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Abstrakt  

Bakgrund: Hjärtsvikt räknas som en kronisk sjukdom som ökar med stigande ålder. 

Sjukdomen har dålig prognos och begränsar ofta patienterna fysiskt, psykiskt och socialt. Att 

insjukna i hjärtsvikt innebär stora förändringar i patientens liv. Syfte: Att belysa patienters 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där artiklar 

söktes i PubMed, Cinahl och PsycInfo. Efter kvalitetsbedömning inkluderades 14 kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Fem kategorier med underkategorier identifierades. De fem 

kategorierna var; påverkan på dagligt liv, att hantera dagligt liv, vårdens betydelse, att leva 

med förluster och att möta en ny framtid. Diskussion: Patientens dagliga liv påverkas i stor 

utsträckning, relaterat till de två huvudsymtomen andnöd och trötthet. Varierande strategier 

utvecklades för att hantera dagligt liv. En förutsättning för att kunna hantera sitt dagliga liv 

var att patienten fick tydlig information om sin sjukdom, både gällande diagnos och 

symtom. Att leva med hjärtsvikt kan innebära förluster, såväl fysiska, psykiska som sociala. 

Litteraturöversikten visar också att patienten trots allt kan finna en acceptans i sin sjukdom 

med ett hopp om framtiden. Slutsats: Resultatet visar att det finns många problem relaterade 

till hjärtsvikt. Det finns brister i information till patienterna, redan i ett tidigt stadium av 

sjukdomen, vilket försvårar förmågan till egenvård. Resultatet visar också på stora 

variationer av upplevelser som kan vara av fysisk, psykisk såväl som social karaktär men 

även på förmågan att utveckla olika strategier. 

 

Nyckelord: dagligt liv, hjärtsvikt, litteraturöversikt, patient, upplevelser 
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Inledning  

Hjärtsvikt är en sjukdom som hör åldrandet till och hälften av alla patienter med hjärtsvikt är 

äldre än 75 år (Manzano, Escobar, Cleland & Flather, 2012; Falk, Ekman, Andersson, Fu & 

Granger, 2013) och man ser en ökning av antalet sjukdomsfall i västvärlden (Barremo, Bruce, 

Salander & Sundin, 2008). Yu, Lee, Kwong, Thompson och Woo (2007) beskriver att 

hjärtsvikt har blivit nästan som en global epidemi relaterat till ökad förekomst, ökade 

kostnader för sjukvården och ökad dödlighet (Pratt Hopp, Thornton & Martin, 2010). Stora 

insatser krävs av hälso-och sjukvården samt från socialtjänsten, framförallt hos den äldre 

befolkningen och hos patienter med långt gången hjärtsvikt med stor fysisk och psykisk 

påverkan (Low, Pattenden, Candy, Beattie & Jones, 2011). 

 

BAKGRUND  

Förekomst och patofysiologi 

Hjärtsvikt räknas som en kronisk sjukdom där funktionen av hjärtmuskeln sviktar (Barremo 

et al., 2008). Sjukdomen förekommer ofta samtidigt som diabetes och njursjukdom och 

uppträder när hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen är begränsad och då inte 

kan försörja vävnaderna med tillräcklig mängd blod (Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow, 2010). 

Definition av de olika nivåerna, enligt NYHA (Edberg et al., 2011, s. 271) 

NYHA I: hjärtsvikt utan symtom, NYHA II: lätt hjärtsvikt med dyspné, trötthet endast vid 

mer än måttlig fysisk aktivitet, NYHA III: medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet 

redan vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. Gruppen indelas i lätta fall (klass IIIa) och något 

svårare fall (klass IIIb) (t. ex. klass IIIa klarar att gå >200 m på plan mark utan besvär). 

NYHA IV: svår hjärtsvikt med dyspné och trötthet redan i vila och ökande symtom vid 

minsta aktivitet. Personen är oftast sängbunden.  

Ischemisk hjärtsjukdom är, tillsammans med högt blodtryck och kardiomyopati, tillstånd 

som kan orsaka hjärtsvikt (Jeon et al., 2010). Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att 

personer över 65 år läggs in på sjukhus i enlighet med Graven och Grant (2014) och har hög 

frekvens av återinläggning (Welstand, Carson & Rutherford, 2009).  
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Symtom och diagnos 

Symtom som personer med hjärtsvikt ofta har är fysisk svaghet, ödem, andfåddhet, uttalad 

andnöd, hosta, illamående och depression (Barremo et al., 2008). Manzano et al. (2012) 

beskriver att framförallt hos äldre, kan symtom och tecken på hjärtsvikt vara atypiska och 

gömmas bakom sjukdomar som fetma, venös insufficiens eller sjukdomar i 

andningsvägarna. Sjukdomen kan vara svår att diagnosticera på grund av dessa 

bakomliggande sjukdomar och svårigheter att, hos äldre relaterat till kognitiv svikt, få en 

klar bild av patientens hälsotillstånd över tid. Att sätta diagnosen hjärtsvikt kräver utredning 

av hjärtats dysfunktion, man kan inte bara förlita sig på kliniska fynd. Det är dock viktigt att 

ta med de kliniska fynden i utredningen så att denna blir så korrekt som möjligt (Manzano et 

al., 2012). Kvalitativ forskning har visat att många personer faktiskt inte vet att de har 

hjärtsvikt på grund av att läkare motvilligt använder termen hjärtsvikt. Hälso- och 

sjukvårdspersonal generellt anser att termen kan orsaka ångest hos patienterna, vilket gör att 

de ofta använder sig av omformuleringar av termen. Patienter kan därför tro att deras 

tillstånd är åldersrelaterat och att symtomen inte går att behandla (Barnes et al., 2006). 

 

Prognos och behandling 

Prognosen för patienter med hjärtsvikt är dålig samt kostnadskrävande (Pratt Hopp, 

Thornton & Martin, 2010). Graven och Grant (2013) anger att en av fem patienter dör inom 

ett år från diagnosen är satt. För patienter i stadium IV är dödligheten så stor som 50 % inom 

ett år enligt Jeon et al. (2013) och 90 % inom två år (Pratt Hopp et al., 2010).  

 

Behandlingen innefattar moderna läkemedel, utrustning såsom sviktpacemaker och 

kirurgiska ingrepp (Low et al., 2011). Med behandlingen av hjärtsvikt vill man reducera de 

symtom svikten ger, ge ökad livskvalitet, färre inläggningar på sjukhus samt förlängd 

överlevnad. Diuretika tillsammans med ACE-hämmare utgör basen i behandlingen (Ericson 

& Ericson, 2006, s. 64-66). Att behandla hjärtsvikt innebär stora förändringar i patientens liv 

och att bli stämplad med hjärtsvikt skrämmer patienten eftersom det pekar på oförmåga hos 

detta viktiga organ att fungera normalt (Yu et al., 2007).                      

Graven och Grant (2013) lyfter betydelsen av egenvård i behandlingen vid hjärtsvikt, för att 

upprätthålla en så bra hälsa som möjligt, och fokus ligger på symtomkontroll och 
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livsstilsförändringar (Jeon et al., 2010). Genom att lära sig förstå sin hjärtsvikt har patienter 

bättre förutsättningar att kunna förändra sin kosthållning, sluta röka och dricka, minska 

stress och anpassa fysisk aktivitet efter förmåga. Symtomkontroll kan kräva en ordentlig 

livsstilsförändring som kanske krockar med traditioner, kultur eller hur man egentligen vill 

leva sitt liv (Yu et al., 2007).  

Det finns en allmän brist på förståelse hos patienterna av vad det innebär att leva med 

sjukdomen. Få personer diskuterar prognosen med sjukvårdspersonal och att andra studier 

visar på ett misslyckande i att ge information om densamma (Barnes et al. 2006). 

