunna 

bemöta patienters tankar om döden, våga stanna kvar och lyssna för att kunna ta hand om 

vanmakten. Leeming, Murray och Kendall (2014) beskriver att personer med hjärtsvikt ofta 

har sociala, psykologiska och existentiella behov som kan vara lika betydelsefulla för dem 

som deras fysiska tillstånd, vilket stöder resultatet.  

 

Strand, Kamdar och Carey (2013) stärker litteraturöversiktens resultat genom att poängtera 

hur funktionell status och livskvalitet påverkas negativt av inadekvat symtomlindring. 

Smärta ses som ett mycket vanligt, men inte alltid identifierat symtom hos patienter med 

hjärtsvikt. Symtom som illamående, oro och depression förstärker dessa patienters 

upplevelse av smärta (Strand et al., 2013). Här ses den palliativa vården som särskilt lämpad 

på grund av erfarenhet och kunskap av komplex symtombehandling, både farmakologisk 

och icke farmakologisk (Strand et al., 2013). Relationen mellan livskvalitet och förekomst av 

symtom styrks vidare av Heo, Doering, Widener och Moser (2008). Dyspné och fatigue 

beskrivs som de vanligast förekommande och de mest ångestskapande symtomen hos 

patienter med svår hjärtsvikt. Dessa symtom har en negativ effekt på flera aspekter i det 
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dagliga livet, de begränsar den dagliga fysiken, arbete och sociala aktiviteter samt är 

associerade med negativ sinnesstämning (Heo et al., 2008). Resultatet i litteraturöversikten 

visar på att många patienter beskriver upplevelsen av att deras liv fullständigt förändrats 

efter att diagnosen hjärtsvikt kommit in i deras liv. Plötsligt kan rollerna mellan patient och 

närstående bli ombytta (Leeming et al., 2014). Den hjärtsjuke patienten som haft en ledande 

roll i familjen är nu helt beroende av hjälp och har fullständigt förlorat sin identitet. Här ser 

författarna en stark koppling till Meleis (Schumacher & Meleis, 1994) transitionsteori vad det 

gäller förändringar på individnivå såsom en omprövning av den egna självbilden både hos 

patient och närstående. Ett multiprofessionellt teamarbete förordas därför av författarna där 

patienten möts av en helhetssyn där specialistkunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonal 

tas tillvara (ex. kurator, fysioterapeut, distriktssköterska, kardiolog) i ett prestigelöst 

samarbete. Kardiologer beskrivs fokusera på att leva med svår hjärtsvikt medan specialister 

inom palliativ vård beskrivs inrikta sig på döendet (Chatto & Atkin, 2009). Författarna håller 

inte helt med Chatto och Atkins (2009) utan skulle i stället vilja beskriva att den palliativa 

vården inriktar sig på livet och livskvalitet utan att förneka döden, ”att leva till man dör”.   

 

Patienter med svår hjärtsvikt kunde inte erinra sig att de tagit emot information om deras 

tillstånd och inte heller kände sig delaktiga i beslutsprocessen om sin sjukdom (Howlett et 

al., 2010). Dessa patientupplevelser stöds av resultatet i litteraturöversikten. Sjuksköterskan 

har ofta en nyckelroll i vården såsom samordnare av vårdinsatser, är den som tidigast 

upptäcker förändring i patientens tillstånd samt den som ser behovet av palliativ vård 

(Hjelmfors, Strömberg, Friedrichsen, Mårtensson & Jaarsma, 2014). Resultatet visar att trots 

det tvekar många sjuksköterskor att inleda samtal om palliativ vård av rädsla att orsaka oro 

och upprördhet hos patienten. Sjuksköterskor på hjärtenheter beskrivs som kompetenta att 

diskutera prognos och vård i livets slut med patienter, men de tvekar att ha dessa samtal då 

de ser det som läkarens ansvar att hålla i dem (Hjelmfors et al., 2014). Det kändes mer 

lämpligt att diskutera prognos och livets slutskede när det fanns ett brytpunktssamtal med 

patienten innan (Hjelmfors et al., 2014). Det innebär att Hjelmfors et al. (2014) studie styrker 

resultatet i bemärkelsen att det är av betydelse för patienter med svår hjärtsvikt att erbjudas 

brytpunktssamtal. Brytpunktssamtal kan rimligen påverka övergångsprocessen för patienten 

i positiv riktning (jfr. Meleis et al., 2000). Ytterligare bevis ges på hur hjärtsjukvården på 
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många ställen i världen saknar beredskap att möta de palliativa behoven (Kim & Hwang, 

