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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärtsvikt är en sjukdom som ökar och uppstår när hjärtats pumpförmåga är 
försämrad. En person med hjärtsvikt kan uppleva hälsa, välbefinnande eller lidande utifrån 
livsvärldsteorin. Det behövs mer kunskap och förståelse om hur det är att leva med hjärtsvikt 
för att kunna erbjuda en god omvårdnad. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 
hjärtsvikt.  
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design baserad på 15 vetenskapliga artiklar. 
Innehållsanalysen baserades på Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys 
för kvalitativa studier. 
Resultat: Resultatet visade att personer som lever med hjärtsvikt upplevde sig begränsade där 
tröttheten upplevdes som en stor begränsning. Personerna upplevde en rädsla och oro av att 
leva med hjärtsvikt och symtomen som förekom. Försämrad ekonomi på grund av att inte 
kunna arbeta upplevdes som en rädsla och oro. Det framkom att personer med hjärtsvikt 
kunde uppleva både positiva och negativa känslor för symtomen som hjärtsvikten medförde. 
Personer med hjärtsvikt upplevde att stöd från andra personer var av stor betydelse, till 
exempel stöd från hälso- och sjukvårdpersonal och närstående. 
Slutsats: Studien visade att personer som lever med hjärtsvikt upplever att symtomen av 
hjärtsvikten är en begränsning i det dagliga livet och påverkar personernas sociala relationer, 
ekonomiska situation, rädsla och oro för framtiden samt synen på livet. Det är viktigt att 
sjuksköterskan har en förståelse om hur det är att leva med hjärtsvikt för att kunna erbjuda 
god omvårdnad, vara ett bra stöd samt bidra med information. Framtida studier som skulle 
kunna göras är kvalitativa studier baserade på intervjuer om hur det är att leva med hjärtsvikt 
för att få fram fler upplevelser för att öka förståelsen och på så sätt kunna förbättra 
omvårdnaden.  
 
 
 
Nyckelord: Hjärtsvikt, hälsa, lidande, livsvärldsteori, upplevelser och välbefinnande. 
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Inledning 
Ungefär en till två procent av världens befolkning lever med hjärtsvikt (McMurray et al, 

2012). Socialstyrelsen (2015) skriver att hjärtsviktens prognos är allvarlig, en bättre 

uppföljning och behandlingar under senare år har förbättrat prognosen. Däremot visar 

analyser att personer som lever med hjärtsvikt inte får den utredning samt behandling som 

rekommenderas (ibid.). Ericson och Ericson (2012) förklarar att hur allvarlig hjärtsvikten är 

beror på hur allvarliga symtomen är och klassificeras utifrån New York Heart Association 

(NYHA) som är en internationell definition av allvarlighetsgraden vid hjärtsvikt. Symtom vid 

hjärtsvikt varierar från person till person och beror på att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt 

med blod ut i kroppen (ibid.) Thornhill et al., (2008) förklarar att symtomen kan skapa ångest 

och förvirring hos personen vilket kan innebära ökad problematik för diagnostisering av 

sjukdomen. Personer med hjärtsvikt kan uppleva att omgivningen beter sig annorlunda genom 

att vara överbeskyddande, ta avstånd samt att undvika kontakt. Det ses som ett problem för 

personer med hjärtsvikt då personerna kan känna sig mindre betydelsefulla och kan få ett 

sämre självförtroende (ibid.). Dahlberg och Segesten (2013) beskriver att som sjuksköterska 

är det viktigt att lyssna på den individuella personen och syftet med omvårdnaden är att 

stödja, förstå samt stärka personer som exempelvis lever med hjärtsvikt (ibid.). 

 

Hjärtsvikt är en sjukdom som ökar (McMurray et al., 2012), därför kommer vetskapen om 

förståelse samt god omvårdnad bli allt viktigare vilket resulterar i att det behövs mer 

forskning om omvårdnad vid hjärtsvikt. Prasun (2015) skriver att sjuksköterskor har en viktig 

roll vid bedömning, övervakning och omvårdnad av personer som lever med hjärtsvikt. 

Sjuksköterskan möter personer med hjärtsvikt på många ställen inom vården och målet är att 

alla sjuksköterskor som arbetar med personer som lever med hjärtsvikt ska ha kunskap och 

vara skickliga inom området (ibid.). Denna studie behövs för att få en ökad förståelse om vad 

det kan innebära för en person att leva med hjärtsvikt. Målet är att sammanställa den 

forskning som finns och på så sätt kunna skapa ökad förståelse för hur det är att leva med 

hjärtsvikt för att kunna förbättra omvårdnaden av personer med hjärtsvikt i framtiden. 
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Bakgrund 
Hjärtsvikt 
Enligt Eikeland, Haugland och Stubberud (2011) innebär hjärtsvikt att hjärtat inte har 

tillräckligt med kraft att pumpa runt blodet till resten av kroppen och orsaker till detta kan 

vara en hjärtsjukdom eller en hjärtinfarkt. Hjärtsvikt har olika benämningar som akut, 

kronisk, högersidig, vänstersidig, systolisk samt diastolisk. Akut hjärtsvikt innebär att 

tillståndet inträffar plötsligt och kronisk hjärtsvikt innebär att det utvecklas långsamt. 

Hjärtsvikten kan förekomma i vänster eller höger sida av hjärtat men också i båda sidorna 

samtidigt. Vänstersidig hjärtsvikt kan orsaka att personen blir trött, yr, förvirrad samt andfådd 

på grund av ödem i lungorna vilket innebär finns vätska i lungorna. På grund av hjärtsvikten i 

vänstra kammaren kan den högra kammaren påverkas och därmed även orsaka högersidig 

hjärtsvikt. En person kan ha högersidig hjärtsvikt utan att ha vänstersidig hjärtsvikt. 

Högersidig hjärtsvikt kan orsaka hjärtklappningar, trötthet, arytmier och utveckla ångest samt 

ödem i armar och ben. Systolisk hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga är försämrad 

medan diastolisk hjärtsvikt innebär att vänster kammare inte fylls med blod i tillräcklig 

omfattning (ibid.). 