Konsekvensen blir, när patienten inte förstår sina symtom och sitt försämrade hälsotillstånd, 

återinläggningar på sjukhus relaterat till oförmåga till egenvård. Information om sjukdomen, 

om vårdplaner samt hur man ska känna igen ett försämrat hälsotillstånd är en förutsättning 

för egenvård (Welstand, Carson & Rutherford, 2009). Ökad förmåga samt förbättrat 

förhållningssätt till egenvård kan understödja patienten i att bättre kontrollera sitt dagliga liv 

(Graven & Grant, 2013).  

 

Förändrad livssituation 

Att insjukna i kronisk hjärtsvikt innebär stora förändringar i livet (Barremo et al., 2008). De 

fysiska nedsättningar som sjukdomen medför kan leda till social isolering och att vara 

beroende av andra (Low et al., 2011). Livssituationen tenderar dock att se olika ut för 

kvinnor och män. Enligt Jeon et al., (2010) anger män rädsla över oförmåga till fortsatt arbete 

som den största rädslan i början av sin hjärtsviktsdiagnos medan kvinnor oftare rapporterar 

rädsla, bland annat rädsla över att dö i sömnen. Då hjärtsvikt ofta orsakar fysiska förluster, 

både kroppsligt och mentalt, kan detta leda till att patienten tappar kontrollen (Barremo et 

al., 2008). Livet för äldre patienter med hjärtsvikt är fullt av utmaningar och påverkas av 

svårigheter att klara sig själv, att inte längre kunna delta i sociala sammanhang samt 

existentiella frågor. Andelen äldre personer med depression är högre hos de med symtom 

från sin hjärtsvikt jämfört med de som inte har symtom (Falk, Ekman, Andersson, Fu & 

Granger, 2013). 
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Vägar att hantera en förändrad livssituation  

Antonovsky (2011) beskriver de viktiga delarna i känslan av sammanhang, KASAM, som 

kan underlätta för en människa att förstå och hantera en förändrad livssituation. 

Begriplighet; handlar om hur patienten kan förstå det som händer, oavsett om det drabbar 

en själv eller någon annan, exempelvis hur information ges, om den är strukturerad eller 

inte. Meningsfullhet; den viktigaste delen, tar sig uttryck i hur personen kan känna att 

händelser är värda att engagera sig i alternativt om de bara är en belastning. Upplevelsen 

kan växla mellan känsla av meningslöshet eller engagemang. Hanterbarhet; återger hur 

personen har förmåga att hantera situationer som uppkommer, med egna resurser eller med 

hjälp av andra såsom familj, vänner, information, genom andlighet eller vårdpersonal 

(Antonovsky 2011, s. 44-46). Hur patienten förstår sin hjärtsvikt påverkar hur denne hanterar 

sin förändrade livssituation (Falk et al., 2013). 

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom och är väl utforskad. Trots detta har sjukdomen dålig 

prognos och symtom som ofta orsakar lidande för patienten. En förutsättning för att 

patienten ska kunna förstå sin sjukdom och hantera sina symtom är att denne har fått 

korrekt och tydlig information. Detta kan då stärka patientens förmåga att hitta strategier i 

sitt dagliga liv. Det är således viktigt att sjuksköterskan förstår situationen, vad som 

påverkar dagligt liv, och får kunskap att understödja patienten i att vara delaktig i sin 

sjukdom.  

 

SYFTE 

Syftet var att, genom en litteraturöversikt, belysa patientens upplevelse av att leva med 

hjärtsvikt.  

 

METOD 

Design 

För att besvara syftet med studien genomfördes en litteraturöversikt. Genom en 

litteraturöversikt kartläggs kunskapsläget inom ett visst område. I vetenskapliga artiklar 

finns kunskap som kan vara till nytta i praktiskt vårdarbete men också vad som kan bli 

föremål för fortsatt forskning (Friberg, 2006, s. 87).   
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Litteratursökning 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Samma söktermer samt 

kombinationer av söktermerna användes i samtliga databaser. Både sökningar i fritext och 

med MESH-termer gjordes (Granskär & Höglund-Nielsen, 2013, s. 208-210). MESH- samt 

Headings-term som användes var heart failure. Andra söktermer som inte var MESH eller 

Headings var experience, daily life och life experience. Experience och life experience söktes 

både med och utan trunkering. Termerna söktes i olika kombinationer.  

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan januari 2005 – augusti 2015, peer-

reviewed och skrivna på engelska. Artiklar inkluderades oavsett hur hjärtsvikten 

benämndes, oavsett vårdform eller skede i livet. De inkluderades också om det i titeln fanns 

upplevelser beskrivna ur flera perspektiv, ex. både patient och närstående, men fokus lades 

då på patientens upplevelse (Friberg, 2006, s. 75). Artiklar inkluderades även om det inte 

fanns ett tydligt angivet etiskt godkännande, om känslan var att det ändå fanns ett korrekt 

och etiskt förfarande (Polit & Beck, 2012, s. 167). 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklar skrivna före 2005, om de hade specifika skillnader angivna i 

titeln såsom existentiella eller religionsbundna, på grund av att upplevelserna inte belystes 

utifrån dessa specifika perspektiv. Exklusionskriterier var också artiklar där kontexten inte 

direkt antogs kunna överföras till västvärlden (Friberg, 2006, s. 75).  

 

Urval 

Steg ett var att läsa samtliga artiklars titlar i de sökningar som gjordes. Artiklar valdes ut där 

titel kunde ge svar på syftet med studien. Dessa artiklar gick vidare till steg två där 

abstrakten lästes. Artiklarna till de abstrakt som kunde ge svar på syftet gick vidare till steg 

tre och lästes av båda författarna. I steg fyra lästes sedan de utvalda artiklarna till resultatet, 

se bilaga 1. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt vetenskaplig mall för kvalitetsgranskning 

av studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012, s. 102; SBU, 2014). Där tveksamheter uppstod 

gällande artiklars innehåll eller kvalitet diskuterade författarna detta och enades om relevans 

eller inte. Artiklar där studiekvaliteten var hög eller medelhög togs med i resultatet.  
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Analys 

De utvalda artiklarna lästes åter noggrant för att få en känsla av vad de handlade om. 

Studiernas huvudresultat organiserades därefter med inspiration av kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats utifrån de mönster som framträdde (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012, s. 189; Polit & Beck, 2012, s. 562-563). Analysarbetet gick från 

helheten i de enskilda artiklarna till att brytas ner i olika underkategorier, vilka svarade mot 

syftet (Friberg, 2006, s. 110). Analysarbetet gick fram och tillbaka för att, utifrån materialet, se 

mönster och försöka hitta upplevelser som kunde skapa kategorier. När analysen var 

genomförd presenterades resultatet i 5 kategorier.  

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på en litteraturöversikt av 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 

De omfattar olika vårdformer, inklusive patienter med koppling till öppenvård. Analysen 

resulterade i 5 kategorier med tillhörande underkategorier.  

Tabell 1 

Påverkan på dagligt liv                             Symtom 

                                                                      Oro och rädsla 

                                                                      Pendla mellan olika känslor    

                                                                      Att känna trygghet 

                                                                      Begränsningar        

Att hantera dagligt liv                               Andnöd 

                                                                      Trötthet 

                                                                      Egenvård 

                                                                      Hitta praktiska lösningar 

                                                                      Stöd av omgivning 

Vårdens betydelse                                     Brist på information 

                                                                      Brist på kommunikation 

                                                                      Tillit till vården 

Att leva med förluster                               Fysiska och sociala förluster 

                                                                      Förlust av identitet och könsroll 

                                                                      Förlust av yrkesroll 

Att möta en ny framtid                             Acceptans 

                                                                      Hopp 

 

Påverkan på dagligt liv 

Symtom 

Andnöd och trötthet upplevdes av en stor del av patienterna som de symtom som oftast 

begränsade deras aktiviteter (Hägglund, Boman & Lundman, 2008).  Det innebar att de 

måste anpassa livet, vilket innefattade avvägningar. Andnöd var det tydligaste symtomet 
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som påverkade patienternas vardag och uppslukade varje aspekt av livet (Andersson, 

Eriksson & Nordgren, 2012). Trots att de hade viljan att utföra vissa uppgifter så var det inte 

möjligt på grund av trötthet. De upplevde en frustration över att inte orka det de brukade 

göra och samtidigt var det en utmaning. När patienterna avstod från något var det som att 

kapitulera från saker som varit viktiga och meningsfulla (Andersson et al., 2012). Alla 

patienter påverkades av deras försämrade allmäntillstånd avseende aktivitetsnivån, men i 

varierande grad. En del reagerade med sorg och en känsla att livet var mindre värdefullt. 