2014). Sjuksköterskorna på en hjärtintensivavdelning i Sydkorea saknade beredskap att möta 

patienternas behov i livets slut, på grund av deras attityd till döendet, bristande kunskap i 

symtomlindring och kommunikation samt avsaknad av copingstrategier (Kim & Hwang, 

2014). Resultatet i litteraturöversikten styrks i behovet av att diskutera död och döende samt 

att planera palliativ vård hos patienter med hjärtsvikt, parallellt med fortsatt medicinsk 

behandling (Chatto & Atkins, 2009). Detta i syfte att minska den fysiska och psykiska 

belastningen för patient och närstående.  

 

Resultatet visade på att patienter med svår hjärtsvikt rankade undvikande av 

livsuppehållande behandling som högst vad det gällde vårdens planering. Brännström och 

Jaarsma (2014) intresserar sig för frågor som HLR vid hjärtsvikt vid livets slutskede och 

betonar också vikten av att föra dessa samtal både inom det palliativa vårdteamet, mellan 

kardiologer och palliativa vårdgivare och mellan vårdgivare och patient. 

Brytpunktssamtalen med patient och närstående beskrivs av Brännström och Jaarsma (2014) 

som svåra och de ställer också frågan vem som är bäst lämpad att föra dem. Resultatet i 

litteraturstudien visar att patienterna helst ser att vårdgivare är den som tar initiativet, vilket 

författarna stöder. Författarnas erfarenhet av brytpunktssamtal inklusive avstående av HLR 

är att de upplevs svåra men sällan ångestfyllda, utan speglar mera sjuksköterskans och 

läkarens erfarenhet och trygghet i situationen. Förhoppningen finns hos författarna till detta 

arbete att även samtal kring ICD och avstängande av ICD skall våga föras i samband med 

brytpunktssamtal och därmed minska onödigt lidande för patienten vid livets slut. 

Westerdahl, Sjöblom, Mattiasson, Rosenqvist och Frykman (2014) visade att mer än hälften 

av hjärtpatienter med ett beslut taget om ”Ej HLR” fortfarande hade aktiva ICD och att nära 

en fjärdedel av patienterna fick minst en chockbehandling de sista 24 timmarna i livet. 

Chockbehandling med ICD beskrivs av Westerdahl et al. (2014) som både smärtsam och 

ångestfylld. 

 

En förhållandevis liten del av patienter med hjärtsvikt erhåller palliativ vård trots att deras 

symtombörda är jämförbar med svår cancersjukdom vilket litteraturstudiens resultat visar. 



 
 

19 
 

Liknande fynd visar även studier av Howlett et al., 2010; Strand et al., 2013. Resultatet visar 

att de hjärtsjuka patienterna är dåligt förberedda och saknar strategier för att hantera akut 

försämring. Med tanke på att hälften av patienterna med svår hjärtsvikt dör inom ett år är 

det graverande hur liten del som erhåller palliativ vård, anser författarna till detta arbete. 

Tidigt och kontinuerligt samarbete mellan hjärtsjukvård och palliativ vård förordas av 

författarna och styrks av resultatet. Resultatet beskriver vidare hur patienter med svår 

hjärtsvikt sätter värde på sjukvårdpersonalens stödjande arbete vid kontinuerlig och 

regelbunden relation. Vidare framställer resultatet sjuksköterskornas förmåga att förebygga, 

samordna och planera vården, erbjuda personlig information och därmed underlätta 

egenvård värderas högt av patienterna. Författarnas övertygelse är att en så komplicerad 

kategori av patienter som de med svår hjärtsvikt har ett extra stort behov av ett gemensamt 

förhållningssätt och behandlingsstrategi för att minimera det oförutsägbara som sjukdomen 

ändå står för. Patienters sårbarhet ökar och livskvalité i det dagliga livet påverkas negativt 

av svår sjukdom (jfr. Meleis, 2000).  