 

Ericson och Ericson (2012) förklarar att New York Heart Association (NYHA) är en 

internationell definition av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt, utifrån en bedömning gjord på 

personer med hjärtsvikt subjektiva symtom. Hjärtsvikten klassificeras utifrån fyra olika grader 

och delas in i asymtomatisk hjärtsvikt, lätt hjärtsvikt, måttlig hjärtsvikt samt allvarlig 

hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt kontrolleras till exempel hjärtfrekvens, andningsfrekvens, 

syremättnad, viktkontroll, eventuella ödem samt klassificering enligt NYHA utifrån 

personens subjektiva symtom. Åtgärder sätts in för att lindra symtom och sjukdomens 

utveckling då den inte går att bota (ibid.). 

 

Att leva med hjärtsvikt 
Thornhill et al. (2008) beskriver att sjukdomen kan orsaka frustration, otrygghet, depression 

och osäkerhet inför framtiden. Många personer med hjärtsvikt lever med sömnrubbningar då 

personerna vaknar på natten vilket kan resultera i att personerna känner sig trötta under dagen. 

Tröttheten kan leda till att personen inte orkar följa med på olika aktiviteter som innefattar 

fysisk ansträngning vilket då kan ge en känsla av isolering som följd. Depression är vanligt 
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förekommande vid hjärtsvikt, många personer som lever med hjärtsvikt upplever ofta en 

känsla av att förlora sig själv och personerna kan känna sig mindre betydelsefulla. 

Självförtroendet kan försämras då symtomen ofta är andfåddhet och trötthet, vilket gör att 

personerna inte längre kan vara lika delaktiga i fysiska aktiviteter som personerna tidigare 

kunde vara. Eikeland et al. (2011) skriver att information om hjärtsvikt är viktig för personen. 

Kunskapen om sjukdomen, att lära sig känna igen symtom och vad dessa beror på samt hur 

det hör ihop med vardagliga aktiviteter som kanske inte längre kan utföras är viktigt då 

sjukdomen ofta leder till att personen behöver ändra sin livsstil. En organiserad undervisning 

och uppföljning rekommenderas då det har visat sig att dessa uppföljningar och 

undervisningar ökat överlevnaden, förbättrat personers livskvalitet och antalet 

sjukhusinläggningar för personer med hjärtsvikt har minskat. Thornhill et al. (2008) förklarar 

att personer som får hjärtsvikt är ofta pensionerade eller nära till pension. En vanlig 

konsekvens av sjukdomen är att personer som fortfarande arbetar kan tvingas sluta vilket i sin 

tur kan leda till att personerna blir olyckliga och det kan påverka personer med hjärtsvikts 

livsvärld (ibid.).  

 

Livsvärldsteori 
Dahlberg och Segesten (2013) förklarar att livsvärlden är den värld som personen lever i, den 

är personlig och utgår från personens perspektiv. Livsvärlden beskriver hur personers hälsa, 

lidande, sjukdom och vårdande påverkar deras liv.  

 

Eikeland et al. (2011) beskriver att sjuksköterskans uppgift vid omvårdnad av personer med 

hjärtsvikt är att identifiera och bedöma olika tecken på försämring av sjukdomen. Det är 

viktigt att låta personen beskriva sina symtom och hur personen känner för sin sjukdom samt 

vara uppmärksam på depression genom olika bedömningsinstrument. Stöd från sjuksköterska 

men även från anhöriga är viktigt för att främja personen till egenvård. Muntlig och skriftlig 

information samt undervisning i hur personen kan förhålla sig till sin sjukdom är 

betydelsefull. Dahlberg och Segesten (2013) menar att vården har livsvärlden som grund och 

vården ska se, förstå, analysera och beskriva hälsa, välbefinnande, sjukdom, vård och lidande. 

En större öppenhet borde finnas för att kunna förstå personers sätt att hantera den sjukdom 

personen lever med och hur sjukdomen påverkar den enskilda personens liv (ibid.).  
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Eriksson (1986) påvisar att syftet med att vårda och ta hand om en person är för att lindra 

lidande samt ge personen stöd och vägledning för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande. 

Konstam, Moser och De Jong (2005) förklarar att inte kunna kontrollera och förutse vad 

hjärtsvikten kan orsaka för lidande i det dagliga livet, kan skapa ångest hos personer med 

hjärtsvikt. Ångest kan bidra till förändrat beteende och efter en tid leda till depression då 

personen har svårt att acceptera den förändrade livssituationen. Depression kan leda till att 

personens hjärtsvikt försämras och därmed öka lidandet (ibid.). 

 

Upplevelse av hälsa och välbefinnande 

Dahlberg och Segesten (2013) förklarar att som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap 

och förmåga att se och lyssna på hur den individuella personen upplever välbefinnande och 

hälsa samt hur personen upplever sin sjukdom. Travelbee (1971b) beskriver att en upplevelse 

är subjektiv och att en upplevelse inte är något som personen endast hör eller tolkar från 

omgivningen utan något som personen själv upplever. Eriksson (1989) förklarar att 

upplevelsen av hälsa är individuell och kan variera för den enskilda personen vid olika 

tillfällen i livet. En person kan uppleva hälsa trots sin sjukdom då personen själv avgör vad 

hälsa är. Hälsan påverkas av den sociala och kulturella miljön där till exempel klimat och 

stress har påverkan på personen. Antonovsky (1991) skriver att hälsa beror på det 

förhållningssätt som personen övergripande har för sin sjukdom samt hur det påverkar 

personens förmåga att kunna hantera olika påfrestande situationer (ibid.). 

 

Antonovsky (1991) skriver att välbefinnande är ett svårdefinierat begrepp och det kopplas 

ofta samman med begrepp som livsmod, tillfredsställelse och lycka. Livsmod, 

tillfredsställelse och lycka innefattar bland annat glädje, positiva och negativa upplevelser, att 

vara entusiastisk samt utveckling mot olika mål i personens liv. Eriksson (1989) förklarar att 

välbefinnande är en känsla som har att göra med ens persons inre upplevelser. En persons 

upplevelse av välbefinnande är subjektiv och därmed personlig samt unik (ibid.).  