Andra hade en mer positiv syn och såg nya vägar att anpassa sitt liv trots sjukdomen  

(Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008, s. 163). 

 

Trötthet hade en negativ påverkan på dagliga aktiviteter, till exempel att tvätta sig, klä på sig 

och att kunna handla. Detta gjorde patienterna sårbara och i behov av hjälp från 

omgivningen med de dagliga aktiviteterna och med hushållssysslor. Patienterna upplevde 

en matthet i hela kroppen och kände sig aldrig utvilade, trots ordentlig sömn. Mattheten 

påverkade livssituationen på grund av att kroppen inte fungerade normalt (Hägglund et al., 

2008). I studien av Ryan och Farrelly (2009) beskrev många patienter anfallen av extrem 

utmattning, relaterat till energibrist, som överväldigande, försvagande och demoraliserande. 

En patient skildrade upplevelsen av att livet fick hållas tillbaka och saktas ner på grund av 

tröttheten, ”Jag måste sitta ner en hel del det är vad jag måste göra”, egen översättning (Ryan och 

Farrelly, 2009). Denna patient kunde vara tvungen att sitta ner en hel del och vissa dagar 

kunde denne inte ens lyfta sina armar (Ryan & Farrelly, 2009). Nordgren, Asp och Fagerberg 

(2007) säger att svaghet och trötthet alltid var närvarande hos patienter med hjärtsvikt. 

Norberg, Boman, Löfgren och Brännström (2014) beskriver att mental trötthet gjorde att 

patienterna inte orkade starta en aktivitet, vilket beskrevs som ett problem. 

 

Oro och rädsla 

Patienter med hjärtsvikt upplevde många rädslor. Rädsla att bli beroende av andra, av sin 

omgivning eller av vård, rädsla att bli en börda, att bli sängliggande, att inte bli behandlad 

väl, att bli bortglömda och rädsla för dålig symtomkontroll. Rädslorna kom när de tänkte på 

att tillståndet skulle försämras.  Dessa rädslor gjorde att en del patienter inte ville fortsätta 

leva (Waterworth & Jorgensen, 2010). I studien av Burström, Brännström, Boman och 
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Strandberg (2012) beskrev kvinnliga patienter att de inte orkade utföra det de brukade göra, 

vilket var svårt att acceptera. Detta innebar också en rädsla för att leva med en skör och 

dåligt fungerande kropp och en oro över multipla symtom som var svåra att hantera. 

Burström et al. (2012) såg vidare att patienterna oroade sig och var rädda att exempelvis 

andfåddheten gav någon form av signal, att detta ögonblick var det sista. De kände ångest 

och oro över att bli beroende av vård och att bli ensamma. De hoppades på att inte behöva 

bli "en grönsak" som behövde hjälp med varje liten sak. Patienterna uppgav ofta att de 

upplevde rädsla över att de var på väg att dö när de kände symtom från deras sjukdom. 

Tankar på döden uppstod oftast när de kände hjärtklappning. De kände även ångest över att 

döden skulle komma plötsligt (Burström et al., 2012).  

 

Patienterna i studien av Ryan och Farrelly (2009) beskrev stor rädsla för att gå till sängs på 

natten på grund av tanken att drabbas av andnöd. Denna tanke brukade vara dominerande i 

slutet av varje dag. En kvinnlig patient berättade hur skrämmande det var med nattlig 

andfåddhet. Det kunde innebära att sitta uppe hela natten ensam utan sömn. Många fick 

panikkänslor när de skulle lägga sig ner (Ryan & Farrelly, 2009). Rädsla hindrade patienterna 

från att utföra dagliga aktiviteter. De beskrev rädslan för döden, likväl en mer odefinierad 

rädsla för framtiden och att ha nått sina gränser. Plötsligt var livet inte oändligt. Rädslan för 

att ha nått sin gräns inkluderade oro över att vid ansträngning kunna bli sjuk och att ingen 

skulle hitta dem och de inte skulle få hjälp (Falk, Wahn & Lidell, 2007; Pihl, Fridlund & 

Mårtensson, 2011).  

 

Pendla mellan olika känslor  

Nordgren et al., (2007) beskriver att relationen till livet för arbetsföra patienter var ansträngd, 

då hjärtsvikten innebar snabba känslokast mellan hopp och förtvivlan, tro och misstro, att 

må bra och att känna sig sjuk. Patienterna beskrev en känsla av besvikelse när planer inte 

kunde genomföras. Att vara tvungen att ge upp aktiviteter som de hade satt stort värde på 

gav känslor som besvikelse, frustration och en känsla av personligt misslyckande. När 

patienterna blev medvetna om att det inte längre var möjligt att vara den person de hade 

varit och inte heller leva ett så normalt liv som möjligt, upplevde de livet meningslöst. 

Patienternas begränsade liv, oförutsägbara hälsotillstånd och snabba känslosvängningar 
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innebar ett behov av att återfå kontrollen över kroppen, med syfte att få balans i livet. Trots 

att detta inte var möjligt så kunde patienterna ibland lära sig att leva med den förändrade 

och begränsade livssituationen (Nordgren et al., 2007).  

 

En patient insåg att sjukdomen sannolikt skulle påverka livsstilen permanent och kände sig 

då ledsen, låg och irriterad. De patienter som hade förlorat intresse för aktiviteter var mycket 

förtvivlade. De talade om sin oförmåga att utföra aktiviteter och deras beroende av andra, 

ibland beskrev det sig själva som …"värdelösa"... Patienterna kände ofta att deras liv hade 

förändrats avsevärt, vilket påverkade dem i relationer, deras roll i samhället och deras 

framtid (Thornhill et al., 2008). Upplevelsen av misstro uppstod ibland på grund av att 

symtomen på hjärtsvikt ofta är osynliga. De kände att andra människor inte förstod allvaret i 

deras tillstånd. Samtidigt kunde de känna sig generade och uppleva en känsla av förlorad 

värdighet när andra människor uppmärksammade tecken på sjukdom (Nordgren et al., 

2007). 

 

Patienters aktivitetsnivå påverkades av deras försämrade allmäntillstånd, även om 

skillnaderna var olika hur de påverkades över den fysiska begränsningen (Norberg et al., 

2014). Thornhill et al. (2008) beskrev att patienter kunde reagera med sorg och en känsla av 

att livet var mindre värdefullt. Patienter kunde också ha en mer positiv syn och såg nya 

vägar att anpassa sitt liv trots sjukdomen, "Jag accepterar att det finns en hel del saker som jag 

inte kan göra, så... jag har resignerat inför det faktum om, hur saker kommer att bli för stunden" (man 

45 år), ”egen översättning” (Thornhill et al., 2008, s. 163). Känslan av ensamhet var vanlig 

bland patienter, även bland de som hade vänner och familj omkring sig. Några av 

patienterna förklarade att de inte längre hade lust att beblanda sig med andra människor och 

tillbringade mycket mer tid i ensamhet sedan de fick diagnosen hjärtsvikt (Thornhill et al., 

2008).      