 

Slutsats  

Patienters upplevelse av att leva med svår hjärtsvikt är komplex där de ständigt tvingas 

anpassa sig till det oförutsägbara som sjukdomen medför i en önskan om bättre förståelse, 

stöd och delaktighet. Litteraturöversikten har förhoppningsvis bidragit till en fördjupad 

kunskap och förståelse för den transition som patienten går igenom. I ett 

omvårdnadsperspektiv kan kunskap ge sjuksköterskor verktyg och mod att kommunicera 

och bemöta upplevelserna som en sjukdomsrelaterad övergångsprocess innebär. 

Patienternas upplevelser visade sig vara nära sammanflätade med de närståendes. Område 

för vidare forskning skulle därför kunna vara närståendes upplevelser av att leva med och 

påverkas av svår hjärtsvikt i ett palliativt skede av sjukdomen. Vidare forskning kring 

samarbetet hjärtsjukvård och palliativ vård skulle också kunna vara av intresse i syfte att 

vidareutveckla riktlinjer och rutiner vägledande för det kliniska arbetet. 
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Bilaga 1 Funktionsklassificering enligt New York Heart Association. 

NYHA I 

 

 

Inga symtom av trötthet eller andfåddhet. 

Normal fysisk aktivitet orsakar inte onödig 

andfåddhet, trötthet eller hjärtklappning. 

NYHA II 

 

 

Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet 

endast efter fysisk ansträngning av mer än 

måttlig grad. 

NYHA III 

 

 

Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet, 

hjärtklappning eller trötthet vid lätt till måttlig 

fysisk aktivitet.  

NYHA IV 

 

 

Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet 

redan i vila. Ökande symtom då någon form av 

fysisk aktivitet utförs.  

(McMurray et al., 2012). 
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Bilaga 2 Modifierad kvalitativ bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) 
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 

Patienters upplevelse av att leva 

med svår hjärtsvikt det palliativa 

skedet av sjukdomen Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

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

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet 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 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 48 p)  

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 
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hjärtsvikt det palliativa skedet av sjukdomen 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

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

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    
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Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) 
Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  
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Bilaga 3 Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Blinderman, C.D., 

Homel, P.,  

Billings, J.A., 

Portenoy, R.K. & 

Tennstedt, S.L. 

(2008) 

USA 

 

 

 

 

Att undersöka vilka 

symptom och andra 

faktorer som är 

associerade med 

livskvalitet för 

personer med svår 

kroniskt hjärtsvikt. 

Kvantitativ. 

Longitudinell  

observationsstudie. 

Journalgranskning. 

Flertal standardiserade 

instrument: frågeformulär, 

skattningskalor. 

Pearsons 

korrelationskoefficient, 

multivariat 

regressionsanalys. 

103 patienter 

M 67,1  

SD 12,1 

74 män 

29 kvinnor 

 

 

Finns Patienter med svår kronisk hjärtsvikt 

upplevde ett antal symptom, signifikant 

ångest för symtom och måttligt äventyrad 

livskvalitet. Det är troligt att en strävan efter 

förbättrad symtomkontroll och minskad 

funktionsnedsättning skulle leda till mindre 

ångest och högre livskvalitet. 

42/47 

89,3% 

Grad 1 

 

 

Boyd, K.,  

Worth A.,  

Kendall, M.,  

Pratt R.,  

Hockley, J.,  

Denvir, M. &  

Murray, S. 

(2009) 

England  

 

 

 

Att ur olika 

perspektiv 

utvärdera  

betydelsefulla 

komponenter i 

vården av patienter 

med avancerad 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ. 

Longitudinell 

intervjustudie  

Fyra fokusgrupper. 

 

36 patienter 

Bortfall: 8 dog  

Ålder: 48-91 år  

M 76 

18 män 

17 kvinnor 

30 anhörigvårdare 

62 vårdpersonal 

Finns Patienter och närstående värderade 

vårdpersonalens stödjande arbete högt vid 

kontinuerlig relation. Personal kunde 

förebygga, anpassa och planera vården, 

erbjuda personlig information och därmed 

gagna egenvård. Det krävs lämpliga resurser 

inom primärvård för att kunna ge anpassbar 

vård som reagerar på ändrade behov hos 

patienten. 

45/48 

93,7% 

Grad 1 
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Bilaga 3 Översikt av alla artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Brännström, M., 

Ekman, I., 

Norberg, A.,  

Boman, K. & 

Strandberg, G. 

(2006) 

Sverige 

 

 

 

 

 

Att belysa 

betydelsen av att 

leva med svår 

hjärtsvikt med hjälp 

av avancerad 

palliativ 

hemsjukvård. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Narrativ intervjuteknik. 