 

Upplevelse av lidande 

Travelbee (1971a) förklarar att lidande är en upplevelse som varje person upplever 

individuellt och graden av lidande varierar från person till person. Lidande kan påverka en 

person på olika sätt. Känslor som till exempel att personen blir arg, ledsen, förvirrad, tycker 

synd om sig själv samt blir nedstämd kan leda till att ångest tar över en stor del av livet. 
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Personer kan uppleva lidande någon gång i livet och det finns både personer som accepterar 

och inte accepterar sitt lidande. Lidande behöver inte endast vara fysisk smärta utan kan även 

vara psykisk smärta (ibid.). 

 

Wiklund (2003) skriver att lidande kan delas in i tre olika delar, vilka är vårdlidande, 

sjukdomslidande samt livslidande. Vårdlidande är lidande som uppkommer av behandling 

och omvårdnad av en sjukdom som till exempel om en person skulle få fel medicin eller inte 

få tillräcklig omvårdnad. Sjukdomslidande är det lidande som är kopplat till sjukdomen vilket 

till exempel kan vara de symtom som hjärtsvikten orsakar men även lidande av eventuell 

behandling. Livslidande är lidande som påverkar personens liv på så sätt att livssituationen 

förändras vilket till exempel kan bero på smärta, fysiska begränsningar eller att det aktuella 

tillståndet inte kan behandlas (ibid.).  

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

Metod  
Design 
En litteraturstudie med kvalitativ design valdes för att svara på studiens syfte då personers 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt skulle beskrivas. Kristensson (2014b) förklarar att en 

litteraturstudie är en studie som är gjord utifrån litteratur. En forskningsfråga ska ställas för att 

sedan söka litteratur på ett strukturerat sätt och därefter kritiskt sammanställa informationen 

till ett resultat. Henricsson och Billhult (2017) skriver att i kvalitativa studier används 

berättelser, observationer men även intervjuer. Studier som görs med kvalitativ design ska ha 

en holistisk syn vilket innebär att forskaren ska se hela personen och studera olika 

erfarenheter som personer upplevt. Kristensson (2014a) påvisar att den kvalitativa 

forskningen har som syfte att nå ett djup och en detaljerad data från personernas eget 

perspektiv (ibid.).  

 

Datainsamling 
I denna studie användes artiklar för att samla in data om personers upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt. För att svara på studiens syfte användes databaserna PubMed och CINAHL för att 

söka efter artiklar. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2015b) skriver att CINAHL är en databas 
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som är inriktad på omvårdnadsvetenskap och PubMed är den fritt tillgängliga versionen av 

Medline. Medline innefattar cirka 95 procent av omvårdnadsskrifter samt medicinsk litteratur 

och uppdateras dagligen (ibid.).  

 

Olika sökord användes för att bredda artikelsökningarna (bilaga 1). Artikelsökningarna 

gjordes med hjälp av den booleska operatorn OR mellan sökorden för att få fram så många 

artiklar som möjligt vilket bildade ett sökblock. Därefter lades sökblocken ihop med den 

booleska operatorn AND (bilaga 1). Östlundh (2017) förklarar att AND är den mest använda 

operatorn och den används för att föra ihop olika sökningar så att databasen ska få fram data 

som innehåller sökord som valts. OR används för att skapa en sökning med sökord för att få 

en bredare sökning (ibid.). I artikelsökningen valdes det att ta hjälp av bibliotekarien för att 

öka kunskapen om att söka i block. Artikelsökningarna resulterade i totalt 1230 träffar som 

lästes på titelnivå. På abstraktnivå lästes 240 artiklar där 182 artiklar valdes bort på grund av 

att artiklarna var kvantitativa eller innehöll andra sjukdomar eller behandlingar. Hjärtsvikt är 

en vanlig sjukdom som ofta förekommer tillsammans med andra sjukdomar vilket ansågs 

kunna påverka resultatet i denna studie då endast personers upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt skulle beskrivas. 58 artiklar som ansågs svara på syftet lästes i fulltext. Slutligen 

gick 25 artiklar vidare till kvalitetsgranskningen då resterande artiklar inte ansågs svara på 

syftet efter att ha lästs i fulltext. 

 

Urval 
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt ha genomgått peer review granskning. 

Segesten (2017) förklarar att engelska är grundspråket inom forskning och Willman et al., 

(2015b) beskriver att peer review innebär att en expert inom området har granskat artikeln 

före publicering (ibid.). Artiklarna skulle vara kvalitativa, baserade på intervjuer samt vara 

publicerade efter år 2007. Inklusionskriterier i studien var att personerna skulle leva med 

hjärtsvikt. I studien valdes inget åldersspann eller specifikt land för att få en bred 

artikelsökning som skulle svara på syftet. Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar och 

artiklar som inkluderade andra sjukdomar och behandlingar i samband med hjärtsvikt då det 

kunde påverka personers upplevelse av att leva med hjärtsvikt. 
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Kvalitetsbedömning 
För att bedöma artiklarnas kvalitet samt tillförlitlighet granskades artiklarna enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2015a) granskningsmall Bilaga H kvalitetsbedömning av kvalitativ 

metod (bilaga 2). Kvalitetsbedömningen innehöll 14 punkter. Vid elva uppfyllda punkter 

ansågs artikeln ha hög kvalitet och mellan åtta till elva uppfyllda punkter ansågs artikeln ha 

en medelhög kvalitet. Under åtta uppfyllda punkter ansågs artiklarna ha låg kvalitet. Vid 

kvalitetsbedömningens början var det totalt 25 artiklar, varav tio artiklar valdes bort då 

artiklarna ansågs ha låg kvalitet. 15 artiklar valdes att ha med i studien, 13 artiklar var av hög 

kvalitet och två artiklar var av medelhög kvalitet (bilaga 3). Artiklarna kvalitetsbedömdes 

först enskilt och diskuterades sedan tillsammans.  