Att känna trygghet  

Patienterna upplevde en trygghet i att leva med en partner. Det var tryggt att ha barn och 

barnbarn som ringde och besökte dem och hjälpte till med praktiska saker såsom städning 

och hänga upp gardiner. De fann även trygghet i att någon fanns hos dem och sov över när 

de kom hem efter en vistelse på sjukhuset. Patienterna hade även förhoppningar om att inte 
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behöva vara ensamma i en framtida situation när deras behov av vård ökade. De fann 

trygghet av fysisk närhet till vården och möjlighet att ringa sin hälsocentral, att höra en röst 

kunde ingjuta en känsla av trygghet. De beskrev även trygghet i att hemsjukvården kunde 

göra hembesök och var till stor hjälp (Burström et al., 2012).  Falk et al. (2007) beskriver att 

trygghet var att ha någon i sin omgivning som man kände väl och kunde lita på. Det 

illustrerades av att grannen till en patient fick en nyckel till hans hem. När patienten 

åkte in på sjukhus kunde grannen gå över och mata katten så den fick vara i sin 

hemmiljö. En patient uttryckte hur viktigt det var med någon vid sin sida vid ett 

läkarbesök, då det ibland var svårt att förstå all information. Det fanns då någon 

annan som hade hört samma sak och som patienten kunde fråga. Att ha någon i sin 

närhet att dela upplevelsen med gav en känsla av trygghet (Falk et al., 2007).  

Begränsningar 

Patienterna beskrev ofta hur de upplevde begränsningar på grund av deras brist på 

rörlighet, vilket innebar förändringar av de aktiviteter som det tidigare hade tyckt om att 

göra (Thornhill et al., 2008). Var och en uttryckte sorg över vardagliga uppgifter som de nu 

längre inte kunde utföra. De talade om att de kände sig fängslade och under övervakning, 

om antipati, tristess och ensamhet associerat till deras begränsade liv (Ryan & Farrelly, 2009). 

När patienterna inte kände igen sin egen kropp upplevdes den som ett fängelse, "Men som 

jag sa förut, det här är inget liv. Jag är i fängelse; jag är fängslad i min egen kropp.", ”egen 

översättning” (Nordgren et al., 2007, s. 7). Patienterna fick anpassa aktiviteten till sin ork och 

förmåga, sluta med aktiviteter eller fokusera på någonting annat (Nordgren et al., 2007).  

Falk et al. (2007) fann att dagliga aktiviteter tog längre tid att utföra. Det som tidigare hade 

gått fort och lätt krävde nu oändlig tid och energi.  

   

Att hantera dagligt liv 

Andnöd 

Kvinnliga patienter utvecklade olika strategier för att lugna sig själva, som att sätta sig ner 

och vila när de fick andnöd. De använde hjälpmedel t ex en rullator för att göra det dagliga 

livet lättare. De lyssnade på musik ibland för att glömma och att inte behöva tänka på sin 

sjukdom för en stund (Burström et al., 2012). Andfåddhet gjorde att patienter undvek 
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ansträngande aktiviteter, t ex. promenader eller att gå i trappor. Andfåddheten påverkades 

också av yttre faktorer som kallt eller varmt väder. Patienterna beskrev hur de med tiden 

lärde sig att hantera olika situationer, till exempel genom att slå ner på takten (Norberg et al., 

2014). Ytterligare strategier för att hantera hjärtsvikten var sjukgymnastik, djupandning och 

promenader vilket hjälpte till att öka deras kapacitet för framtida fysisk aktivitet. Om 

patienter fick andnöd gjorde de ett avbrott i sin aktivitet och efter en stund avtog andnöden 

(Kaasalainen et al., 2013). Patienter tog också ansvar över sin hälsosituation och valde bort 

situationer eller aktiviteter som de upplevde kunde påverka deras hjärtsvikt negativt, 

exempelvis körde de inte bil när det var jobbigt att andas (Falk et al., 2007).  

 

Trötthet 

I studien av Hägglund et al. (2008) utvecklade patienterna olika strategier för att hantera 

symtomen på trötthet. När det gällde kampen mot trötthet valde en del patienter att sätta 

upp regler eller mål för sig själva, till exempel att begränsa daglig vila till en timme, även om 

de önskade vila längre. Andra strategier var att ta dagliga promenader även om de bara 

orkade gå runt kvarteret (Hägglund et al., 2008). "Trött, trött, trött, när jag sitter och tittar på tv 

faller ögonen bara ihop...", ”egen översättning” (Andersson et al., 2012, s. 634). Att vara trött 

upplevdes ibland frustrerande på grund av kroppens oförmåga och den otålighet detta 

skapade. Ibland tog aktiviteterna längre tid att utföra och ibland fick patienterna avstå från 

dem (Andersson et al., 2012). Att få hjälp med exempelvis hygien, påklädning och andra 

praktiska saker gjorde att patienten inte blev så trött och hjälpen var viktig för många. Att ha 

läkemedel tillgängliga att ta vid behov var också en viktig åtgärd när det gällde att hantera 

sina symtom (Kaasalainen et al., 2013). Kreativitet var ytterligare en strategi i att underlätta 

dagligt liv. Patienten ställde upp foten på en stol för att lättare hålla balansen när denne 

skulle knyta sina skor. För att orka arbeta i trädgårdslandet satt patienten på en stol i syfte att 

både kunna vattna och skörda sina plantor (Falk et al., 2007). 

 

Egenvård 

Patienterna upplevde att det var viktigt att dagligen följa bland annat vikt och blodtryck 

(Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). Strategier att hantera hjärtsvikten var 

träning, läkemedel, syrgas och saltrestriktioner och förändrad kost. Träning och läkemedel 

verkade ha god effekt avseende symtomen (Kaasalainen et al., 2013; Falk et al., 2007).  
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Patienter upplevde att det var ”fantastiskt” att läkaren försökte hitta rätt behandling samt 

korrekt dosering av läkemedel. Patienterna beskrev att de följde ordinationerna även om en 

annan läkare hade ordinerat annorlunda (Burström et al., 2012). En patient i studien av 

Falk et al. (2007) uttryckte ångest över framtiden. Han ökade i vikt trots behandling 

med vätskedrivande läkemedel. Det gjorde att han övervägde nyttan med att faktiskt 

följa de råd och rekommendationer han fick vid återbesöken på kliniken.  

 

Hitta praktiska lösningar 

Pihl et al. redovisade 2011 att patienter kände sig tvungna att hitta praktiska lösningar och 

andra sätt att orka utföra aktiviteter i det dagliga livet. De hittade metoder för att klara av att 

hantera olika situationer. Patienterna beskrev vidare att de var tvungna att dela upp 

aktiviteterna för att orka. Fysiska begränsningar ledde till ökad framförhållning för att kunna 

hantera aktiviteter som krävde energi i det dagliga livet, som shopping och matlagning. Det 

uppfattades som både positivt och negativt och inkluderade både sociala evenemang samt 

vardagliga behov (Pihl et al., 2010). Andra praktiska lösningar var att ha sovrummet nära 

toaletten på grund av att sjukdomssymtom kunde kräva snabb tillgång till toalett. Att ha en 

stol på en trappavsats mellan olika våningsplan gav patienterna möjlighet att sätta sig och 

vila en stund för att sedan gå vidare (Falk et al., 2007). 

 

Stöd av omgivningen 

Familjemedlemmar tenderade att vara den primära källan av stöd till patienterna, bland 

annat i hushållsarbetet, och det var med blandade känslor. Patienterna förklarade ofta att de 

var tacksamma för det stöd de fick av andra, men de kände sig dåliga när de inte längre 

kunde bidra till att avlasta arbetsbördan (Thornhill et al., 2008). Kontakt med familj och 

vänner upplevdes som meningsfullt och patienterna beskrev hur de hjälpte dem i 

mån av sin förmåga och för patienterna ökade behovet av samarbete med omgivningen 

(Norberg et al., 2014). Patienter upplevde att det var viktigt med en busshållplats nära 

hemmet men de var också vara beroende av skjuts till affären eller sjukhuset. Patienterna 

kunde då ha energi kvar till de ärenden som skulle göras (Falk et al., 2007). Många patienter 

hade hemhjälp relaterat till deras begränsade fysiska kapacitet och behov av stöd, men det 
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fanns patienter som upplevde sitt behov av stöd som en börda för omgivningen. Andra 

patienter tyckte det var naturligt att vänner och familjemedlemmar hjälpte dem. 

