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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hjärtsvikt anses vara ett folkhälsoproblem globalt och det ökar ständigt. Personer 
som lever med hjärtsvikt får en påverkan på det dagliga livet så som sociala, psykiska och 
fysiska begränsningar i vardagen. För att personerna ska uppmärksamma sina symtom för att 
undvika försämring av tillståndet behöver sjuksköterskan informera och vägleda personerna.   
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 
Metod: En litteraturstudie genomfördes med kvalitativ ansats som baserades på nio 
vetenskapliga artiklar. Analysen inspirerades av Lundman och Hällgren-Graneheims tolkning 
av innehållsanalys och gjordes med en manifest innehållsanalys med latenta budskap. 
Resultat: Det blev tre kategorier med sju underkategorier. Kategorierna var En förändrad 
livsstil, Känslomässiga reaktioner och Livet har en mening.  
Slutsats: Det framkom att personerna upplevde en tilltagande trötthet som medgav stora 
begränsningar i fysisk aktivitet och det hindrade dem från att leva sina vardagliga liv. Det 
fanns dock också positiva aspekter. Vidare forskning i Sverige kan ge en bättre förståelse för 
hur personer i Sverige upplever sin hjärtsvikt. Det kan också behövas forskning på hur yngre 
personer upplever att leva med hjärtsvikt.  
 
Nyckelord: hjärtsvikt, upplevelser  
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Inledning 

Ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen i världen är hjärtsvikt och tillståndet har en ökande 

effekt på hälsan hos befolkningen (Maestre, et al., 2009). Sjuksköterskan har en viktig roll i 

vårdandet av patienter med hjärtsvikt genom undervisning och omvårdnad (Da Silva Simões 

Lessa, et al., 2016). För den enskilde personen innebär hjärtsvikt en omställning i livet där 

nya levnadsvanor måste tillämpas. Egenvård, läkemedel och nya metoder måste finnas för att 

bemästra vardagen (Ericson & Ericson, 2012).  Bagheri, Yaghmae, Ashtorab och Zayeri 

(2012) skriver att personer med hjärtsvikt upplever att andra betraktade dem som mindre 

värdefulla samt att personerna saknar självkänsla. Personer med hjärtsvikt har en uppfattning 

om att sjukvårdspersonal inte uppmärksammar deras behov och att det ingav en känsla av att 

bli bortglömd och förbisedd (ibid.). Socialstyrelsen (2015a) skriver att det är sjuksköterskans 

ansvar att identifiera sjukdomsupplevelsen för att kunna skapa förutsättningar för hälsa. Att 

förstå patientens livssituation och livsvärld är därför viktigt för att sjuksköterskan ska kunna 

ge en god omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010). Tidigare forskning har visat att 

sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskaper om hjärtsvikt för att främja en 

personcentrerad omvårdnad. Det leder till att patienter inte får den undervisning som krävs 

för att hantera egenvården och kan därför inte uppnå bästa möjliga hälsa (Sterne, Grossman, 

Migliardi & Swallow, 2014).  

 

Patienter med hjärtsvikt har en regelbunden kontakt med sjukvården där sjuksköterskor ska 

fungera som ett stöd till dessa personer och främja hälsa och lindra lidande. Eftersom att 

sjuksköterskor har kontakt med denna sorts patientgrupp skapas ett behov av att förstå vad 

dessa personer upplever. Forskning visar att sjuksköterskor inte har den kunskap om 

hjärtsvikt som krävs. Genom att sjuksköterskor förstår hur hjärtsviktpatienter upplever 

vardagen kan kvaliteten på vården höjas. Därför ska upplevelsen av att leva med hjärtsvikt 

belysas, som i sin tur kan leda till en bättre omvårdnad.  
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Bakgrund 

Hjärtsvikt 

De los Angeles Rodriguez-Gázquez, Arredondo-Holguin och Herra-Cortés (2012) förklarar 

att hjärtsvikt innebär att hjärtats förmåga att pumpa runt blodet har blivit nedsatt. Hjärtsvikt 

kännetecknas av dålig livskvalité, ett flertal olika sjukdomstillstånd och ofta sjukhusvistelse 

(ibid.). Högt blodtryck och kranskärlssjukdom är två av de vanligaste sjukdomarna som kan 

vara bakomliggande orsaker för hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2015a). På grund av hög 

dödlighet och sjuklighet anses hjärtsvikt vara ett folkhälsoproblem globalt. Förekomsten av 

hjärtsvikt har under de senaste decennierna ökat vilket bland annat beror på den åldrande 

befolkningen och att människor lever längre som en följd av bättre omvårdnadsmetoder och 

diagnostik (ibid).  

 

Nicholson (2014) skriver att efter diagnosen hjärtsvikt är konstaterad så kan symtomens 

svårighetsgrad graderas med hjälp av New York Heart Association (NYHA). NYHA används 

även för att övervaka utvecklingen av hjärtsvikt hos patienter (ibid.). Socialstyrelsen (2015b) 

beskriver att hjärtsvikt kan delas in i fyra olika faser, se tabell 1. Nivå 1 är den mildaste och 

nivå 4 är den svåraste. Den första fasen innebär att personen har hjärtsjukdom men utan 

symtom, i den andra fasen har personen lätt hjärtsvikt med trötthet och andfåddhet men 

endast vid mer måttlig grad av fysisk aktivitet. Den tredje fasen är medelsvår hjärtsvikt och 

personen blir andfådd av att till exempel klä på sig. I den fjärde och sista fasen har personen 

svår hjärtsvikt och är ofta bunden till sängen eller en stol (ibid).  

 

Tabell 1 Klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart Association 

NYHA I Kan utföra fysisk aktivitet utan några begränsningar eller symtom.  
 
NYHA II 

Små begränsningar vid utövning av fysisk aktivitet, till exempel 
trötthet, hjärtklappning eller andfåddhet. Vid vila är personen 
symtomfri.  

 
NYHA III 

Stora begränsningar vid utövning av mindre ansträngande fysisk 
aktivitet. Exempel på begränsningar är trötthet, hjärtklappning och 
andnöd. Vid vila är personen symtomfri.  

NYHA IV Klarar inte av att utföra fysisk aktivitet utan obehag. Symtom 
förekommer även vid vila.  

(Nicholson, 2014). 
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World Health Organization [WHO] (2016) förklarar att det finns olika typer av beteenden 

som klassas som riskfaktorer för personer med hjärtsvikt. Dessa beteenden är till exempel 

fysisk inaktivitet, ohälsosam kost, skadlig användning av alkohol och tobaksbruk. Dessa 

beteenden kan leda till att personerna får högt blodtryck, upphöjda blodfetter, höjt 

blodsocker, övervikt och fetma. För att minska risken för hjärtsvikt bör personer som har 

dessa beteenden ändra dem genom att till exempel bli mer fysiskt aktiva och sunda mat- och 

dryckesvanor (ibid.). 

Symtom vid hjärtsvikt 

Duffy, Hoskins och Dudley-Brown (2005) beskriver 12 huvudsymtom för hjärtsvikt. Det är 

bland annat vikt, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, svårt att andas vid inaktivitet, svullnad 

av ben, fötter eller anklar, trötthet, hosta och minskad aptit (ibid.). Nicholson (2014); 

Ponikowski et al. (2016) beskriver symtom som andningssvårigheter, trötthet, ödem och 

hjärtklappning som de vanligaste symtomen på hjärtsvikt. Symtomet andningssvårigheter 

specificeras som andnöd, andfåddhet och hosta (ibid.).  

Diagnos av hjärtsvikt 

Ericson och Ericson (2012) beskriver olika undersökningar för att kunna fastställa diagnosen 

hjärtsvikt. Med hjälp av NYHA kan svårighetsgraden av hjärtsvikt bestämmas tillsammans 

med de undersökningar som läkaren gör. De undersökningar som görs är till exempel 

datortomografi (DT), magnetröntgen (MR), elektrokardiografi (EKG) och viktkontroll. Det 

görs även en ultraljudsundersökning av hjärtat för att bedöma den systoliska funktionen 

(ibid.). Ponikowski et al. (2016) skriver också att DT, MR och EKG är vanliga 

undersökningar vid diagnostiken av hjärtsvikt. De skriver även att ekokardiografi (EKO) är 

en undersökning som görs och det innebär ultraljudsundersökning av hjärtat. Andra 

undersökningar som kan göras är arbetstester med EKG för att kontrollera hjärtats arbetskraft 

vid ansträngning (ibid.).  

Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt 

Ponikowski et al. (2016) skriver att gemensamt för behandling av hjärtsvikt är att förebygga 

försämring av sjukdomen, sjukhusinläggningar och symtomlindring. Den medicinska 

behandlingen av hjärtsvikt skiljer sig åt beroende på hur långt gången hjärtsvikten är samt 

vilken form av hjärtsvikt personen har. För att minska antal sjukhusinläggningar 

rekommenderas utövning av fysisk aktivitet i den utsträckning personen klarar av. Personen 

råds att sluta röka och minska sitt alkoholintag, samt äta en hälsosam kost och bevara en 
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hälsosam vikt för att undvika att hjärtsvikten förvärras. Daglig vägning rekommenderas av 

personer som lever med hjärtsvikt för att hålla koll på vikten. Duffy, Hoskins och Dudley-

Brown (2005) skriver att vikten har stor betydelse för att upptäcka om personen samlar på sig 

vätska i form av perifera ödem (ibid.). Ponikowski et al. (2016) skriver att 

patientundervisning gällande signaler och symtom på hjärtsvikt bör ges för att personen tidigt 

ska kunna upptäcka eventuella försämringar i sjukdomen (ibid.). 

Livsvärld  

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver att ett bekräftande av en 

persons livsvärld innebär att uppmärksamma personers och deras närståendes perspektiv. 

Uppmärksammande av personers dagliga tillvaro och vardagsvärld innebär ett 

livsvärldsperspektiv. Livsvärldsperspektivet innebär att förstå, beskriva och se ur ett 

perspektiv som personer förstår, och livsvärldsperspektivet betonar personers erfarenheter 

och upplevelser av ting, till exempel upplevelsen av ett sjukdomstillstånd (ibid.).  

 

Upplevelser 

Sanders, Ben Omar och Webster (2015) skriver att upplevelser är ett subjektiv som speglar 

hur personer känner och uppfattar sina erfarenheter. Erfarenheterna kommer att förändras och 

påverkas av olika faktorer beroende på personens ålder, kön och förutsättningar. Personer har 

olika individuella förväntningar som präglas av tidigare erfarenheter inom till exempel vård 

(ibid.). Yu, Lee, Kwong, Thompson och Woo (2008) beskriver att upplevelsen av att leva 

med hjärtsvikt är en process som går ut på att hitta en ny identitet och en ny mening med livet 

då det initiala beskedet om hjärtsvikt sätter personen i en ny och osäker situation (ibid.). 

Eriksson (1991) skriver att den som upplever hjärtsvikt har en självmedvetenhet och är 

medveten. En persons upplevelser kan tolkas och förstås till fullo av personen själv då en 

upplevelse är subjektiv, vilket gör en persons upplevelser till sina egna (ibid.). Sarvimäki och 

Stenbock-Hult (1996) beskriver att en upplevelse kan associeras med både negativa och 

positiva händelser, som till exempel lycka och lidande. Då en upplevelse kan vara ett tillstånd 

eller en inre känsla måste upplevelsen alltid förstås och förklaras i det sammanhang det sker 

eller i den situation personen befinner sig i (ibid.).  
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Teoretisk referensram 

Travelbee (1971) skriver att sin teori innebär att människan ska betraktas som en ovärderlig 

och unik person. Alla personer tar någon gång i livet oundviklig del av olika erfarenheter, till 

exempel lycka, förlust och lidande men varje persons upplevelse av erfarenheten är personlig 

(ibid.).  

 

Travelbee (1971) ser utifrån personens individuella upplevelser hälsa som en subjektiv 

bedömning. Sjuksköterskan bör alltid göra en individuell bedömning av personens behov vid 

omvårdnad. Målet med omvårdnaden för Travelbee är att inge personen hopp, vilket görs 

genom att sjuksköterskan hjälper personen att lindra lidandet och på så sätt understödja 

hoppet. Har personen hopp om att livet kommer bli mer behagligt, glädjefullt och att det 

kommer förändras så ökar chanserna till att uppnå personers önskningar. Sjuksköterskan ska 

finnas som en mellanhand och hjälpa personen hitta en mening i livet trots upplevelse av 

ohälsa. Utifrån personens individuella upplevelser är en person så frisk som hon eller han 

känner sig trots olika symtom och ställda diagnoser. Detta innebär också att personer kan 

uppleva ohälsa och känna av sjukdom utan några symtom eller en diagnostiserad sjukdom 

(ibid.). 

 

Travelbee (1971) belyser hur viktigt det är att se varje person som en specifik individ med 

personliga upplevelser istället för att se sjukdomen, detta för att personers reaktioner vid 

känslor är olika. Till exempel reagerar en del med oförmåga att acceptera situationen eller 

med en chock vid lidande. Starka känsloreaktioner kan komma att utryckas, så som 

förvirring, självmedlidande, uppgivenhet och vrede. Till skillnad från detta finns det även de 

som accepterar och förstår lidandet och ser det som en del i vardagen. Med denna 

personlighet och inställning finns bättre förutsättningar för att tillmötesgå lidande och 

sjukdom. Travelbee menar på att det som gör vilken inställning en person har till lidandet 

ligger i vilken inställning personen har till livet, men att oavsett vilken inställning en person 

har så är sökandet efter en förklaring eller en orsak till det som skett gemensamt. Meningen 

med det som skett måste förstås ur varje persons personliga upplevelse av situationen och är 

därmed subjektiv (ibid.). 

 

Travelbee (1971) beskriver olika faser för att etablera en mellanmänsklig process där en 

mellanmänsklig relation etableras. För att påbörja processen måste sjuksköterskan förstå vad 
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som ska åstadkommas i interaktionen, det vill säga vilka upplevelser personen har. För att gå 

vidare måste sjuksköterskan ta reda på varför omvårdnadsåtgärden måste göras, till exempel 

om personen upplever smärta eller obehag. Sist krävs det att sjuksköterskan kan använda sig 

själv på ett terapeutiskt sätt, det vill säga använda sin personlighet på ett ändamålsenligt och 

medvetet sätt. Sjuksköterskan ska ha förmåga att analysera och sammanfatta, samt kunna 

tillämpa sina yrkeskunskaper (ibid.). 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Metod 

Design 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har gjorts för att besvara studiens syfte. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) är en litteraturstudie en insamling av litteratur som ska redovisas och 

granskas efter insamlingen och sedan redovisas i en resultatredovisning. En kvalitativ studie 

innebär att kunna ta del av en persons inre, vilket forskaren behöver en god kunskap om för 

att kunna tolka den insamlade informationen. De skriver vidare att det är lämpligt att använda 

en kvalitativ forskningsmetod till att beskriva eller belysa ett fenomen då det är det centrala 

med studien (ibid.).  

 

Urval 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-

2017. Det var för att resultatet skulle bli så aktuellt som möjligt. Artiklarna skulle vara 

skrivna på antingen svenska eller engelska och vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

De skulle även vara gjorda med en kvalitativ metod samt inkludera personers upplevelser av 

att leva med hjärtsvikt. Det valdes att studera både män och kvinnor då båda könen kan 

drabbas av hjärtsvikt. Artiklarna skulle även vara peer-reviwed. Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) skriver att artiklarna bör vara peer-reviwed vilket innebär att 

artiklarna blivit granskade av experter och forskare inom ämnet. Det är viktigt då artiklarna 

blir mer tillförlitliga om de är granskade innan de blivit publicerade (ibid.).  

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle handla om andra hjärtsjukdomar men även att 
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det inte skulle vara upplevelser från andra personer än just de som lever med sjukdomen då 

syftet inte handlar om det.  