 

Dataanalys  
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys användes då en induktiv 

kvalitativ innehållsanalys valdes av utföras då upplevelser av att leva med hjärtsvikt skulle 

beskrivas. Priebe och Landström (2017) förklarar att arbeta induktivt innebär att forskaren ska 

arbeta så förutsättningslöst som det går (ibid.). Innehållsanalysen skulle ha en manifest 

inriktning med latenta inslag. Olsson och Sörensen (2011) skriver att manifest innebär att 

texten ska beskriva det mest synliga samt uppenbara och latenta inslag innebär att en liten 

tolkning kan förekomma (ibid.).  

 

När kvalitetsbedömningen var utförd valdes meningsenheter ut och översattes enskilt, sedan 

diskuterades vilka meningsenheter som svarade på syftet gemensamt. Totalt plockades 252 

meningsenheter ut. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att en meningsenhet är en 

konstellation av ord och meningar som förklarar upplevelser (ibid.). När meningsenheterna 

hade valts ut och översatts kondenserades de tillsammans för att sedan skapa koder. Koderna 

fick olika färger för att underlätta struktur och ordning på vilken artikel som koderna 

tillhörde. Koderna skrevs sedan ut och klipptes i remsor för att para ihop koder som 

förklarade liknande upplevelser vilka i sin tur bildade underkategorier och kategorier. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att när en meningsenhet har valts ut från den valda 

texten ska den kondenseras vilket innebär att korta ner meningen men fortfarande behålla 

innehållet. Den kondenserade meningsenheten ska sedan kortas ner ytterligare till en kod, 

vilket innebär att kärnan i meningsenheten ska vara kvar men med så få ord som möjligt. 

Koderna ska sedan bilda underkategorier och kategorier som förklarar det budskapet som 
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meningsenheterna vill säga (ibid.). De underkategorier och kategorier som togs fram 

användes som grund i resultatets rubriker och underrubriker. 

Resultat 
Analysen resulterade i tre huvudkategorier och två underkategorier. Första kategorin var att 

känna sig begränsad. Andra kategorin var att uppleva rädsla och oro. Den tredje kategorin 

var att uppleva stöd från andra personer med två underrubriker, hälso- och 

sjukvårdspersonalens stöd samt närståendes stöd. 

 

 
Figur 1: Kategorier och underkategorier 
 

Att känna sig begränsad 
Personer med hjärtsvikt upplevde sig begränsade på grund av olika symtom som till exempel 

andfåddhet, bröstsmärta, trötthet, svaghet i benen, ödem och försämrad aptit. Oregelbundna 

hjärtslag, tryck över bröstet, yrsel, oro och svimningskänsla var andra upplevelser som 

personer med hjärtsvikt beskrev då livskvalitén påverkades negativt och orsakade 

begränsningar i den fysiska aktiviteten (Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; Jones, 

McDermott, Nowels, Matlock & Bekelman, 2012; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & 

Arnold, 2008; Chuen Wei Seah et al, Kiat Tan, Chew Huang Gan & Wang, 2016; Wayment 

Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-Sauer, 2009; Klindworth, Oster, Hager, Krause, Bleidorn 

& Schneider, 2015). Andfåddhet påverkade förmågan att genomföra enkla dagliga aktiviteter 

och det fanns en irritation över att inte kunna utföra till exempel trädgårdsarbete eller gå på 

promenader (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). 
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“Very short of breath... I can’t do much of anything... and can’t breathe” (Burström, 

Brännström, Boman & Strandberg, 2012, s.820). 

 

Personer med hjärtsvikt upplevde att personerna drog sig för att delta i olika aktiviteter, till 

exempel att ordna middagar då personerna inte orkade laga mat eller diska vilket sågs som en 

begränsning (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011; Norberg, Boman, Löfgren & Brännström, 

2014). Personer med hjärtsvikt upplevde att symtomen var oförutsägbara och personerna 

uttryckte att det fanns bra dagar och dåliga dagar vilket begränsade förmågan att bidra både 

hemma och på arbetet (Wayment Allen et al., 2009; Jones et al., 2012; Pattenden et al., 2007). 

Personer med hjärtsvikt upplevde andfåddhet och trötthet som en begränsning, personerna 

ville leva som innan vilket bidrog till svårigheter att förstå orsaker av symtomen. Brist på 

motivation för att förbättra sitt tillstånd upplevdes samt svårigheter att göra förändringar på 

grund av symtomen upplevdes som andra begränsningar för personer som lever med 

hjärtsvikt (Burström et al., 2012; Pihl et al., 2011; Chuen Wei Seah et al., 2016). Personer 

med hjärtsvikt uttryckte att personerna inte längre kände sig normala och längtade tillbaka till 

sitt friska jag (Wayment Allen et al., 2009). När inte hushållsarbeten kunde utföras på samma 

sätt längre beskrevs en känsla av lathet och det uttrycktes svårigheter att anpassa livet efter 

begränsningar av hjärtsvikten vilket skapade osäkerhet hos personerna med hjärtsvikt 

(Norberg et al., 2014; Burström et al., 2012). Personer med hjärtsvikts förmåga att utföra 

aktiviteter kunde förändras snabbt under dagen och personer uttryckte att fysiska 

begränsningar orsakade depression och en känsla av att inte kunna göra något längre 

(Hägglund, Boman & Lundman, 2008; Wayment Allen et al., 2009; Ryan & Farrely, 2009). 

Vid en ökad trötthet och minskad kapacitet på grund av begränsningar uppskattades 

återstående förmågor såsom att kunna betala räkningar eller lösa korsord samt att 

minnesfunktionen var normal (Hägglund et al., 2008; Sundin, Bruce & Barremo, 2010).  

 

“I sit and read the recipe and my husband does the work. I felt so lazy when I can’t do the 

cooking anymore” (Norberg et al., 2014, s.395). 