 

 

5 patienter.  

1 dog innan 

intervjuerna. 

72 – 81 år 

M 79 

1 kvinna 

3 män 

 

 

Finns Leva med kronisk hjärtsvikt är att pendla 

mellan upp och nedgångar. Att ta sig 

igenom nedgångar föder förtroende för sin 

förmåga att överleva och viljan att leva är 

stark. Detta underlättas med hjälp av 

avancerad hemsjukvård. 

46/48 

95,8% 

Grad 1 

Dougherty, C.M., 

Pyper, G.P., 

Au, D.H.,  

Levy, W.C. & 

Sullivan, M.D. 

(2007) 

USA 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur 

patienter med 

avancerad hjärtsvikt 

betraktar och 

planerar för sin 

framtid. 

Kvalitativ.  

Grounded Theori. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

24 patienter 

Bortfall: 9 

55-80 år 

M 68 

SD 7,1  

21 män 

3 kvinnor 

 

Saknas Patienter med avancerad hjärtsvikt 

planerar inte för vård i livets slutskede 

utan har en vag förhoppning om det bästa. 

43/48 

89,5% 

Grad 1 
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Bilaga 3 Översikt av alla artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Greener, D., T.,  

Quill, T., 

Amir, O., 

Szydlowski, J. & 

Gramling, R., E. 

(2014) 

USA och Israel 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera 

faktorer på 

individnivå hos 

patienter med svår 

hjärtsvikt i samband 

med remiss till 

palliativ vård. 

Kvantitativ. Retrospektiv 

design.  

Deskriptiv statistik. 

Logisk regressionsanalys. 

Chi-square test. 

Pearson´s 

korrelationskoefficient. 

 

2647 Totalt antal 

patienter. 

Ej Palliativ vård:2480 

M 70 år (66,80) 

SD 15,64 

Erhöll palliativ 

vård:167 

M 70 år(70.03) 

SD 14,90 

63 % män 

37 % kvinnor 

 

Finns Drygt sex procent av patienter med 

hjärtsvikt remitterades till palliativ vård 

under sjukhusvistelse. Statistiskt 

signifikanta faktorer som påverkade var; 

sekundär diagnos av Alzheimer´s 

sjukdom, pleuratappad, vårdad på 

intensivvårdsavdelning, tidigare 

hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser 

 

43/47 

91,4 % 

Grad 1 

 

 

Hanratty, B.,  

Holmes, L.,  

Lowson, E.,  

Grande, G., 

Addington-Hall, J., 

Payne, S. &  

Seymore, J. 

(2012) 

England 

 

Att 

undersöka/utforska 

äldres erfarenheter 

av att flytta mellan 

olika vårdplatser i 

slutet av livet. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Tematisk analys. 

30 patienter totalt 

69-93 år   

13 med hjärtfel 

M 77 

14 med lungcancer 

M 80  

3 med stroke 

M 85 

14 män  

16 kvinnor.  

 

Finns Genom att flytta mellan olika vårdformer 

karaktäriserades mycket av vården av 

dålig flexibilitet och ett misslyckande hos 

vårdarna att lyssna. Samverkan mellan och 

inom vårdformerna var inte effektiva. 

Samhällets stöd efter sjukhusvistelsen 

visade sig vara tillfälliga, frånvarande eller 

överdrivna. 

44/48 

91,6% 

Grad 1 

 

 



4(8) 
 

 
 

Bilaga 3 Översikt av alla artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Horne, G. &  

Payne, S. 

(2004) 

England 

 

 

 

 

 

Att undersöka vilka 

erfarenheter patienter 

med svår hjärtsvikt 

har och identifiera 

vilka behov de har av 

palliativ vård. 

Kvalitativ. 

Grounded theory. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

20 patienter  

Bortfall: 4 

60-83 år 

M 73 

14 män 

6 kvinnor 

 

 

Finns Patienterna rapporterade svårigheter att 

gå, extrem fatigue/utmattning och 

problem att hantera dagliga aktiviteter. 

Att vara tvungen att förlita sig på 

närstående skapade känsla av att vara en 

börda, känsla av ensamhet och isolering. 