Datainsamling 

Sökningen började med fritextsökning i databaserna CINAHL och PubMed. Det gjordes för 

att se om det fanns relevanta artiklar publicerade som kunde besvara studiens syfte. Axelsson 

(2012) beskriver att en pilotsökning görs inom området som studien har för avsikt att 

undersöka för att se om det finns tillräckligt med vetenskapligt material. Det görs även för att 

precisera sökningen. Sökningen gjordes med fritext utan några angränsningar.  

 

De litteratursökningar som ligger till grund för studiens resultat gjordes efter fritextsökningen 

(bilaga 1). De sökord som använts togs fram med hjälp av svensk MESH som översätts 

samtidigt av ordlistan. Det användes även sökord som inte var framtagna av svensk MESH 

för att göra sökningen bredare och för att få fram ett så relevant resultat som möjligt. De 

sökord som användes var heart failure, life experiences, experience* och life change events 

(bilaga 1).  I artiklarnas ämnesordlista fanns det ockås sökord som var relevanta som också 

kom till användning. Enligt Willman et al. (2016) är sökorden som kommer från artiklarnas 

ämnesordlista en försäkring om att relevanta sökord använts. Efter det gjordes det enskilda  

sökningar med sökord och med kombinationer mellan dem för att finna artiklar som handlade 

om det som studien ville besvara.  

 

Databaserna CINAHL och PubMed användes vid sökningarna eftersom de var mest relevanta 

för sökningarna då de innehåller kunskap som behandlar studens syfte. Willman et al. (2016) 

skriver att CINAHL är en databas som täcker hälso- och vårdvetenskap och att PubMed är en 

referensdatabas som är världens största inom medicin (ibid.). Först kombinerades sökorden 

som fanns som både MESH term och inte MESH term med varandra med ordet OR. Sedan 

kombinerades sökorden med ordet AND för att specificera sökningen och få ett tunnare 

resulat. Sökningen i databaserna slutade med 77 artiklar som lästes på titelnivå. Det blev 19 

artiklar som sedan granskades på abstractnivå då deras titlar verkade besvara studiens syfte. 

Alla 19 artiklar lästes sedan på fulltextnivå då de tycktes besvara studiens syfte. Efter att de 

blivit lästa på fulltextnivå exkluderades de artiklar som visat sig inte besvarade studiens syfte. 

Det blev sedan 9 artiklar som var relevanta för studiens syfte som sedan skulle granskas 

(bilaga 1). 
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Kvalitetsgranskning  

Det blev totalt 9 artiklar som skulle kunna användas för besvara studiens syfte. Enligt 

Willman et al. (2016) görs en kvalitetsgranskning för att försäkra sig om att artiklarna håller 

en hög standard och uppfyller de kriterier som finns för att vara vetenskapliga (ibid.). 

Kvalitetsgranskningen gjordes tillsammans av de båda författarna. Efter det diskuterades 

artiklarnas kvalitet. Den granskningsmall som användes är utgiven av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) (bilaga 2). Varje artikel delades vid kvalitetsgranskningen in i hög, 

medelhög, mellan eller låg kvalitet. Artiklarna var tvungna att ha 90% ja för att de skulle ha 

hög kvalitet, mellan 85–90% för medelhög kvalitet och över 80% för mellan kvalitet. De 

artiklar som fick under 80% ansågs ha låg kvalitet. De artiklar som bedömdes ha hög kvalitet 

var de som användes i resultatet. Det var ingen artikel som exkluderades efter 

kvalitetsgranskningen då alla 9 artiklar hade 90–100% ja. Artiklarna hamnade på hög kvalité 

för att författarna inte har någon erfarenhet av att kvalitetsgranska vilket ledde till att det 

eventuellt kan vara någon eller några artiklar som egentligen skulle ha lite lägre kvalité. Det 

kan innebära att artiklarna blivit övervärderade av författarna. De artiklar som blev 

inkluderade presenteras i en artikelöversikt (bilaga 3).  

 

Dataanalys 

Lundman och Hällgren-Granheim (2012) skriver att meningsenheterna som ska tas ut ska 

besvara studiens syfte. Innan meningsenheterna togs ut lästes artiklarna igenom ett flertal 

gånger för att öka tillförlitligheten (ibid.). Meningsenheterna valdes ut av de båda författarna 

och skrevs in i en tabell för att allt skulle vara på samma ställe. I tabellen översattes 

meningsenheterna sedan till svenska med hjälp av lexikon. Sedan kondenserades 

meningsenheterna ned till kortare meningar, men fortfarande textnära. Det görs enligt 

Lundman och Hällgren-Granheim (2012) för att innehållet ska vara lättare att överskåda utan 

att förlora betydelsen. De skriver vidare att för att hitta olika mönster och trender behöver 

kondenseringarna kodas. Till sist kategoriserades de kodade meningarna i meningsenheter 

som enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2012) återge meningsenheternas centrala 

budskap. För exempel på innehållsanalys var god se bilaga 4.  

 

Texterna kan tolkas från person till person eftersom Lundman och Hällgren-Granheim (2012) 

metodik är en tolkningsbar process. Författarna har haft detta i åtanke och kontinuerligt 

diskuterat med varandra för att komma fram till så textnära kondenseringar som möjligt. 
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Innehållsanalysen är gjord på manifest nivå men enligt Lundman och Hällgren-Granheim 

(2012) innehåller alla texter inslag av både manifesta och latenta budskap (ibid.). 

Kategorierna som togs fram ligger till grund för rubrikerna i studiens resultat.  

 

Etiskt övervägande  

För att öka det vetenskapliga värdet ytterligare i en litteraturstudie bör det undersökas om de 

artiklar som är inkluderade i resultatet har etiska överväganden. Har de även tillstånd från en 

etisk kommitté eller liknande är det också bra (Wallengren & Henricson, 2012). Det var 6 av 

9 artiklar som hade etiska överväganden. De 3 resterande artiklarna diskuterade etiska 

aspekter.   

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier (bilaga 4). En förändrad livsstil med 

underkategorierna En tilltagande trötthet och en begränsad fysisk aktivitet och Social 

avskildhet. Känslomässiga reaktioner med underkategorierna En känsla av rädsla eller oro 

och Tankar kring döden. Livet har en mening med underkategorierna, Anpassning av livet 

och acceptans av sjukdomen, Trygghet och otrygghet och Behovet av ett supportsystem.  

En förändrad livsstil 

En tilltagande trötthet och en begränsad fysisk aktivitet  

Personerna upplevde att kroppen svek dem på grund av konstant svaghet och trötthet. De 

upplevde att allt numera tog mycket längre tid och att långa vilostunder och pauser hade 

blivit en stor del i deras liv mot deras vilja. Vissa uppgifter blev omöjliga att genomföra i 

samband med att deras hälsa försämrades (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Phil, Fridlund 

& Mårtensson, 2011; Ryan & Farrelly, 2009). Personerna med hjärtsvikt upplevde symtom så 

som andfåddhet och trötthet (Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Burström, 

Brännström, Boman & Strandberg, 2011; Ryan & Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 

2010; Phil, Fridlund & Mårtensson, 2011; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Scotto, 2005; 

Fry, McLachlan, Purdy, Sanders, Kadam & Chew-Graham, 2016; Burström, Boman, 

Strandberg & Brulin, 2007). Personerna beskrev att bristen på energi var överväldigande och 

ibland nedbrytande (Ryan & Farrelly, 2009). Enkla aktiviteter som tidigare gjorts utan 

problem blev en börda för vissa av personerna. Aktiviteterna ökade behovet av vilostunder 
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och känslan av utmattning gjorde att aktiviteter som till exempel gå till affären tog mycket 

längre tid (Ryan & Farrelly, 2009). En person uppgav att tröttheten hade blivit värre med 

tiden och att det nu tog över en timme att gå en promenad som vanligtvis tog 10 minuter 

eftersom att personen krävde långa vilostunder (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). En 

annan person beskrev en vardaglig syssla som att putsa sina skor som en uttröttande aktivitet 

där personen var tvungen att vila efteråt (Ryan & Farrelly, 2009). Personerna beskrev sina 

dagar som varierande, vissa dagar var värre än andra. De med svår hjärtsvikt upplevde ibland 

svårigheter med en så enkel sak som att lyfta sina armar över huvudet. Ibland kunde 

personerna inte ta sig upp ur sängen och förblev sängliggande utan energi till att försöka ta 

sig upp. Den försämrade fysiska kapaciteten hos personerna med hjärtsvikt medförde att 

personerna inte orkade göra något i det dagliga livet. En person beskrev sin situation som att 

det var en omöjlighet att orka föra en konversation eller hitta koncentration för att titta på TV. 