 

Personerna med hjärtsvikt kunde inte längre utföra aktiviteter som personerna tidigare tog för 

givet, till exempel att promenera och träna (Burström et al., 2012). Tvätta och handla kunde 

vara alltför fysiskt krävande vilket kunde leda till andnöd vilket sågs som en begränsning för 

personer med hjärtsvikt. Om personerna med hjärtsvikt tog ut sig för mycket ena dagen 

bidrog det till att personen behövde vila hela dagen efter vilket sågs som en begränsning i 
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livet (Norberg et al., 2014; Jones et al., 2012; Wayment Allen et al., 2009). Begränsad fysisk 

aktivitet ledde till att personerna med hjärtsvikt förlorade det sociala nätverket och ställningen 

i samhället och det uttrycktes frustration över att inte kunna utföra det personerna kunde göra 

tidigare (Burström et al., 2012; Pattenden et al., 2007; Pihl et al., 2011). 

 

Personer med hjärtsvikt uttryckte att trötthet var en begränsning i personernas liv. Tröttheten 

beskrevs som att vara trött i hela kroppen, psykiskt trött, att inte ha tillräckligt med energi 

eller ha låga energinivåer. Relationer, fysisk aktivitet, samhällsengagemang, sysselsättning 

och socialt liv begränsades av tröttheten och gjorde livet svårt för många personer (Jones et 

al., 2012; Pattenden et al., 2007). Personer med hjärtsvikt beskrev att tröttheten inte behövde 

vara relaterat till en viss aktivitet och beskrevs som en känsla av domningar och att kroppen 

inte fungerade normalt (Hägglund et al., 2008; Jones et al., 2012). Tröttheten var oförutsägbar 

och varierade från dag till dag, det upplevdes vara en vana att vara trött och att tröttheten 

representerade personernas liv. Tröttheten påverkade relationer med andra vilket kunde 

orsaka irritation. Personer med hjärtsvikt kunde inte arbeta på grund av tröttheten vilket 

bidrog till isolering vilket sågs som en begränsning (Norberg et al., 2014; Jones et al., 2012). 

 

Personer med hjärtsvikt upplevde att sömn inte gjorde någon skillnad. Vila och sömn var en 

stor del av personernas liv och tröttheten kunde inte ignoreras vilket resulterade i en förändrad 

livssituation och en minskad självständighet (Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 

2009; Jones et al., 2012; Pihl et al., 2011; Hägglund et al., 2008). Tröttheten innebar 

begränsningar i aktiviteter i det dagliga livet, till exempel lätta aktiviteter som att tvätta håret 

eller att böja sig ner till golvet orsakade trötthet. Tröttheten upplevdes värre på morgonen och 

mindre på eftermiddagen. Fysiska uppgifter sågs som omöjliga på grund av initiativlöshet 

eller trötthet. Det upplevdes vara svårt att slutföra aktiviteter på grund av fysisk trötthet och 

försämrad uthållighet (Norberg et al., 2014; Pihl et al., 2011; Hägglund et al., 2008). Personer 

med hjärtsvikt upplevde att otillräcklig energi innebar anpassning av sitt beteende i tungt 

arbete (Hägglund et al., 2008). Personer med hjärtsvikt ville få ut det mesta av dagen trots 

begränsningar av symtom som andfåddhet och trötthet. Vid behov satte sig personer med 

hjärtsvikt ner för att till exempel lösa korsord eller lyssna på musik tills personerna mådde bra 

igen (Wayment Allen et al., 2009; Jones et al., 2012; Burström et al., 2012). 

 

“Since the heart failure I get days when I just can’t lift my arms and I’d say ‘Oh I’m having 

one of those days’” (Ryan & Farrely, 2009, s. 226). 
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Att uppleva rädsla och oro 
Personer med hjärtsvikt upplevde att rädsla och osäkerhet skapades på grund av irritation, 

stress, brist på energi, oregelbunden puls, yrsel och kallsvettning (Burström et al., 2012). En 

rädsla för att bli en börda för familj, partner och vänner beskrevs och personer med hjärtsvikt 

upplevde rädsla i samband med framtida vård vid livets slut. Lidande ville undvikas och 

personerna med hjärtsvikt önskade en snabb och fridfull död (Sundin et al., 2010; Waterworth 

& Jorgensen, 2010; Klindworth et al., 2015; Pihl et al., 2011). Personer med hjärtsvikt var 

oroliga för sitt minne och över att inte kunna komma ihåg saker som till exempel livsstilsråd. 

Rädslan gjorde att personer med hjärtsvikt inte vågade utföra vissa aktiviteter, till exempel att 

åka utomlands då personerna trodde att det skulle förvärra symtomen (Pattenden et al., 2007; 

Pihl et al., 2011). Personer med hjärtsvikt upplevde att känslorna pendlade mellan att vara 

ängslig och rädd till att vara deprimerad och frustrerad (Wayment Allen et al., 2009). 

Personer med hjärtsvikt uttryckte att symtomen gav en känsla av osäkerhet, ångest, ilska och 

frustration över att kanske behöva hjälp i framtiden då personerna hade stor önskan att kunna 

ta hand om sig själva. Det fanns en ökad rädsla att vid försämring av sjukdom även få ett 

försämrat välbefinnande (Burström et al., 2012; Sundin et al., 2010; Klindworth et al., 2015; 

Chuen Wei Seah et al., 2016; Dekker et al., 2009; Pattenden et al., 2007). Personer med 

hjärtsvikt var medvetna om risken till ytterligare försämring och det skapade osäkerhet. 

Personerna med hjärtsvikt kände oro och var på dåligt humör då framtiden var osäker och 

personerna var rädda att inte kunna behålla sin livsstil och bli isolerade i hemmet (Burström et 

al., 2012; Pattenden et al., 2007; Waterworth & Jorgensen, 2010). 