 

Det är mycket som behöver göras. Jag gör en lista på saker som jag kan klara själv. Till exempel, jag kan 

inte bära en hel korg med tvätt från källaren.// Men mina barn tar hand om det när de kommer hem, 

egen översättning (Pihl et al., 2011, s. 6). 

 

Vårdens betydelse 

Brist på information  

Patienternas upplevelser av patientinformation varierade, från otillräcklig till ingen alls. 

Patienter hävdade att de fick skylla sig själva eftersom de inte hade efterfrågat mer 

information. Om de behövde mer information så kunde de finna den på egen hand genom 

att till exempel läsa tidningar (Andersson et al., 2012). "Verkligen, jag vet ingenting om min 

sjukdom, jag har inte fått någon information, och medicinerna gav de bara till mig...", egen 

översättning (Andersson et al., 2012, s. 634). Bristen på information innebar att patienterna 

inte visste hur de skulle hantera sina symtom. De accepterade då tröttheten och andnöden 

som en del av åldrandet eller orsakat av andra anledningar. Avsaknaden av 

patientinformation var tydlig då patienterna hade svårigheter att besvara frågor om 

innebörden av att leva med hjärtsvikt eller om erfarenheter av hjärtsviktssymtom 

(Andersson et al., 2012). Patienterna beskrev ofta sin hjärtsvikt i termer av symtom istället för 

att använda diagnosen hjärtsvikt (Kaasalainen et al., 2013; Rodriguez et al., 2008).  

 

Thornhill et al. (2008) beskriver att många patienter drog ut på att söka hjälp för sina besvär. 

När de väl sökte hjälp beskrev vissa av dem att läkarna hade svårigheter att komma fram till 

rätt diagnos. En del patienter blev fel diagnostiserade och i andra fall var läkarna osäkra på 

symtomen. Det var vanligt att läkarna diagnostiserade patienterna med att de hade 

hjärtproblem men de kunde inte komma fram till den exakta diagnosen. En del patienter 

blev irriterade och arga över att de fick felaktiga diagnoser (Thornhill et al., 2008).  ”Min 

läkarassistent läste den bara i journalen… jag tror att den borde ha förklarats lite mer, (men) jag 

tänker inte fråga min doktor direkta frågor om mitt hjärta, och hon är inte kvalificerad att svara på 

dem.” egen översättning (Rodriguez et al., 2008, s. 260). I studien av Andersson et al. (2012)  

framkom också att vissa patienter inte ens visste om att de hade hjärtsvikt.  Patienterna på 
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två äldreboenden såg också att personalen behövde mer kunskap om både hjärtsvikt och 

specifika omvårdnadsåtgärder samt hur andra samtidiga sjukdomar påverkar hjärtsvikt 

(Kaasalainen et al., 2013).  

 

Brist på kommunikation 

I studien av Kaasalainen et al. (2013) som utfördes på patienter på äldreboenden, beskrevs 

bristen på kommunikation med sjukvårdspersonalen som slumpartad. De lärde sig vem de 

skulle diskutera sina symtom med. Några patienter sade att de inte skulle berätta om sina 

symtom annat än i nödfall. Här påverkades förmågan till kommunikation av kognitiv svikt, 

och kunde i sin tur påverka förmågan till delaktighet i beslut. Detta var ett stort hinder i att 

kunna hantera hjärtsvikten. Några patienter upplevde att det underlättade med kontakter 

utanför boendet, med specialister som var mer involverade i deras medicinering. Där var 

kommunikationen bättre och även kontinuiteten i vården. (Kaasalainen et al., 2013). 

 

Tillit till vården 

Att leva med hjärtsvikt innebar att vara beroende av vård och behandling. Mediciner eller 

olika typer av behandlingar är alltid närvarande. Det håller patienterna vid liv men innebar 

samtidigt ytterligare begränsning av livssituationen (Nordgren et al., 2007). Det var viktigt 

med kontinuitet i vården och att vården gavs av samma begränsade sjukvårdsteam där det 

var möjligt. Detta var faktorer som ökade förtroendet för vårdpersonalen (Falk et al., 2007). 

Falk et al. (2007) beskriver också att det var viktigt för patienterna att kunna ringa till 

sjuksköterskan på hjärtsviktskliniken när de hade glömt given information eller 

undervisning eller snabbt ville boka en tid. Att vården gavs av samma sjuksköterska och att 

det var en specialistsköterska ingav stort förtroende hos patienterna (Falk et al., 2007). 

Patienter förväntade sig god omvårdnad när deras tillstånd försämrades, det var viktigt för 

dem när de tänkte på att slutet närmade sig. God omvårdnad involverade tillit, förtroende 

och hopp (Waterworth & Jorgensen, 2010). 

 

Att leva med förluster 

Sociala förluster  

Att leva med begränsad fysisk förmåga, som nedsatt ork, innebar sociala förluster. 

Patienterna förlorade sin ställning både i samhället och i sitt sociala nätverk, vilket medförde 
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förlorad koncentration och förlorad uthållighet i att kunna prestera i vardagen. Det var också 

svårare att ha ett umgänge på grund av att det var för jobbigt att ha gäster lika väl som att 

fara bort (Pihl et al., 2011).   

 

Förlust av identitet och könsroll 

Norberg et al. (2014) beskrev minskad förmåga att utföra aktiviteter som ett hot mot 

könsrollen. En man som bodde på tredje våningen beskrev hur svårt det var att bära upp 

livsmedel till lägenheten. 

 

Men så känner jag att jag bara vill lämna det jag har handlat i trappen och gå upp tomhänt, men så gör 

man inte...som man kan jag inte acceptera att jag inte kan klara av det...det skulle vara patetiskt, egen 

översättning (Norberg et al. 2014, s. 395).  

 

Kvinnor i studien av Norberg et al. (2014) beskrev hur lata de kände sig när de 

rationaliserade matlagning och hushållssysslor och deras irritation över att hushållsarbetet 

inte sköttes lika bra som tidigare (Norberg et al., 2014). Manliga patienter beskrev hur de 

upplevde det jobbigt att hjälpa till i köket och de skämdes om grannar såg att kvinnorna 

jobbade utomhus med manliga sysslor. Tvång på mannens förmåga att upprätthålla 

traditionella könsbundna arbetsfördelningar resulterade i att de kände sig utsatta samtidigt 

som det var jobbigt att visa detta för omgivningen (Freydberg, Strain, Tsuyuki, McAlister & 

Clark, 2010). 

 

 I en kontext av en livssituation på landsbygden och i ett mer framskridet skede av 

sjukdomen, kunde patienterna vara tvungna att flytta, vilket blev en förlust av identitet. 

Detta var ett hot mot arv och långvariga familjetraditioner (Freydberg et al., 2010). En annan 

förlust kunde vara att behöva flytta från sitt hem till ett boende (Waterworth & Jorgensen, 

2010). Patienter upplevde att det inte längre var möjligt för dem att vara den person de 

brukade vara och existensen blev då meningslös. De kunde inte längre förverkliga det de 

hade tänkt i livet och kunde inte heller uppfylla sina egna eller andras förväntningar 

(Nordgren et al., 2007). 
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Förlust av yrkesroll 

Patienter som var i arbetsför ålder kunde inte längre fullfölja sina livsplaner. När 

arbetsförmågan reducerades behövde de ibland sjukskriva sig, jobba deltid eller gå i 

förtidspension. Patienterna upplevde ibland att representanter från försäkringskassan eller 

sjukvården insisterade att de skulle gå i förtidspension, trots att patienterna själva hade tänkt 

jobba så länge som möjligt (Nordgren at al., 2007).  En del patienter tvingades lämna sina 

jobb som en konsekvens av sjukdomen, vilket hade störst inflytande över patienter som hade 

flera år kvar av sitt yrkesliv. En del patienter pratade om hur olyckliga de var över att 

behöva lämna sitt jobb medan andra kommenterade att det var svårt att fylla dagarna med 

något. Att lämna jobbet i förtid påverkade patienternas identitet och överlag glädjen i livet 

(Thornhill et al., 2008).  