En annan beskrev sin situation som att allt personen gjorde var att ligga i sängen och känna 

förargelse (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2011; Ryan & Farrelly, 2009).  

 

“I've been tired and exhausted for a long time...I'm worse now than I ever 

was with walking. I tried to walk up the health centre Monday before 

last...it must have taken an hour and 15 minutes to get back home...it's 

only a 10 minute walk. It's uphill and every couple of minutes I was sitting 

like a poor wino, with my feet in the road, sitting on the footpath to get my 

breath back and rested.” (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007, s. 275). 

 

Personerna märkte av stora begränsningar i vardagen i form av fysiska begränsningar. De 

kunde inte längre utföra samma aktiviteter som förut. Eftersom att personerna inte ville ge 

upp aktiviteter som var viktiga för dem i livet, till exempel att fixa i trädgården, laga mat eller 

att gå ut med hunden krävdes planering och anpassning för att kunna utföra aktiviteterna 

(Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011; Fry, McLachlan, Purdy, Sanders, Kadam & Chew-

Graham, 2016). En känsla av att vara fångad i sin egen kropp var återkommande. Personerna 

kunde inte längre vara lika produktiva i hemmet eller på jobbet, vilket uppgav en känsla av 

värdelöshet och uppgivenhet. I samband med att hälsan försämrades var det tydligt att 

prestationsförmågan gradvis blev sämre. Detta ledde till att vissa personer inte längre trodde 

på sin egen förmåga eller sin fysiska kapacitet och därmed gav upp med att försöka förbättra 

sina prestationer i det dagliga livet (Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Pihl, 

Fridlund & Mårtensson, 2011; Scotto, 2005). Vissa personer upplevde tacksamhet för det lilla 



 

14 
 

de kan utföra i vardagen trots fysiska begränsningar. De var glada över att ha utövat fysisk 

aktivitet tidigare i livet så att de lättare kom igång med det igen efter sjukdomsbeskedet. Små 

dagliga uppgifter som att diska eller laga mat sågs som positiva prestationer. De uppgav att 

vila hjälpte mot det mesta, även om det innebar flera timmar ibland. Strategier utvecklades 

för att lugna ner sig själva och anpassa sig till sitt ohälsotillstånd, till exempel att sätta sig ned 

på varje stol de såg för att undvika andfåddhet eller dämpa ångest när deras hjärta slog 

oregelbundet (Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Burström, Boman, 

Strandberg & Brulin, 2007; Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2011). 

 

Social avskildhet 

Oförmågan att inte kunna utföra de aktiviteter personerna tidigare kunnat ledde till en känsla 

av ensamhet. Personerna såg det som en begränsning och uppgav att de saknade sitt tidigare 

sociala liv. De upplevde att de nästan aldrig går ut längre och om de går ut så måste de ha 

någon med sig. Personerna kunde inte längre gå ut när de ville, varken till affären eller till 

sociala event (Waterworth & Jorgensen, 2010; Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011; Pattenden, 

Roberts & Lewin, 2007; Fry, McLachlan, Purdy, Sanders, Kadam & Chew-Graham, 2016). 

 

”’Sometimes I become sad because I want to do more. At least when I 

think that I can’t do anything, almost nothing.’” (Pihl, Fridlund & 

Mårtensson, 2011, s. 7) 

 

Pihl, Fridlund och Mårtensson (2011) förklarar att personerna blev ledsna när de inte kunde 

göra det de kunde innan. De kände sig utanför då de blivit så begränsade av sin sjukdom. Det 

tog mycket på krafterna för personerna att vara sociala (ibid.). Saker som aldrig hade 

bekymrat personerna tidigare blev nu stora problem. Bristen på att inte kunna utföra saker 

medför att kontakten med andra människor blir allt mindre. Personerna kunde inte längre 

följa med på mässor, bröllop, konfirmationer eller träffa sina barnbarn. För vissa innebar 

detta en rädsla för hur det skulle bli om symtom uppkom när de var ensamma (Allen, 

Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Ryan & Farrelly, 2009). Allen, Arslanian-Engoren 

och Lynch-Sauer (2009) skriver att personerna blev frustrerade när deras sjukdom tog över. 

De kunde uppleva ledsamhet och depression av att inte kunna vara lika delaktig med sin 

familj längre (ibid.). Ryan och Farrelly (2009) skriver att det var en person som upplevde att 
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den inte kunde följa med på sociala tillställningar för att det var för långt att gå från bilen till 

huset där tillställningen skulle vara (ibid.).  

 

Känslomässiga reaktioner 

En känsla av rädsla eller oro  

Personernas brist på aktivitet berodde inte enbart på fysiska begränsningar. Personer med 

hjärtsvikt hade ofta en rädsla för att göra saker i det dagliga livet. Många rörde inte på sig på 

grund av rädsla eller oro över hur mycket deras hjärta klarade av. Rädslan av att hjärtat skulle 

nå sin gräns gjorde att många personer valde bort att göra saker som kunde vara fysiskt 

ansträngande (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011). En känsla som var återkommande var 

rädslan inför natten. Vissa vågade knappt gå och lägga sig och låg oroliga flera timmar innan 

de vågade sluta ögonen. Personer uppgav att de var tvungna att sova med flera kuddar för att 

de inte skulle kännas som att de skulle kvävas (Ryan & Farrelly, 2009; Allen, Arslanian-

Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Scotto, 2005; Burström, 

Boman, Strandberg & Brulin, 2007).  

 

”You try to go to bed at night and you can’t from pure fear – lie down – it 

takes 5 or 6 pillows sitting up like this – all the time trying to get your 

breath – you can’t lie down at all – or you’d smother you would.” (Ryan 

& Farrelly, 2009, s. 226) 

 

Många av personerna oroade sig inför framtiden om hur de skulle klara sig, speciellt när de 

blev äldre. Personerna uppgav att de upplevde ett sorts hopp inför framtiden men samtidigt 

att de upplevde en rädsla av att inte veta vad som kommer ske härnäst. I vissa stunder när 

hjärtsvikten gjorde sig mindre påmind avtog rädslan. I andra stunder var det tvärtom och då 

tog rädslan överhanden (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011). Vissa uppgav att de egentligen 

skulle må bra om det inte var för den ständiga rädslan och oron för att symtom skulle 

uppkomma igen. Detta gjorde att personerna blev frustrerade och de upplevde att det var 

skrämmande att inte veta när andfåddheten skulle drabba dem igen (Burström, Boman, 

Strandberg & Brulin, 2007; Ryan & Farrelly, 2009; Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-

Sauer, 2009).  
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Tankar kring döden 

När personerna fick beskedet om sin diagnos upplevde många att det inte fanns någon framtid 

kvar för dem. Tankar kring döden väcktes hos många av personerna och det upplevdes som 

skrämmande. De upplevde det skrämmande att de kunde dö när som helst. Några av 

personerna var ändå till freds med tanken på att deras tid snart är slut, de tyckte att de hade 

hunnit med mycket i sitt liv. De hoppades på att de skulle dö utan att behöva lida (Ryan & 

Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010; Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 

2011;  Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009). Waterworth och Jorgensen (2010) 

skriver att några personer inte ville lämna sitt liv då de tyckte att de hade mer att göra i livet. 