Patienter talade om döden och om rädsla 

och frustration över att leva med 

hjärtsvikt. De hade likartade behov som de 

som levde med avancerad cancer, men de 

erhöll lite eller inget stöd i form av 

palliativ vård.  

45/48 

93,7% 

Grad 1 

 

 

Malik, F.A.,  

Gysels, M. & 

Higginson, J. 

(2013) 

England 

 

 

Att jämföra 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

lungcancer och 

andnöd med 

patienter med 

hjärtsvikt och 

andnöd. Att 

undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar vårdgivare. 

Kvantitativ. 

Tvärsnitts, beskrivande 

och jämförande studie. 

Standardiserade 

frågeformulär och 

skattningsskalor. 

Signifikansprövning enl 

Hochberg`s procedure. 

101 deltagare 

Bortfall: 94 

51 hjärtsvikt,  

50 lungcancer 

79 kvinnor 

(42 HF, 37 LC) 

22 män 

(9 HF, 13 LC) 

M 65,8 SD 12,7 (HF) 

M 59,9 SD 12,8 (LC) 

 

 

Finns Svårighetsgraden av andnöd var liknade 

hos patienter med hjärtsvikt och de med 

lungcancer. Svårare andnöd hos 

patienterna och färre positiva 

vårderfarenheter stod i relation till ökad 

förekomst av depression hos informella 

vårdgivare. 

42/48 

87,5% 

Grad 1 
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Bilaga 3 Översikt av alla artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Metzger, M.,  

Norton, S.A.,  

Qvinn, J.R. & 

Gramling, R.  

(2013) 

USA 

 

 

 

 

 

 

Att öka kunskapen 

om patienter med 

hjärtsvikt och deras 

närstående 

angående 

förväntningar, 

erfarenheter och 

vilken roll palliativ 

konsultation kan 

spela. 

Kvalitativ.  

Deskriptiv studie.  

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys.  

 

 

24 patienter 

Bortfall: 3 dog  

26-93 år  

M 71 

15 män 

9 kvinnor 

16 närstående 

 

Finns Majoriteten av patienter med hjärtsvikt 

hänvisas aldrig till en Palliativ konsult(PC). 

Två barriärer är att hjärtpatienter inte är 

medvetna om möjligheten att ta del av PC 

samt att PC förknippas med hospice. Trots 

det rapporterade nästan alla deltagare att 

det palliativa konsultteamet förbättrade 

deras sjukhusvistelse. 

41/48 

85,4% 

Grad 1 

 

Pattenden, J.F., 

Roberts, H. &  

Lewin, R.J.P. 

(2007) 

England 

 

 

 

 

Att bättre förstå de 

hjärtsviktssjukas 

erfarenheter av 

hälsa och behov av 

socialt stöd samt att 

beskriva hur de och 

deras närstående 

hanterar sina liv. 

 

Kvalitativ.  

Grounded theori. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

36 patienter   

36-89 år 

23 män 

13 kvinnor  

20 anhörigvårdare  

 

 

Finns Sex huvudteman uppkom från analyserna, 

plus en specifik för patienter från Asien. 

Dessa var: hantera symtom, svårigheter 

med multipel medicinering, 

samsjuklighet(närvaro av en eller flera 

sjukdomar), förvirring/ångest/depression, 

anpassning till livet med hjärtsvikt och 

ändrade roller för närstående. 

41/48 

85,4% 

Grad 1 

 

 

 

 

 



6(8) 
 

 
 

 

Bilaga 3 Översikt av alla artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Ryan, M &  

Farrelly, M.  

(2009) 

Irland 

 

 

 

 

Att beskriva 

patienters 

upplevelse av att 

leva med avancerad 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk studie. 

Öppna ostrukturerade 

intervjuer. 

 

9 patienter  

54-79 år 

68,9 år  

SD 8 

6 män  

3 kvinnor  

 

Finns Fyra huvudteman framkom: 

*Att leva i skuggan av rädsla 

*Köra sig tom på energi 

*Att leva ett begränsat liv 

*Slåss mot systemet 

Upplevelsen att leva med avancerad 

hjärtsvikt beskrevs som ett 

fruktansvärt och tröttsamt sätt att leva. 

Det fanns en känsla av att vara 

mindervärdig och ha ett utanförskap 

från den sociala värden. Möttes ofta av 

okunnig vårdpersonal. 