 

Personer med hjärtsvikt upplevde rädsla och ångest för att bli sjuk, att ingen skulle hitta 

personerna och kunna hjälpa till. En rädsla för att gå och lägga sig och sova uttrycktes då 

personerna med hjärtsvikt tänkte på att andningsbesvär kunde uppkomma. Nattliga 

andningsbesvär var skrämmande och bidrog till att personerna med hjärtsvikt inte kunde sova 

vilket förvärrade symtom som till exempel ångest (Ryan & Farrely, 2009; Pattenden et al., 

2007; Pihl et al., 2011). Personer med hjärtsvikt upplevde att leva ensam bidrog till osäkerhet 

och rädsla vid oregelbunden puls samt andfåddhet (Burström et al., 2012). Personer med 

hjärtsvikt tänkte på döden och rädsla för döden uppstod vid svåra symtom som till exempel 

andfåddhet och bröstsmärta. Personer med hjärtsvikt upplevde rädsla för döden och lidande 

varje dag (Burström et al., 2012; Chuen Wei Seah et al., 2016; Heo et al., 2009).  
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“I am just very anxious, thinking about it at night when I am in bed, resulting in sleepless 

nights” (Chuen Wei Seah et al., 2016, s.395). 

 

Personer med hjärtsvikt upplevde att ekonomiska svårigheter och inte kunna fortsätta arbeta 

var olika stressfaktorer som bidrog till oro och rädsla. Dåliga ekonomiska situationer 

påverkade livskvalitén negativt och förvärrade negativa tankar samt ökade oro (Dekker et al., 

2009; Heo et al., 2009; Rodriguez et al., 2008; Pattenden et al., 2007). Fattigdom påverkade 

anpassningar i hemmet och förmågan att klara att leva ett normalt liv på grund av svårigheter 

att få tillgång till inkomststöd och socialtjänstbedömningar vilket bidrog till oro och 

frustration (Pattenden et al., 2007). Brist på pengar kunde även orsaka frustration då det blev 

svårare att kunna följa diet- och träningsprogram. Personer med hjärtsvikt upplevde det svårt 

att acceptera att inte längre kunna försörja familjen och hade svårt att sätta gränser och 

prioritera sig själv (Norberg et al., 2014; Rodriguez et al., 2008). 

 

“I think the main thing well that, that upsets me is finances. If my finances get to the point 

where I get to a week before payday and I don’t have any money, then I get very stressed and 

I think that stresses everybody. But I think it especially stresses me” (Dekker et al., 2009, s.6). 

 

Att uppleva stöd från andra personer 
Personer med hjärtsvikt hade som mål att vara självständiga, att till exempel gå på toaletten 

eller laga mat själv men personerna accepterade stöd från andra för att kunna klara av 

arbetsuppgifter i dagliga livet (Norberg et al., 2014; Sundin et al., 2010; Dekker et al., 2009). 

Personer med hjärtsvikt upplevde att familj, vänner och hälso- och sjukvård hade en viktig 

roll vid stöd av personer som levde med hjärtsvikt. Personer med hjärtsvikt upplevde att andra 

personer hade bristande förståelse för tröttheten och hur energinivån varierar hos en person 

med hjärtsvikt (Jones et al., 2012).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens stöd 

Personer med hjärtsvikt ville bli sedda, hörda, förstådda och bekräftade utav 

sjukvårdspersonal som enskilda personer och inte ses som en sjuk person (Sundin et al., 

2010). Personer med hjärtsvikt hade förväntningar om att få en god omvårdnad när 

personernas tillstånd försämrades till exempel vid livets slut. Personer med hjärtsvikt litade på 

andras omdöme, tidsplanering, vilja och förmåga att hjälpa på ett bra sätt (Waterworth & 



17 
 

Jorgensen, 2010; Hägglund et al., 2008). Möjlighet till kontakt med vården fick personer med 

hjärtsvikt att känna sig sedda, omhändertagna, lugna och säkra, till exempel genom att kunna 

ringa till vårdcentralen vid behov (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; 

Sundin et al., 2010). Personer med hjärtsvikt upplevde egenvård som positivt och att kunna 

hantera sina symtom med hjälp av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal ökade livskvalitén. 

(Dekker et al., 2009). 

 

En känsla av säkerhet, bekräftelse och trygghet upplevdes av personerna med hjärtsvikt när 

sjukvårdspersonalen brydde sig, behandlade personerna väl och lyssnade. Personer med 

hjärtsvikt upplevde en känsla av säkerhet när personerna träffade samma läkare och hade 

kontakt med sjuksköterska för att ha möjlighet att ställa frågor (Sundin et al., 2010; Burström 

et al., 2012). Noggranna läkarundersökningar upplevdes viktiga vid försämring och 

personerna med hjärtsvikt uttryckte att det var bra när deras läkare försökte ta reda på vad 

personernas behov var. Personer med hjärtsvikt upplevde tacksamhet över att hälso- och 

sjukvårdspersonal diskuterat hjärtsvikten och litade på att läkaren samt vårdteamet löste 

problemen (Burström et al., 2012; Chuen Wei Seah et al, 2016; Rodriguez et al., 2008). 

Genom fysiologiska mätningar som till exempel blodtryck upplevdes en känsla av säkerhet, 

personerna med hjärtsvikt förstod att övervakning och rutinmässig diagnostisk provtagning 

vad viktig för att behålla hälsan (Burström et al., 2012; Rodriguez et al., 2008). Personerna 

med hjärtsvikt upplevde att det var viktigt att fortfarande få god omvårdnad när personerna 

försämrades och inte ses som en börda. Hemsjukvård upplevdes som underbart då det var ett 

bra stöd och det kändes tryggt när någon hälsade på (Burström et al., 2012; Waterworth & 

Jorgensen, 2010).  

 

Personer med hjärtsvikt upplevde frustration när läkaren nämnde förlust av fysisk funktion 

och personerna uttryckte rädslor om att inte vilja fortsätta med sina liv. Personer med 

hjärtsvikt klandrade sig själva för att ha orsakat hjärtsvikten på grund av tidigare rökning och 

ett sämre bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal ökade personernas negativa känslor. 