 

”Det är självklart att jag inte är samma person, som jag var när jag jobbade och allt det, du 

vet…med andra ord så kan jag inte, jag kan inte glädja mig själv på det sätt som jag tidigare 

kunde göra (man, 69 år)”, egen översättning (Thornhill et al., 2008). 

 

Att möta en ny framtid 

Acceptans 

Patienter försökte acceptera sin diagnos, för att kunna anpassa sig till ett liv med en kronisk 

sjukdom. De beskriver att tiden fram till diagnosen kunde sättas var en transportsträcka 

(Thornhill et al., 2008). Patienter kunde förtränga negativa tankar eller känslor, vilket gav 

dem möjligheter att lära sig leva med sin situation (Nordgren et al., 2007).  Äldre patienter 

såg förändringar i livet, inklusive sin hjärtsvikt, som något de kunde acceptera och förvänta 

sig när de blev äldre (Pihl et al., 2011). 

 

Jag skulle önska att mitt liv tog slut jag är redo att dö. Jag har haft ett underbart liv men det är faktiskt 

lite för långt…jag har levt länge nog. Alla mina släktingar är sedan länge borta… jag har ingen familj 

alls och mina vänner i min generation är också sedan länge borta (kvinna 88), egen översättning 

(Waterworth & Jorgensen, 2010). 
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Hopp 

Patienterna förstod sitt allvarliga tillstånd men kunde ändå finna hopp. Hoppet innefattade 

en önskan om att den nuvarande situationen skulle vara tillfällig och hopp om en bättre 

framtid (Nordgren et al., 2007).  Trots att patienter beskrev upplevelsen av att hjärtsvikt både 

kunde föra med sig fysisk och känslomässig smärta så fanns det positiva aspekter till följd av 

sjukdomen. Vissa patienter sade att de inte kände sig sjuka och såg sig som glada och friska 

trots sin diagnos. ”Jag känner mig helt fantastisk för tillfället (man, 68 år)", egen översättning 

(Thornhill et al., 2008, s. 167). Noterbart var att några patienter ansåg att deras liv skulle 

kunna förbättras till följd av deras sjukdom. Dessa patienter visade att deras diagnos 

triggade igång och initierade en livsstilsförändring. Sjukdomserfarenheten uppfattades som 

en positiv livsförändring snarare än något som måste accepteras (Thornhill et al., 2008).  

Lowey, Norton, Quinn och Quill (2013) beskriver att patienter även hade hopp om att deras 

sjukdom skulle förbli stabil. Trots detta så visade det sig att det fanns en fruktan för 

framtiden. Patienterna beskrev i studien av Lowey et al. (2013) att de inte visste hur 

morgondagen skulle se ut på grund av sin sjukdom, ett år framåt. Några var bättre än andra 

på att acceptera det osäkra i sjukdomen. Flera patienter beskrev hur deras hälsa varierade 

från dag till dag. Svängningarna i deras liv gjorde det svårt att tänka på vad framtiden kunde 

innebära. Trots allt använde patienterna ordet hopp när de talade om framtiden (Lowey et 

al., 2013). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I enlighet med Friberg (2006) tog författarna reda på det aktuella forskningsläget genom att 

göra en litteraturöversikt och söka i databaser efter tidigare forskningsresultat om patienters 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Brister kan finnas i sökningarna i databaserna på 

grund av viss okunskap om deras funktioner och finesser. Om större kunskap hade funnits, 

framförallt i ett tidigare skede av sökningarna, så kunde eventuellt fler relevanta artiklar ha 

hittats. 

 

I PubMed användes MESH-termen ”heart failure” och i Cinahl användes headings ”heart 

failure”. I PsycInfo hittades inget liknande begrepp på ”heart failure”. Fritextord som 
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användes var daily life, experience samt life experience. En ytterligare brist är att möjligen 

fler sökord hade kunnat användas. 

 

Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt är ett område som är väl beforskat och gav ett stort 

utbud av artiklar. Kvalitativa studier angavs inte som ett inklusionskriterium i sökningarna 

men troligen, relaterat till att det handlar om upplevelser, så framkom i huvudsak kvalitativa 

artiklar.  Studier med kvalitativ design kan också ge en djupare förståelse för det valda 

fenomenet på grund av att de återger upplevelser, erfarenheter eller behov (Polit & Beck, 

2012, s. 556). Då syftet var att få en ökad förståelse för patientens upplevelse av att leva med 

hjärtsvikt ansåg författarna att detta var en lämplig metod. Syftet med att inkludera artiklar 

skrivna de senaste 10 åren var att få så aktuell forskning som möjligt. Det kan dock vara ett 

rimligt antagande att artiklar skrivna före år 2005 hade beskrivit liknande upplevelser. 

Inklusion även av artiklar där det inte fanns ett tydligt etiskt godkännande, kunde motiveras 

av att de beskrev en studieprocess som upplevdes ha ett korrekt och etiskt förfarande (Polit 

& Beck, 2012, s. 167). 

 

Ålder, kön och boendeform diskuterades och huruvida ett urval skulle göras, men på grund 

av att det som studerades handlade om upplevelser så fann författarna att dessa parametrar 

inte kändes relevanta. Det kunde således vara av intresse att fånga eventuella skillnader i 

upplevelser gällande ålder, kön och boendeform. Valet att exkludera artiklar där kontexten 

inte kunde överföras till västvärlden kan diskuteras då detta val är en subjektiv tolkning. 

Möjligheten finns, att resultatet hade kunnat få ett annat utfall om de hade inkluderats. Detta 

skulle kunna ses som en svaghet med arbetet. Utifrån den kunskap författarna har så kan 

granskningen av artiklarna ha graderats annorlunda av andra. 

 

En styrka med arbetet är att vi har varit två författare vilket gav möjlighet att diskutera 

arbetet med varandra. Valet att använda citat gav mer tyngd åt innehållet i texten och 

beskrev patienternas upplevelser som inte på ett lika tydligt sätt kunde uttryckas i text. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patientens upplevelse av att leva med 

hjärtsvikt. Resultatet av litteraturöversikten visar att patientens dagliga liv påverkas i stor 

utsträckning, relaterat till de två huvudsymtomen andnöd och trötthet. Patienten utvecklar 

varierande strategier för att hantera dagligt liv. En förutsättning för att kunna hantera sitt 

dagliga liv är att patienten har fått tydlig information om sin sjukdom, både diagnos och 

symtom. Att leva med hjärtsvikt kan innebära förluster, såväl fysiska, psykiska som sociala. 

Slutligen visar litteraturöversikten att patienten trots allt kan finna en acceptans i sin 

sjukdom och kan ha hopp om framtiden.   

 

Litteraturöversikten visar att leva med hjärtsvikt innebär att leva med både ett hjärta och en 

kropp som är opålitlig och oförutsägbar. I litteraturöversikten, som väl överensstämmer med 

Low et al. (2011) samt Falk et al. (2013), framkommer att de viktigaste symtomen som har 

påverkan på dagligt liv är andnöd och trötthet. Resultatet visar vidare att framförallt andnöd 

är ett symtom som kan ge upphov till varierande rädslor, från att inte orka med sin dag till 

tankar om döden. Rädslorna innebär också ett hinder för patienterna i det dagliga livet. 

Litteraturöversikten visar att lättillgängliga vårdkontakter samt ett socialt nätverk ger 

trygghet, tryggheten av att ha någon att dela upplevelsen med. Många patienter känner sig 

tvingade att ge avkall på aktiviteter som tidigare gav ett välbefinnande men nu istället leder 

till begränsningar och frambringar känslor av misslyckande.  