 

42/48 

87,5% 

Grad 1 

 

 

Selman, L.,  

Harding, R.,  

Beynon, T.,  

Hodson, F.,  

Coady, E.,  

Hazeldine, C., 

Walton, M.,  

Gibbs, L. 

&Higginson, I.J. 

(2007) 

England 

 

Att formulera 

vägledning och 

rekommendationer 

till att förbättra vård 

i livets slutskede för 

patienter som lider 

av kronisk 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

NVIVO V2 

20 patienter 

Ålder: 43 – 83 år. 

M 69  

SD 10,6 

16 män  

4 kvinnor. 

11 närstående 

6 sjuksköterskor från 

palliativa avdelningen 

6 sjuksköterskor från 

hjärtenheten 

 

Saknas Patienter och familjer var dåligt 

upplysta angående möjligheten till 

palliativ vård. De levde med en 

ständig rädsla och ångest och var 

oinformerade om konsekvenserna av 

diagnosen hjärtsvikt. Personalen vid 

hjärtenheten bekräftade att de sällan 

lyfte frågor rörande vård i livets 

slutskede. 

44/48 

91,6% 

Grad 1 
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Författare 

Årtal  

Land 

 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Strachan, P.H.,  

Ross, H., 

Rocker, G.,  

Dodek, P.M. & 

Heyland, D.K.,  

(2009) 

Canada 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera, från 

patientens 

perspektiv, de mera 

framstående 

valmöjligheterna till 

att förbättra vård i 

livets slutskede för 

inneliggande 

patienter som lider 

av kronisk hjärtsvikt. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsunder- 

sökning.  

Fempunkts skala. 

“Face to face” intervjuer. 

 

106 patienter 

Bortfall: 47,2% 

M 75,8  

SD, 9,0 

Män 65,1 % 

Kvinnor 34,9 % 

 

 

Finns De största möjligheterna till förbättrad 

vård för hjärtsviktspatienter i livets 

slutskede var att minska den 

känslomässiga och fysiska belastning 

för familjen. Viktigt med en lämplig 

vårdplanering inför utskrivning, en 

effektiv symtomlindring samt 

möjligheter till en rak och ärlig 

kommunikation. 

43/47 

91,4% 

Grad 1 

 

 

Strömberg, A. & 

Jaarsma, T. 

(2008) 

Sverige 

Nederländerna 

 

Att utforska tankar 

om döden och 

uppfattat hälsostatus 

bland äldre patienter 

med hjärtsvikt över 

en sexmånaders-

period efter en 

försämring där de 

varit i behov av 

sjukhusvård. 

Kvalitativ och kvantitativ. 

Beskrivande mixad 

design. 

Chi-square test. Student´s 

t-test 

Mann-Whitney U test. 

Wilcoxon signed rank test.  

Spearman correlation. 

Multipel 

regressionsanalys. 

Narrativa intervjuer. 

 

145 patienter. 

M 70 år 

101 män 

44 kvinnor 

8 deltagare avled 

under 

uppföljningen 

 

Finns Äldre människor med hjärtsvikt har 

många tankar om döden. Höga nivåer 

av ångest/depression var jämförda 

med rädsla för döden. Många 

uttryckte att döden var en naturlig 

befrielse från lidande. Andra var 

rädda för smärtor och för förlust av att 

vara självständig och därigenom tappa 

sin värdighet. 

46/48 

95,8% 

Grad 1 
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Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

avsnitt 

Huvudresultat Veten- 

skaplig 

kvalitet 

Waterworth, S. & 

Jorgensen, D. 

(2010) 

Nya Zeeland 

 

 

 

 

 

 

Att förklara äldre 

människors erfarenheter 

av att leva med 

hjärtsvikt och 

transition/övergången 

från oberoende till 

beroende och för 

somliga död. 

Kvalitativ. 

Longitudinell studie. 

Semistrukturerande 

intervjuer. 

Grounded Theory. 

 

17 patienter 

Bortfall: 8 

70-90 år 

M 81 

10 män 

7 kvinnor 

 

Finns Transition/övergång var inte en linjär 

process för den äldre personen utan en 

komplex övergång. Rädslan fanns att bli 

en belastning för sin omgivning i 

samband med att beroendet ökade. 

Viktigt för att underlätta denna process 

var tilltron att erhålla god sjukvård. 

43/48 

89,5% 

Grad 1 

 

 

 
 

 

 