(Rodriguez et al., 2008; Jones et al., 2012; Burström et al., 2012). Personer med hjärtsvikt 

upplevde att det var svårt att upprätthålla sociala relationer med hälso- och sjukvårdspersonal 

då personalen ändrades hela tiden. Ett ökat vårdbehov kunde orsaka hjälplöshet på grund av 

brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen (Burström et al., 2012; Klindworth, Oster, 

Hager, Krause, Bleidorn & Schneider, 2015). Personer med hjärtsvikt hade frågat om hjälp 

men inte fått någon vilket gjorde att förtroendet för vårdsystemet minskade. Brist på tid 
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orsakade upplevelser som brist på stöttning och lidande samt osäkerhet vid omvårdnad 

(Sundin et al., 2010). Personer med hjärtsvikt kände sig underprioriterade, överkörda, att 

personerna inte blev sedda och hörda eller tagna på allvar. När sjukvårdspersonalen inte 

visade förståelse, empati eller respekt kände sig personer med hjärtsvikt osäkra och kränkta. 

Sjukvårdspersonalen upplevdes inte ha tillräckligt med kunskap och personerna med 

hjärtsvikt upplevde att det fanns en dålig kommunikation då personerna ville veta vad som 

hände i personernas vård (Klindworth et al., 2015; Sundin et al., 2010; Burström et al., 2012).  

 Otillräcklig information från vårdteamet och sjuksköterskan var en upplevelse hos personer 

med hjärtsvikt. Personerna med hjärtsvikt ville veta mer om tillståndet och förväntningar inför 

framtiden. Personerna med hjärtsvikt var rädda för att klaga på sin omvårdnad då personerna 

var rädda att omvårdnaden skulle bli sämre (Klindworth et al., 2015; Chuen Wei Seah et al., 

2016; Burström et al., 2012). 

 

“I would want them to treat me nicely… Provide me with good nursing care, not neglect me” 

(Waterworth & Jorgensen, 2010, s.203). 

 

Närståendes stöd 

Personer med hjärtsvikt kände tacksamhet och glädje över stödet som närstående gav (Sundin 

et al., 2010). Det sociala stödet var en viktig del och förbättrade livskvalitén då personerna 

kände sig behövda (Heo et al., 2009; Dekker et al., 2009; Norberg et al., 2014). Genom att ha 

en tro på framtiden och att vara positiv till livet samt förlita sig på sig själv och närståendes 

stöd ökade tillfredställelsen i vardagen när personerna med hjärtsvikt lyckades med att till 

exempel laga mat. Personer med hjärtsvikt upplevde en acceptans av att ha fått sakta ned 

livsstilen och anpassa sig efter den samt att kunna ta stöd av närstående vid behov (Sundin et 

al., 2010; Jones et al., 2012). Personer med hjärtsvikt upplevde att personlighet, positiv attityd 

och social aktivitet med närstående ökade välbefinnande och bra livskvalité (Heo et al., 2009; 

Klindworth et al., 2015). Personer med hjärtsvikt var inställda på kommande problem och 

fortsatte leva så normalt som möjligt med hjälp av stöd från närstående. Det upplevdes vara 

viktigt att skydda sig själv och sin energinivå genom att undvika för mycket ansträngningar, 

därför var närstående ett viktigt stöd för att kunna hjälpa till med saker som personer med 

hjärtsvikt inte kunde utföra (Chuen Wei Seah et al., 2016; Pihl et al., 2011). Familj och 

vänner bidrog med emotionellt, fysiskt och ekonomiskt stöd och personerna med hjärtsvikt 

uttryckte att det var viktigt att acceptera stöd från andra. Personerna med hjärtsvikt 

uppskattade stöd som hjälpte personerna att bevara så mycket som möjligt av personerna 
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själva (Sundin et al., 2010; Dekker et al., 2009; Wayment Allen et al., 2009). Personer med 

hjärtsvikt accepterade stöd från närstående för att klara av arbetsuppgifter i dagliga livet, till 

exempel att kunna betala räkningar eller lösa korsord. Med hjälp av stöd från närstående 

underlättades den fysiska aktiviteten, till exempel att gå till affären och göra hushållsarbete 

(Hägglund et al., 2008; Sundin et al., 2010; Dekker et al., 2009). På grund av hjärtsvikten 

omvärderade personerna och deras närstående värdet till varandra samt prioriterade 

annorlunda (Pattenden et al., 2007). En känsla av säkerhet uppstod genom att leva 

tillsammans med partner eller att ha någon att spendera natten med. Personer med hjärtsvikt 

upplevde att när närstående ringde, hälsade på och hjälpte till med att till exempel städa huset 

bidrog till en känsla av säkerhet (Burström et al., 2012). Livskvalitén förbättrades genom att 

delta i och göra saker med familjen, till exempel att laga mat (Pattenden et al., 2007; Heo et 

al., 2009). Personer med hjärtsvikt försökte upprätthålla en positiv attityd med fokus på glädje 

över stödet från andra då personerna upplevde att livet har en mening och det är viktigt att 

göra intressanta saker tillsammans med närstående (Heo et al., 2009; Pihl et al., 2011).  

Personer med hjärtsvikt upplevde att det var utmattande att kommunicera med andra och 

personerna med hjärtsvikt var oroliga över att inte bli förstådda eller att kunna uppfylla andras 

förväntningar (Jones et al., 2012). Personer med hjärtsvikt upplevde att behöva förlita sig på 

andra var den värsta känslan och att det samtidigt skedde en förlust av sociala relationer 

(Pattenden et al., 2007). Personer med hjärtsvikt kände sig som en börda för närstående och 

för samhället då personerna behövde hjälp med dagliga aktiviteter som till exempel personlig 

hygien (Sundin et al., 2010; Burström et al., 2012; Chuen Wei Seah et al., 2016). Otillräcklig 

energi bidrog till att personerna med hjärtsvikt behövde hjälp med till exempel att tvätta håret 

(Hägglund et al., 2008). 