Det var även personer som tyckte att de inte hade någon framtid kvar efter de blivit sjuka, 

deras tid var snart slut. Någon person var redo att dö. Döden är skrämmande eftersom 

personen inte vet vad som händer, vet personen vart han eller hon är påväg är resan dit inte 

lika skrämmande längre (ibid.). Pattenden, Roberts och Lewin (2007) beskriver att 

personerna kunde vara självmordsbenägna för att sjukdomen hade påverkat deras liv så 

mycket (ibid.). Burström, Boman, Strandberg och Brulin (2007) skriver att det var några 

personer som upplevde att deras tid var över för att de var gammla och att de hade haft sin 

chans (ibid.).  

 

Livet har en mening  

Anpassning av livet och acceptans av sjukdomen 

Personerna upplevde sina fysiska begränsningar som problem. Allt handlade nu om att tänka 

om sitt liv genom att anpassa sig till sin funktionsnedsättning. Personerna upplevde att det 

krävdes mer planering mot vad de hade behövt innan. Det var till exempel inte längre bara att 

åka till familjen på släktkalas (Scotto, 2005; Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 

2009). Även matlagning och shopping behövdes anpassas på så sätt att veckohandling 

infördes för att orken inte fanns till att handla när det behövdes. Det krävdes mycket 

anpassning i vardagen för att se till att det alltid fanns matvaror hemma som inte krävde allt 

för mycket energi att tillaga (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2011). Vissa personer upplevde 

även att de var för gamla att ändra vissa vanor, vilket gjorde det svårare för personerna att 

anpassa sitt liv (Scotto, 2005). Vissa av personerna hade svårt att acceptera sin sjukdom i 

början. De förnekade att de var sjuka och försökte skylla det på andra sjukdomar. Efter en tid 

kom de underfund med att det var deras liv nu och accepterade vad sjukdomen hade att 
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medföra. Det som var svårast efter att de accepterat sjukdomen var att de var tvungna att 

alltid tänka och ligga ett steg före. De hade svårt att inte tänka på hur det var innan (Scotto, 

2005; Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2011; Allen, Arslanian-Engoren & 

Lynch-Sauer, 2009). Personer uppgav även att istället för att acceptera sin sjukdom så 

inbillade de sig själva att de inte var sjuka genom att säga det upprepade gånger tyst till sig 

själv (Burström, Boman, Strandberg & Brulin, 2007). En person menade på att hela livet hade 

krävt en förändring och anpassning efter att diagnosen hjärtsvikt var fastställd, och uppgav att 

hon nu behövde se på vardagliga saker på ett helt nytt sätt (Allen, Arslanian-Engoren & 

Lynch-Sauer, 2009). Personer upplevde att de hade kommit till insikt med att deras tillstånd 

aldrig kommer förbättras, men också att de äntligen hade accepterat det (Allen, Arslanian-

Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Ryan & Farrelly, 2009). 

 

Trygghet och otrygghet  

Vissa personer upplevde trygghet genom att veta vad kroppen klarar av och inte klarar av. 

Det var även vissa personer som upplevde trygghet genom att ha god kontakt med 

sjukvården. Det som personerna upplevde som otrygghet var att de inte visste vilka symtom 

som var till hjärtsvikt och vilka som kunde vara något annat, det var även vissa som inte 

visste om det var biverkningar av läkemedeln som gjorde att de mådde sämre eller om det var 

på grund av hjärtsvikten. En annan otrygghet fanns i att de var rädda för att få hjälp av 

personer som de inte kände (Burström, Boman, Strandberg & Brulin, 2007; Fry, McLachlan, 

Purdy, Sanders, Kadam & Chew-Graham, 2016; Burström, Brännström, Boman & 

Strandberg, 2011). Fry et al. (2016) skriver att några personer upplevde det otryggt att de inte 

visste vilka symtom som identifierade hjärtsvikt. De trodde det var något annat och hade då 

ignorerat det (ibid.).  

 

Behovet av ett supportsystem  

Personerna upplevde supportsystem som en viktig del i sitt liv. De saker de inte kunde utföra 

sjäva behövde de hjälp med och det var en trygghet för dem att ha ett supportsystem som 

kunde ställa upp. Det fanns de personer som inte hade ett supportsystem som saknade det. De 

kände att de inte längre kunde ta hand om sig själva och behövde någon som kunde finnas där 

och stötta dem i sin sjukdom (Scotto, 2005; Burström, Boman, Strandberg & Brulin, 2007; 
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Fry, McLachlan, Purdy, Sanders, Kadam & Chew-Graham, 2016; Allen, Arslanian-Engoren 

& Lynch-Sauer, 2009; Ryan & Farrelly, 2009).  

 

‘“I have a friend, and we kind of team up and help each other stay on the 

straight and narrow. It’s a lot easier when you have someone to share it 

with.” “Most of my friends ... have to eat like I do ... we help each other 

to be good ... And with friends to keep up with you and keep on with it, 

that does make it better.”’ (Scotto, 2005, s. 161).  

 

De personerna som hade flyttat till ett boende eller de som hade hemtjänst upplevde det som 

ett bra supportsystem. De hade alltid någon som hade koll på allting åt dem. Även de 

personerna som hade vänner och familj runt omkring sig upplevde det som ett bra 

suportsystem, de kunde ta sig igenom dagarna lättare när de hade personer runt om kring dem 

som förstod och lyssnade på dem när de ville dela med sig av hur de mådde (Allen, 

Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Burström, Boman, Strandberg & Brulin, 2007; 

Scotto, 2005). Vila och pauser hade blivit en allt större del i det dagliga livet samtidigt som 

antalet vardagssysslor förblev oförändrat och det sågs som en klar begränsning att inte hinna 

med att utföra dessa (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2011). Att personerna dessutom behövde 

förlita sig på att andra människor att sysslorna skulle bli gjorda eftersom att deras egen 

förmåga inte gick att lita på var frustrerande (Ryan & Farrelly, 2009). Personerna upplevde 

det både positivt och negativt att behöva ett supportsystem i form av hjälp och stöd från andra 

personer. Personer som upplevde det negativt menade på att de tyckte att de uppfattades som 

besvärliga och jobbiga av den som hjälpte till. De personer som upplevde att det var positivt 

såg det som att det var naturligt att vänner och familj hjälpte till (Phil, Fridlund & 

Mårtensson, 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstude med kvalitativ ansats som metod har gjorts då det var personers upplevelser 

av att leva med hjärtsvikt som skulle studeras. Det är forskningsfrågan som styr valet av 

metod (Forsberg och Wengström, 2016). Willman et al. (2016) förklarar att en kvalitativ 

ansats menar på att studera erfarenheter, uppleverser, fenomen och att tolka mening (ibid.). 
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Det hade kunnat genomföras en empirisk studie men författarna tyckte inte att det fanns 

tillräckligt med tid till det utifrån de förutsättningar som gavs för examensarbetet. Danielson 

(2012) beskriver att en empirisk studie innebär en bra planering och att det behövs bra med 

tid. I planeringen ingår bland annat intervjuer, urval av deltagare, tidsdisposition och etik och 

godkännande av studien (ibid.). Det som kan vara en fördel med en empirsk studie är att det 

kan bidra till ny information genom intervjuerna. En litteraturstudie som är strukturerad kan 

istället vara bra då det går att få en större bredd på informationen som ingår i ämnesområdet.  

 

I litteraturstudien som genomförts användes databaserna PubMed och CINAHL. Dessa 

databaser har fokus på hälso- och sjukvård. Fler databaser hade kunnat användas för att göra 

sökningen större och för att kunna hitta fler artiklar. Sökningarna i databaserna tog fram en 

ansenlig mängd artiklar vilket ansågs tillräckligt för att besvara studiens syfte. Willman et al. 