 

I litteraturöversikten finner författarna att patienterna utvecklar ett flertal strategier, i syfte 

att hantera sina symtom. Kreativitet är en strategi som möjliggör för patienten att underlätta 

och hantera dagligt liv. Vidare beskriver litteraturöversikten att leva med de fysiska 

begränsningar som hjärtsvikten orsakar, kräver större framförhållning när patienten ska 

utföra energikrävande aktiviteter. I litteraturöversikten framkommer även att egenvård är en 

viktig del i att hantera symtom, vilket Yu et al. (2007) visar med liknande resultat. 

Litteraturöversikten visar också att ett socialt nätverk, likaväl som den omgivande miljön, är 

av betydelse för att hantera dagligt liv. 
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Litteraturöversikten visar att det finns brister i informationen till patienten. Informationen 

upplevs alltifrån ringa till ingen alls och konsekvensen blir att patienten inte förstår sin 

sjukdom och sina symtom och då inte heller kan ta ansvar för sin egenvård. While & Kiek 

(2009) visar liknande resultat, att information har en positiv effekt på hur patienten tar 

ansvar för sin egenvård. Litteraturöversikten beskriver att när sjukvården inte på ett tydligt 

sätt kan informera patienten och använda en korrekt diagnos, blir effekten att vissa patienter 

inte är medvetna om sin sjukdom. I litteraturöversikten framkommer även att koninuitet och 

god informationsöverföring ökar patientens tillit till sjukvården, vilket är av stor betydelse 

när patienten lever med hjärtsvikt och främst när beroendet av vård ökar.  

 

Att leva med hjärtsvikt innebär förluster av olika karaktär, vilket litteraturöversikten visar. 

Den visar också att när den fysiska förmågan begränsas minskar möjligheterna att ha ett 

socialt umgänge. När förmågor avtar på grund av sjukdomen förlorar patienten en del av sin 

identitet, både den personliga och i rollen som man och kvinna. I litteraturöversikten 

framkommer att förluster kan omfatta den egna identiteten likaväl som identiteten i en 

yrkesroll. Att vara tvungen att överge sitt arbete, helt eller delvis, gör att patienten upplever 

sorg över planer som inte längre kan fullföljas.  

 

Litteraturöversikten beskriver att patienter som kan acceptera sin sjukdom har lättare att 

glädja sig över saker i nuet och uppleva att livet trots allt har en mening. Barremo et al. 

(2008) belyser vikten av att leva med ett hopp och en strävan efter ett liv som är meningsfullt. 

Litteraturöversikten visar även att äldre patienter kan se hjärtsvikten som en naturlig del av 

livet och åldrandet. Trots att patienterna har ett allvarligt tillstånd och en osäker framtid kan 

de ändå ha ett hopp och att tillståndet kan vara början på en positiv livsstilsförändring, 

vilket framkom i resultatet. 

 

Litteraturöversikten beskriver både positiva och negativa aspekter av patientens upplevelser 

av att leva med hjärtsvikt. En viktig del i resultatet, som författarna fann, är upplevelsen av 

bristen på information till patienterna. Resultatet visar även att patientens förmåga att 

hantera sin sjukdom och sina symtom förutsätter förståelse för sin sjukdom. Antonovsky 

(2011) bekräftar att förståelse av sjukdomen kräver att patienten får tydlig och strukturerad 
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information från sjukvården. För att patienten ska klara av att möta den påverkan som 

hjärtsvikten har, fysiskt, psykiskt och socialt, behöver vården tillhandahålla resurser som kan 

stödja patienten i att hantera sin situation. Patienten behöver resurser som skapar en känsla 

av delaktighet, skapar trygghet och ger patienten förutsättningar att hantera dagligt liv 

(Antonovsky, 2011, s. 44-46). I Jeon et al. (2010) framkommer liknande resultat, att en viktig 

faktor för hjärtsviktspatienter är känsla av kontroll, som uppstår när de upplever att 

de har kraften och förmågan att påverka sitt liv eller sin sjukdom. Jeon et al. säger vidare att 

de patienter som upplever känsla av kontroll, genom att ta ansvar för en livsstilsförändring, 

är mer tillfreds och inspirerade över att kunna påverka sin situation.  

 

Vården idag uppvisar kunskapsbrister hos sjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal, 

brister i informationsöverföring mellan olika vårdgivare samt brister i information till 

patienten, ofta redan i ett tidigt stadium. Detta innebär att det blir svårt för patienten att 

hantera sin situation och sitt försämrade hälsotillstånd. Genom att uppmärksamma dessa 

brister kan sjuksköterskan bidra till att vara ett stöd samt stärka patientens känsla av kontroll 

över sin sjukdom och sin situation. Detta kan då öka förutsättningarna för egenvård och en 

livsstilsförändring.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att det finns många problem relaterade till hjärtsvikt och stora variationer av 

upplevelser som kan vara av fysisk, psykisk såväl som av social karaktär. Det visar även på 

förmågor till att utveckla olika strategier. Författarna har fått en djupare förståelse för 

patienternas upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Åtgärder som författarna anser 

nödvändiga, relaterat till resultatet, är mer utbildning till samtlig hälso- och 

sjukvårdspersonal gällande hjärtsvikt. Förslag till fortsatt forskning är hur information om 

sjukdomen på ett bättre sätt kan nå ut till patienten så att denne kan hantera och förstå sin 

sjukdom. Sjuksköterskan bör ses som en viktig resurs och kan vara den som ger patienten 

möjligheter och förutsättningar till delaktighet samt understödja patienten i att hantera sin 

sjukdom. 
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Tabell 2 Sökningar i databaser                                                                                         Bilaga 1 

Databas Sökord Avgräns- 

ningar 

Antal 

träffar 

Antal valda  

efter läst 

titel 

Antal valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal valda 

efter läst 

artikel 

Antal 

inkluderade 

efter 

relevansbed. 

och kvalitets-

granskning 

CINAHL Heart failure, 

heading, AND daily 

life AND experience* 

10 år 29 10 8 5 3 

 

CINAHL Heart failure, 

heading, AND daily 

life AND experience 

10 år 23 7 5 + 

dubbletter  

1 0 

CINAHL Heart failure, 

heading, AND daily 

life AND experiences 

10 år 23 2 Dubbletter 0 0 

CINAHL Heart failure, 

heading, AND life 

experience* 

10 år 182 20 14 6 3 

CINAHL Heart failure, 

heading, AND life 

experience 

10 år 148 4 Dubbletter 0 0 

CINAHL Heart failure, 

heading, AND life 

experiences 

10 år 148 0 Dubbletter 0 0 

PubMed  Heart failure, MESH, 

AND daily life AND 

experience* 

10 år 53 12 9  4 3 

PubMed Heart failure, MESH, 

AND daily life AND 

experience 

10 år 35 2 Dubbletter 0 0 

PubMed Heart failure, MESH, 

AND daily life AND 

experiences 

10 år 15 4 4 1 0 

PubMed Heart failure, MESH, 

AND life experience* 

10 år 5 0 Dubbletter 0 0 

PubMed Heart failure, MESH, 

AND life experience 

10 år 300 

 

0 0 0 0 

PubMed Heart failure, MESH, 

AND life experiences 

10 år 106 14 11+ 

dubbletter  

5 4 

PsycInfo Heart failure AND 

daily life AND 

experience* 

10 år 20 2 2+ 

dubbletter 

1 1 

PsycInfo Heart failure AND 

daily life AND 

experience 

10 år 19 0 Dubbletter 0 0 

PsycInfo Heart failure AND 

daily life AND 

experiences 

10 år 19 0 Dubbletter 0 0 

PsycInfo heart failure AND life 

experience* 

10 år 20 

 

0 Dubbletter 0 0 

PsycInfo heart failure AND life 

experience 

10 år 20 

 

0 Dubbletter 0 0 

PsycInfo heart failure AND life 

experiences 

10 år 20 

 

0 Dubbletter 0 0 

 

 

 



 
 

Tabell 3 Översikt av inkluderade artiklar                                                                              Bilaga 2 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentar 

Gällande 

kvalitet 

Andersson 

et al., (2012) 

Sverige 

 

Hur 

människor 

med 

hjärtsvikt 

upplever 

stöd i 

primärvårde

n 

Kvalitativ 

design 

10 Semistrukturerade 

intervjuer, 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarnas 

upplevelser var 

att de inte hade 

fått information 

angående 

diagnosen eller 

orsaken till deras 

tillstånd. De 

trodde att deras 

symtom var 

relaterade till 

normalt åldrande. 