(2016) skriver att sökningen bör genomföras i relevanta databaser, dock ska de vara under 

rätt förutsättningar för studiens syfte (ibid.). Det bestämdes ett möte med en biblotikarie på 

Blekinge Tekniska Högskola för att få en bättre och lättare förståelse för hur databaserna 

fungerade. Det gjorde även att sökningarna kunde bli effektivare och att fler relevanta artiklar 

kunde hittas. Forsberg och Wengström (2016) skriver att det är bra att bestämma träff med en 

biblotikare då han eller hon känner till hur de olika databasernas indexeringssätt och struktur 

(ibid.). Sökordet AND har använts för att sätta ihop de olika sökorden vilket gjorde att 

sökningen blev begränsad och var mer inriktad på studiens syfte. Även att sökordet AND 

använts kom det fram artiklar som handlade om andra sjukdomar än hjärtsvikt. Eftersom det 

blev artiklar som inehöll annat än vad som skulle besvara studiens syfte var det många 

artiklar som inte gick att använda då deras titlar och abstract inte inehöll det som var 

nödvändigt. Söktermen OR användes också men det resulterade i en stor mängd artiklar 

vilket ledde till att det krävdes en begränsning för att det skulle kunna gå att hantera. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) kan söktermen NOT också användas. Det är för att kunna 

rensa bort de sökord som inte är relevanta för studiens syfte. Det gör att sökningen blir mer 

begränsad (ibid.). Om söktermen NOT hade använts hade risken funnits att artiklar som 

innehöll fakta om hjärtsvikt försvunnit.   

 

Det framkom 9 artiklar som kunde användas till resultatet efter sökningen och granskningen. 

De artiklar som framkommit ansågs tillräckligt för att besvara studiens syfte. Det hade gått att 

ha med fler artiklar men den tid som angets för examensarbetet sågs inte tillräcklig. 

Artiklarna som använts var mellan år 2000 och 2017 då det ansågs som mest aktuell 
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forskning. De artiklar som är med I resultatet är från Sverige, USA, England, Irland och Nya 

Zeeland. Det ges ett bredare perspektiv när det är fler länder som är involverade och det är 

positivt för resultatet. Willman et al. (2016) skriver att det krävs fler studier för att det ska 

kunna bli en evidensstyrka. Trovärdigheten blir då högre om resultaten är liknande även att 

de är gjorda i olika länder (ibid.). Trots att studierna är utförda i olika länder kan det finnas 

likheter i hälso- och sjukvården. Det kan även finnas mycket olikheter, speciellt mellan 

utvecklingsländer och industriländer. Utvecklingsländer kan ha brist på tillgång till mediciner 

då de kan ha försämrad tillgång till hälso- och sjukvård. Eftersom de skulle kunna ha brist på 

mediciner kan det ha påverkat personers upplevelser av att leva med sjukdomen hjärtsvikt. 

Willman et al. (2016) menar på att studier som inte är från nordiska länder bör studeras väl 

innan de kan tillämpas i nordisk hälso- och sjukvård.  

 

Upplevelserna av hjärtsvikt var studerade hos både män och kvinnor. Det var de generella 

upplevelserna som skulle studieras och inte skillnaden mellan män och kvinnors upplevelser. 

Eftersom hjärtsvikt är mer vanligt förekommande hos vuxna är alla artiklar inriktade på 

vuxna män och kvinnor. Det kryssades inte i att artiklarna skulle handla om vuxna personer 

med hjärtsvikt. Studien har inte varit inriktad på någon specifik NYHA-klass men alla artiklar 

har handlat om NYHA II-IV då klass I inte utmärker sig med symtom lika mycket.  

 

Tillförlitligheten och kvaliten granskades med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) granskningsprotokoll (bilaga 2). Det gjordes en förändring av frågorna i 

granskningsprotokollet. Frågorna som rörde analysmättnad och datamättnad togs bort då de 

ansågs för svåra att bedöma eftersom författarna var nya med att granska artiklar. Willman et 

al. (2016) skriver att kvalitetsbedömningen är en tolkning av varje individ som granskar och 

kan tolkas på olika sätt. Det är därför bra att förändra frågorna i granskningsprotokollet 

utefter studiens syfte (ibid.). Granskningen av artiklarna gjordes tillsammans, vilket kan ha 

lett till att tillförlitligheten är lägre än vad den kunnat vara. Varje fråga diskuterades dock 

tillsammans för att komma fram till det bästa svaret. Det var 6 av 9 artiklar som hade etiskt 

övervägande vilket sågs som en styrka för studiens trovärdighet, även att det var 3 artiklar 

som inte hade det. Alla 9 artiklar fick hög kvalitet efter granskningen. Willman et al. (2016) 

menar att det finns både undervärdering och övervärdering vid granskning av artiklar och det 

är alltid en risk för att det blir något av det (ibid.).  
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Metoden för hur analysen har gått till är inspirerad av Lundman och Hällgren-Granheims 

(2012) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Artiklarna lästes igenom av båda författarna 

ett flertal gånger för att de sedan skulle kunna ta ut meningsenheter tillsammans. Tolkningen 

av artiklarna kan variera och det kan bero på att författarna har olika förståelse för texten. Det 

kan innebära att det blivit en inverkan på resultatet. Meningsenheterna som valdes plockades 

ut tillsammmans. Lundman och Hällgren-Granheim (2012) skriver att en meningsenhet inte 

ska vara för stor eller för kort för att kunna skapa en trovärdighet. Är meningsenheten för stor 

kan det finnas risk att meningsenheten innehåller flera betydelser och är den för kort kan det 

innebära sönderfall (ibid.). Kondenseringen skedde efter meningarna blivit översatta, förutom 

i den artiklen som är skriven på svenska då det är författarnas modersmål. Meningsenheterna 

försöktes göra så textnära som möjligt. En risk för feltolkning fanns då de engelska uttrycken 

inte alltid har samma betydelse på svenska. Därför har en manifest innehållsanalys gjorts men 

med inslag av latenta budskap. Enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2012) är en 

manifest tolkning lättast för studenter men att det även kan få inslag av latenta budskap 

(ibid.). Efter kondenseringen kodades de kondenserade meningarna för att de lättare skulle 

kunna placeras i kategorier. Det var svårt att få ihop kategorier som ansågs förmedla det 

budskapet författarna ville få fram. Därför gjordes underkategorier för att kunna förmedla en 

djupare förståelse för kategorierna. Det gjorde att koderna var lättare att dela upp så de inte 

hamnade i olika kategorier. Lundman och Hällgren-Granheim (2012) skriver att inga koder 

får placeras i mer än en kategori.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att personerna upplevde stora begränsningar i vardagen i form av fysiska 

begränsningar och att de upplevde att kroppen svek dem i form av konstant trötthet och 

svaghet. Detta bidrog till att personerna inte längre upplevde sitt liv på ett tillfredsställande 

sätt utan att deras vardagliga liv nu präglas av många hinder. Personerna upplevde en känsla 

av att vara fången i den egna kroppen och på så sätt begränsad då det inte gick att utföra 

dagliga aktiviteter i samma utsträckning som innan sjukdomen. Personerna önskade att få 

återgå till sitt gamla liv och upplevde att deras kropp svek dem. Tierney et al. (2011) stödjer 

resultatet genom att skriva att personer med hjärtsvikt vill vara mer aktiva men att de inte 

vågade på grund av de symtom som uppkommer från hjärtsvikten. De personer som ville vara 

mer aktiva var de som var medvetna om de positiva effekterna av aktivitet (ibid.). Travelbee 

(1971) skriver att en sjuksköterskas uppgift är att lindra lidande och understödja hopp. 
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Sjuksköterskan ska finnas som en mellanhand när och försöka hjälpa personer att hitta en 

mening med livet i den nya livssituationen. Det är viktigt att utgå från personens individuella 

upplevelser för att kunna förstå vad det är som gör att en person upplever hälsa och ohälsa 

(ibid.). Dahlberg och Segersten (2010) styrker resultatet genom att beskriva att när en 

förändring sker i kroppen så ändras hela livssituationen då det är kroppen som ger tillgång till 

liv. När förändringen berör en långvarig sjukdom blir den ännu tydligare, då den inte enbart 

rör ett enskilt organ utan hela personens liv blir lidande genom till exempel en tilltagande 

trötthet (ibid.).  

 

Resultatet visar på hur personerna kunde känna sig isolerade relaterat till oförmåga att utföra 

olika aktiviteter, vilket leder till ett minskat socialt liv. Personerna upplevde att de aldrig kan 

gå ut när de vill längre på grund av en tilltalad trötthet. Bristen på att inte längre kunna utföra 

saker utanför hemmet ledde till en känsla av ensamhet.  Detta gick att styrkas av Cortis och 

Williams (2007) studie som belyser att personer kunde känna en social isolering trots att de 

var omgivna av vänner och familj. En känsla av ensamhet kunde också lysa igenom samt 

viljan att ha ett socialt liv. Personerna beskrev isoleringen som en konsekvens av hjärtsvikten 

och att det ledde till en ökad oro oavsett om de hade familj och vänner runt sig eller om de 

levde själva (ibid.). Även Travelbee (1971) styrker detta genom att belysa att starka 

känsloreaktioner kan uttryckas i form av rädsla, ångest och självmedlidande när en persons 

livssituation förändras (ibid.). 

 

I resultatet framkommer det hur personer är rädda för döden och upplevelsen av att det inte 

fanns någon framtid för personerna som fått diagnosen hjärtsvikt. Tankar kring döden väcktes 

och det var något som många av personerna ansågs vara skrämmande. Det som var mest 

skrämmande var att inte veta när eller hur livet skulle sluta, vilket gav en känsla av otrygghet. 

Resultatet styrks av Ekman, Ehnfors och Norberg (2000) som skriver att vissa personer kan 

uppleva döden som främmande och skrämmande. Gott, Small, Barnes, Payne och Seamark 

(2008) bekräftar även resultatet genom att skriva att personer kan uppleva rädsla inför en 

plågsam död. Yu, Lee, Kwong, Thompson och Woo (2008) stödjer även resultatet genom att 

beskriva att personer med hjärtsvikt kan ha en hotad livssituation eftersom att framtiden kan 

upplevas som oviss och oförutsägbar (ibid.). 

 

I resultatet redogjordes det att personerna uppgav att vila och sömn är en stor del av vardagen 

för att klara av att göra saker. Dagliga sysslor som att diska och laga mat sågs nu som 
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positiva prestationer i vardagen, även om det innebar flera timmar av vila efteråt. För att klara 

av vardagen utvecklades olika strategier för att anpassa sig till hjärtsvikten. Andersson, 

Eriksson och Nordgren (2012) styrker resultatet genom att skriva att personer kunde känna att 

kroppen förrådde dem när de ville göra aktiviteter som de inte orkade med (ibid.). Olika 

strategier som kunde tillämpas för att klara av vardagen var till exempel att sätta sig ned på 

varje stol som fanns i närheten för att minska trötthet. Detta kan styrkas av Andersson, 

Eriksson och Nordgren (2012) vars studie belyser att personer med fysiska begränsningar 

skapar strategier för att orka med aktiviteter eller avstå från krävande aktiviteter. Genom att 

skapa dessa strategier återfick personerna kontrollen över sitt liv, något som ansågs som 

tillfredsställande (ibid.). Genom att lyssna till personens önskemål och behov får personerna 

mer hopp om att livet trots begränsningar kan bli glädjefullt och behagligt (Travelbee, 1971). 

 

Resultatet presenterade att personerna med hjärtsvikt hade ett större behov av hjälp från andra 

då de inte längre kunde förlita sig på sig själva. Vissa av personerna kände att behovet av 

andra människor fick dem att känna sig som en börda, medan vissa tyckte att det kändes 

naturligt att ta hjälp av vänner och familj. Att ha ett supportsystem ingav en känsla av 

trygghet. Cortis och Williams (2007) styrker resultatet genom att beskriva hur personer gör 

sitt bästa för att behålla sitt vardagliga liv och att personerna har en stark vilja att behålla sin 

autonomi. Personerna uttrycker en svårighet i att acceptera hjälp från andra då det gör att 

personerna känner sig äldre än vad de egentligen är. Även om hjälpen kom från familj och 

vänner så ville personerna inte ses som en börda (ibid.). Dahlberg och Segersten (2010) 

bekräftar att behovet av hjälp kan ses som något negativt beroende på hur en persons 

personliga sfär ser ut. Sfären skiljer sig från person till person beroende på hur privata de är 

och hur de är som person (ibid.).  

 

Resultatet visade att personerna var ivriga att återgå till sitt normala liv hade det varit till 

fördel om personerna kan känna att de blir hörda och få stöd. Travelbee (1971) beskriver att 

sjuksköterskan alltid ska göra en individuell bedömning av personen och lyssna till personens 

önskemål. Det är viktigt att se varje person som en specifik individ med personliga 

upplevelser. För att lindra lidandet ska sjuksköterskan inge hopp till personen som söker 

hjälp. Det är viktigt att betrakta människor som en unik och ovärderlig person. Det innebär att 

sjuksköterskan ska finnas som en mellanhand och hjälpa personen att hitta en mening i livet 

trots upplevelsen av ohälsa, något som enbart kan göras genom att se till personen och inte 

sjukdomen. Ekman, Nordberg och Swedberg (2014) styrker detta genom att skriva att 
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personcentrerad vård ska användas gentemot hjärtsviktpatienter, då det är viktigt att vara 

mottaglig och lyhörd inför personens upplevelser och tankar. Sjuksköterskan ska hjälpa 

personer med hjärtsvikt att reflektera över sin hälsosituation och på detta sätt kan personens 

vilja och styrkor tillämpas inom vården, vilket ses som en fördel (ibid.).  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie beskrev hur personer med hjärtsvikt upplevde livet. Personerna 

upplevde en tilltagande trötthet som medgav stora begränsningar i fysisk aktivitet som 

hindrade dem från att leva sina vardagliga liv. Beroende på om personerna hade ett 

supportsystem eller inte upplevde de livet som tryggt respektive otryggt. De upplevde en 

känsla av social avskildhet som ingav en känsla av isolering då de inte kunde utföra 

aktiviteter utan begräsningar. Eftersom att personerna hade begränsningar ledde det till att de 

var tvungna att ta emot hjälp från vänner och familj, vilket ansågs vara både positivt och 

negativt. Förutom fysiska hinder så upplevde personerna även olika känslor som rädsla och 

oro inför döden. De kunde även finna det positiva i situationen och försökte förändra sina liv 

trots hjärtsvikten.  

 

Sjuksköterskan kan ge en bättre omvårdnad om det finns förståelse för hur hjärtsviktpatienter 

upplever sjukdomen. Sjuksköterskan kan få kunskap som kan bidra till att tillämpa en 

personcentrerad omvårdnad, vilket leder till att personernas lidande kan minska och att hälsa 

främjas. Kunskapen kan således användas för att höja kvaliteten på omvården. Denna 

litteraturstudie bestod främst av artiklar gjorda i andra länder, vilket leder till att resultatet 

kan ses ur ett globalt perspektiv. Vidare forskning kan behövas i Sverige för att göra studien 

mer applicerbar inom svensk hälso- och sjukvård. Även vidare forskning gällande skillnaden 

på män och kvinnor krävs, samt forskning kring hjärtsvikt hos yngre patienter och deras 

upplevelser av hjärtsvikt, då det kan leda till ett nytt perspektiv.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i CIHNAL 

Sökningar Sökords-

kombinationer 

Antal träffar Sökdatum Lästa på 

abstraktnivå 

Lästa 

fulltext-

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

S1 MH ”Heart 
failure” 

28 621 2017-02-22 0 0 0 

S2 Heart failure 41 075 2017-02-02 0 0 0 

S3 S1 OR S2 41 075 2017-02-22 0 0 0 

S4 MH ”Life 
experiences” 

15 534 2017-02-22 0 0 0 

S5 Life 
experiences 

20 904 2017-02-22 0 0 0 

S6 S4 OR S5 20 904 2017-02-22 0 0 0 

S7 Experience* 250 830 2017-02-22 0 0 0 

S8 MH “Life 
change 
events” 

5889 2017-02-22 0 0 0 

S9 Life change 
events 

6162 2017-02-22 0 0 0 

S10 S8 OR S9 6162 2017-02-22 0 0 0 

S11 S6 OR S7 OR 
S10 

26 585 2017-02-22 0 0 0 

S12 S3 AND S11 58 2017-02-22 16 16 7 
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Sökningar i PubMed  

Sökningar Sökords-

kombinationer 

Antal träffar Sökdatum Lästa på 

abstraktnivå 

Lästa 

fulltext-

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

S1 MH ”Heart 
failure” 

100 403 2017-02-22 0 0 0 

S2 Heart failure 207 033 2017-02-22 0 0 0 

S3 S1 OR S2 207 033 2017-02-22 0 0 0 

S4 Life 
experiences 

46 385 2017-02-22 0 0 0 

S5 [MeSH] Life 
change events 

20 806 2017-02-22 0 0 0 

S6 Life change 
events 

24 917 2017-02-22 0 0 0 

S7 S4 OR S5 OR 
S6 

46 385 2017-02-22 0 0 0 

S8 S1 AND S2 
AND S4 AND 
S5 AND S6 

19 2017-02-22 3 3 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Allen, J.W., Arslanian-Engoren, C., 
& Lynch-Sauer, J.  
 