Medelhög 

Burström et 

al. (2011) 

Sverige 

Studien 

belyser 

kvinnors 

upplevelser 

av leva med 

kronisk 

hjärtsvikt 

med fokus 

på känslor 

av säkerhet 

och 

osäkerhet. 

Kvalitativ 

design 

8 Semistrukturerade 

fokugruppintervjuer, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnors känslor 

av säkerhet och 

inkluderar 

acceptans av 

dåtid, dagligt liv 

och av framtiden, 

att lita på kroppen 

trots sjukdom. 

Osäkerhet 

inkluderar 

känslor av skuld 

och ångest över 

en kropp som inte 

fungerar. 

Hög 

Falk et al., 

(2007) 

Sverige 

Studien 

beskriver 

hur personer 

som lever 

med 

hjärtsvikt 

klarar att 

under-stödja 

dagligt liv. 

Kvalitativ 

design  

17 Semistrukturerade 

intervjuer 

fenomenologisk metod 

Fem huvud-

kategorier  

identifierades från 

345 uttalanden. 

De beskrev 

variationer av hur 

patienterna kunde 

under-stödja 

dagligt liv. 

Hög 

Freydberg 

et al., 

(2010). 

Canada 

Förstå 

inverkan av 

kontext på 

upplevelse 

och 

reaktioner 

på hjärtsvikt 

 

Kvalitativ 

design 

42 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Dataprogram NVivo 7 

användes för att 

strukturera kvalitativa 

data. 

Påverkan av 

miljön var tydlig 

genom arbete och 

plats. Arbete och 

plats var starkt 

knutet till 

historien och 

hjärtsvikt kunde 

upplevas som ett 

stort hot mot arv 

och traditioner. 

Hög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

Gällande kvalitet 

Hägglund et 

al., (2008). 

Sverige 

Att belysa 

upplevelsen av 

att leva med 

trötthet bland 

äldre kvinnor 

med hjärtsvikt. 

Kvalitativ 

beskrivande 

design 

10 Narrativa 

intervjuer med 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultatet 

presenteras i två 

teman med fem 

underteman, vilka 

beskriver 

upplevelserna av 

trötthet samt hur 

kvinnorna 

hanterade sin 

livssituation. 

Hög 

Kaasalainen 

et al., (2013). 

Kanada 

Att beskriva  

upplevelser av 

att leva och dö 

med hjärtsvikt, 

hos boende på 

äldreboenden 

och deras 

närstående. 

Kvalitativ 

undersökande 

och 

beskrivande 

design 

14 Intervjuer, 

kvalitativa data 

analyserades 

med hjälp av 

N-Vivi 8.0 samt 

en beskrivande 

analysteknik. 

Begränsad 

förståelse av 

diagnosen 

hjärtsvikt, att leva 

med 

begränsningar 

och andra 

samtidiga 

sjukdomar och att 

övergå till vård i 

livets slut. 

Medelhög 

Lowey et al., 

(2013). 

USA 

Att beskriva 

upplevelser och 

mål med vården 

för patienter med 

hjärtsvikt i sen 

fas som nyss 

hade skrivits ut 

från sjukhus. 

Kvalitativ 

design 

20 Semistruktu-

rerade 

intervjuer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Trots det livs-

hotande 

tillståndet trodde 

patienterna att de 

hade tid. De 

hoppades att 

deras tillstånd 

skulle fortsätta att 

vara stabilt även 

om vissa 

upplevelser fick 

dem att tänka på 

när sjukdomen 

blev livshotande. 

Medelhög 

Norberg et 

al., (2014). 

Sverige 

Att beskriva 

upplevelser av 

begränsningar i 

sysselsättning 

och strategier att 

hantera dagliga 

aktiviteter hos 

äldre med 

hjärtsvikt 

Kvalitativ 

design 

10 Intervjuer med 

öppna frågor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Två teman med 

sju underteman 

om hur pat. 

upplevde 

begränsningar, 

anpassning till 

dagligt liv, fokus 

på meningsfulla 

aktiviteter och 

ändra eller inte 

ändra vanor. 

Hög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

Gällande 

kvalitet 

Nordgren et 

al., (2007). 

Sverige 

Att undersöka 

och beskriva 

vad det 

innebär att 

leva med 

måttlig till 

svår hjärtsvikt 

i medelåldern. 

Kvalitativ 

design med 

fenomenologisk 

ansats. 

7 Intervjuer med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Livssituationen 

karaktäriseras av 

en felande kropp, 

ett liv under 

ständigt hot, ett 

hälsotillstånd som 

förändras fort och 

en förändrad 

självbild. 

Hög 

Pihl et al., 

(2010). 

Sverige 

Att beskriva 

hur patienter 

upplever sin 

hjärtsvikt och 

sina fysiska 

begränsningar 

i dagligt liv. 

Kvalitativ 

design med 

fenomeno-

grafisk ansats. 

15 Semistrukturerade 

intervjuer med 

kvalitativ inne-

hållsanalys. 

Patienter 

upplevde en 

variation av 

strukturella 

aspekter avseende 

fysiska 

begränsningar i 

dagliga 

aktiviteter. 

Hög 

Rodriguez 

et al., (2008) 

USA 

Studien 

undersökte 

patienternas 

kunskap om 

diagnosen 

hjärtsvikt, 

förståelsen för 

behandlings-

rekommenda-

tioner och hur 

hjärtsvikten 

påverkade 

dagligt liv och 

prognosen. 

Kvalitativ 

ansats 

25 Öppna 

semistrukturerade 

frågor 

analyserades med 

hjälp av grounded 

theory. 

Patienterna 

upplevde en lång 

och försenad 

diagnosprocess 

med symtom som 

antogs bero på 

samtida andra 

sjukdomar. De 

flesta förstod 

vikten av 

egenvård och att 

följa ordinationer. 

Medelhög 

Ryan & 

Farrelly 

(2009). 

Irland 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser 

av att leva 

med 

avancerad 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ 

design med 

fenomenologisk 

ansats. 

10 Intervjuer med 

fenomenologisk 

analys. 

Upplevelsen av 

att leva med 

hjärtsvikt 

beskrevs som ett 

skräckfyllt och 

tröttsamt sätt att 

leva och 

karaktäriserades 

av en känsla av 

maktlöshet och 

beroende. 

Hög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

Gällande 

kvalitet 

Thornhill et 

al., (2008). 

England 

Studien ville 

upptäcka 

patienters 

upplevelser 

av att få 

diagnosen 

hjärtsvikt 

och därefter 

leva med 

sjukdomen 

Kvalitativ 

design 

25 Semistrukturerade 

intervjuer med 

fenomenologisk 

analys 

Fyra huvudteman 

identifierades: 

förändrade 

aktiviteter, livsstil, 

jobb och identitet 

Hög 

Waterworth 

& 

Jorgensen., 

(2010). 

Nya 

Zeeland 

 

 

Att 

upptäcka 

äldre 

patienters 

upplevelser 

av att leva 

med 

hjärtsvikt 

och deras 

övergång 

från 

oberoende 

till beroende 

och för vissa 

till döden 

Kvalitativ 

design. 

Longitudinell, 

pågick dec. 

2006-jan. 2008 

25 (två 

lämnade 

studien och 

fyra dog) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

analyserades med 

hjälp av NVivo 8 

Fynden visade att 

övergången inte var 

lätt. En äldre 

patients rörelse från 

en fas till en annan 

var en linjär 

process. Studien 

illustrerade vikten 

av förtroende från 

patientens sida mot 

vården. Deras 

rädslor var att bli en 

börda och att bli 

beroende. 

Hög 

 