 
2009, USA. 

The lived experience of 
middle-aged women with 
New York heart 
association class III heart 
failure: a pilot study  

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade 
intervjuer över 
telefon 

4 kvinnor med hjärtsvikt deltog i 
studien. Inklusionskriterierna för att 
delta i studien behövde kvinnorna vara 
över 21 år.  

Hög 

Burström, M., Boman, K., 
Strandberg, G., & Brulin, C.  
 
2007, Sweden. 

Male patients with heart 
failure and their 
experiences of being safe 
and unsafe  

Kvalitativ metod med 
fokusgrupps-
intervjuer 

9 män med hjärtsvikt deltog i studien.  Hög 

Burström, M., Brännström, M., 
Boman, K., & Strandberg, G.  
 
2011, Sweden.  

Life experiences of 
security and insecurity 
among women chronic 
heart failure 

Kvalitativ metod med 
fokusgrupp intervjuer  

8 kvinnor med hjärtsvikt deltog i 
studien.  

Hög 

Fry, M., McLachlan, S., Purdy, S., 
Sanders, T., Kadam, U.T., & 
Chew-Graham, C.A.  
 
 
 
2016, England 

The implications of living 
with heart failure; the 
impact of everyday life, 
family support, co-
morbidities and access to 
healthcare: a secondary 
qualitative analysis 

Kvalitativ metod med 
intervjuer   

11 personer med hjärtsvikt deltog I 
studien. Åldrarna var mellan 60-80 år.  

Hög 

Pattenden, J.F., Roberts, H., & 
Lewin, R.J.P.  
 
2007, England 

Living with heart failure; 
patient and care 
perspectives 

Kvalitativ metod med 
intervjuer 

36 personer med hjärtsvikt deltog I 
studien. Det fanns ingen åldersgräns.  

Hög 

Pihl, E., Fridlund, B., & 
Mårtensson, J.  
 
 
 
 
2011, Sweden.  

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

Kvalitativ metod med 
intervjuer 

15 personer med hjärtsvikt deltog i 
studien. Både män och kvinnor deltog, 
medelålder 76 år. 

Hög  

Ryan, M., & Farrelly, M.  Living with an unfixable Kvalitativ metod med 9 personer med långt utvecklad Hög 
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2009, Irland.  

heart: A qualitative study 
exploring the experience 
of living with advanced 
heart failure  

ostrukturerade 
intervjuer 

hjärtsvikt deltog i studien. 6 stycken 
var män och 3 stycken var kvinnor. 
Medelålder var 68 år.  

Scotto, C.J.  
 
2005, USA 

The lived experience of 
adherence for patients 
with heart failure 

Kvalitativ metod med 
intervjuer 

14 personer med hjärtsvikt deltog I 
studien. Åldrarna var mellan 42-84 år.  

Hög 

Waterworth, S., & Jorgensen, D. 
 
 
 
2010, Nya Zealand  

It’s not just about heart 
failure – voices of older 
people in transition to 
dependence and death 

Kvalitativ metod med 
en induktiv design 

25 personer med hjärtsvikt deltog i 
studien. Medelåldern var 80 år.  

Hög 
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Bilaga 4 Innehållsanalys 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“I didn’t want this in my life.” 

“Obviously this is not something I 

was born with. It is something to deal 

with.”  

Jag ville inte ha detta i mitt liv. 

Självklart är det inte något jag är född 

med. Det är någonting att handskas 

med.  

Jag vill inte ha detta i mitt 

liv, men måste hantera det 

ändå.  

Anpassning 

efter sjukdom 

Att anpassa och 

acceptera sin 

sjukdom 

 

 

 

 

 

 

Livet har en 

mening 

 

«Det tar emot överallt, det börjar bli 

tungt.»  

 Det är tungt och det tar 

emot.  

Otrygghet Att uppleva 

trygghet och 

otrygghet 

All of the respondents interviewed 

discussed their feelings about having 

or not having a support network of 

family and/or friends during their 

illness and the impact this had on 

them emotionally.  

 

Alla intervjuade deltagare diskuterade 

deras känslor om att ha och inte ha ett 

supportsystem av familj och/eller 

vänner under deras sjukdom och vad 

detta hade för inflytande emotionellt 

för dem.  

Diskussion om det var bra 

med ett supportsystem 

eller inte.  

Hur 

supportsystem 

påverkar 

Upplevelse av ett 

supportsystem 

‘I don’t think I dare to dig or rake 

and I don’t really know how much I 

dare to do because of my heart.’  

Jag tror inte jag vågar gräva eller kratta 

och jag vet inte riktigt hur mycket jag 

vågar göra på grund av mitt hjärta.  

Jag vågar inte anstränga 

mig på grund av mitt 

hjärta.  

Begränsningar 

på grund av 

rädsla.  

Att uppleva rädsla 

eller oro 

 

 

Känslomässiga 

reaktioner 

 

Oh my heart’s on the blink. It’s a bit 

wonky. I mean it’s a bit tired. They 

told me that’s it. I could go any time, 

they told me that.  

Oh mitt hjärta är på blink. Det är lite 

ostadigt. Jag menar att det är lite trött. 

De sa att det var det. Min tid var snart 

slut, det sa de till mig.  

Mitt hjärta är trött och min 

tid är snart slut. 

Tiden är snart 

slut. 

Tankar kring 

döden 

“…and since the heart failure I get “… och sedan jag fick hjärtsvikt har jag Ibland orkar jag inte göra Trötthet Att uppleva  
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days when I just can't lift my arms—

and I'd say ‘oh I'm having one of 

those days B’—I'd be just sitting like 

that..” 

dagar där jag inte ens orkar lyfta 

armarna – och då säger jag ’jag har en 

av dem där dagarna, B’ – och så sitter 

jag där.” 

någonting sen jag fick min 

sjukdom.  

trötthet  

 

 

 

 

En förändrad 

livsstil 

 

‘Sometimes I become sad because I 

want to do more. At least when I 

think that I can’t do anything, almost 

nothing.’  

Ibland blev jag ledsen för att jag vill 

göra mer. I alla fall när jag tänker på att 

jag inte kan göra någonting, nästan 

ingenting.  

Jag blir ledsen när jag 

tänker på att jag nästan 

inte kan göra någonting.  

Ledsamhet Att uppleva social 

avskildhet 

“I'm 54 years old—still young—and 

when I see 70 yr olds walking the 

street and passing me by I feel like a 

right ejit (idiot)—they're flying up 

the street and I'm crawling up it” 

“Jag är 54 år gammal – fortfarande ung 

– och när jag ser 70 åringar gå på gatan 

och passerar mig känner jag mig som 

en idiot, de flyger uppför gatan medan 

jag kryper.” 

Personer som är äldre än 

mig klarar sig mycket 

bättre än mig. Jag kryper 

medan de springer.  

Fysiska 

begränsningar 

Att uppleva 

fysiska 

begränsningar 

 