 

Personerna med hjärtsvikt hade svårt att acceptera hjärtsvikten och det uttrycktes en 

besvikelse över att inte längre kunna utföra det personerna tidigare kunde. Frustration av att 

bli beroende av närstående och att känna sig värdelös samt som en börda upplevdes (Ryan & 

Farrely, 2009; Burström et al., 2012; Dekker et al., 2009). Personer med hjärtsvikt upplevde 

att friheten begränsades när närstående ständigt vakade över personerna. Irritation påverkade 

relationer med barn och partners negativt (Dekker et al., 2009; Ryan & Farrely, 2009). 

Personerna med hjärtsvikt skämdes när personerna kände att beteendet påverkade närstående 

(Sundin et al., 2010). Personerna med hjärtsvikt upplevde skuldkänslor över att vara beroende 

av andra personer och att inte kunna bidra till familjen då personerna upplevde att det blev en 

belastning på närstående (Chuen Wei Seah et al., 2016; Pattenden et al., 2007). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ design baserad på vetenskapliga artiklar valdes då det 

ansågs att artiklar kunde beskriva upplevelser av en större population än vad patografier 

kunde. Det bidrog till att flera upplevelser kunde beskrivas och därmed ge en större förståelse 

av hur det är att leva med hjärtsvikt. Segesten (2017) förklarar att patografier endast beskriver 

en enskild persons upplevelser. Tobin och Begley (2004) skriver att den kvalitativa 

forskningen bidrar till evidens, vilket innefattar att personerna i studien gör sin röst hörd samt 

att forskaren som utför studien får en kunskap som är fördjupad samt att personers livsvärld 

kan förstås på ett bättre sätt (ibid.). En kvalitativ design baserad på intervjuer kunde ha valts 

för att beskriva upplevelser från personer som lever med hjärtsvikt, det avråddes att 

genomföra intervjuer då verksamheten bad om att få avstå. Kristensson (2014c) skriver att 

genom intervjuer kan personer enklare förklara sin livsvärld i datainsamlingen vilket gör att 

fler upplevelser kan beskrivas. Genom intervjuer kan dock forskaren ställa för omfattande och 

breda frågor som blir svåra att svara på vilket gör att svaren kanske inte längre svarar på 

studiens syfte. Det kan inte uteslutas att resultatet hade blivit annorlunda om studien baserats 

på intervjuer eller patografier istället för artiklar. Segesten (2017) skriver att fördelen med att 

välja artiklar i studien är att ny kunskap tas fram genom att analysera tidigare forskning inom 

området (ibid.). 

  

Databaserna CINAHL och PubMed upplevdes vara enkla att söka i för att få en bred sökning. 

Blocksökningar upplevdes vara bra då det ökade möjligheten för ett större antal träffar i 

artikelsökningarna. En fördel med att ta hjälp av bibliotekarien var att kunskapen av att söka i 

block ansågs kunna öka vilket bidrog till att artikelsökningarna underlättades. Kristensson 

(2014b) skriver att det finns många olika databaser med olika upplägg och det kan då vara till 

en fördel att ta hjälp av manualer som beskriver hur databasen används eller ta hjälp av en 

bibliotekarie (ibid.). Artikelsökningarna i CINAHL gjordes både med hjälp av CINAHL 

headings och fritextsökningar för att få en bred sökning. Artikelsökningarna i PubMed 

gjordes med hjälp av MeSH-termer och även där söktes det i fritext. Det ansågs vara positivt 

att använda olika sökmetoder då det resulterade i fler antal träffar där några dubbletter av 

artiklar dök upp vilket ökade trovärdigheten. I Svenska MeSH upplevdes svårigheter då 

sökorden gav samma antal träffar. Ett exempel var att sökord till heart failure omvandlades 

till heart failure i artikelsökningarna trots att sökordet failure, heart använts i sökningen i 
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Svenska MeSH. Svenska MeSH visade att alla sökorden om hjärtsvikt hade sin grund i heart 

failure, därför valdes några artikelsökningar i PubMed att göras i fritext för att inkludera alla 

sökorden. Kristensson (2014b) styrker det med att för att hitta relevant litteratur och göra 

sökningen specifik så används indexord, fritextsökning samt Booleska sökoperatorer. 

Indexord gör artikelsökningen mer specifik, ett exempel är MeSH-termer som används för att 

beskriva vad artikeln handlar om. Fritextsökning är en sökning som inte är bunden och gör 

resultatet bredare genom att inte specificera artikelsökningen. Det valdes att inte använda fler 

sökord men det kan inte uteslutas att resultatet hade blivit annorlunda om fler eller andra ord 

hade inkluderats (ibid). Booleska sökoperatorer användes vilka var AND och OR, med hjälp 

av att använda dessa sökoperatorer blir sökningen mer specifik och strukturerad vilket är en 

styrka i artikelsökningarna. Kristensson (2014b) styrker det med att AND och OR är 

nödvändiga i en sökning då det är svårt att få fram ett bra sökresultat utan att använda 

sökoperatorer. AND och OR ökar även sensitiviteten i sökningen och gör sökningen mer 

tillförlitlig (ibid.).  

  

Det upplevdes inga svårigheter att begränsa artikelsökningarna med hjälp av filter vilka var 

att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara peer review granskade och publicerade 

efter år 2007. Däremot upplevdes svårigheter att söka i två databaser då sökmetoderna skiljde 

sig åt. I CINAHL används olika filter, till exempel peer review för att få fram artiklar som är 

granskade och det behövs inte i PubMed. Personerna skulle leva med hjärtsvikt och resultatet 

visade att artiklarna var baserade på upplevelser av personer som lever med hjärtsvikt grad II 

till IV på NYHA-skalan. Upplevelserna ansågs vara liknande men det kan inte uteslutas att 

resultatet hade blivit annorlunda om studien endast baserats på en grad av hjärtsvikt på 

NYHA-skalan. I sökningarna till studien valdes inget specifikt land för att få en bred sökning. 

I resultatet valdes det att inkludera artiklar från Sverige, USA, Tyskland, Singapore, Irland, 

Nya Zeeland, England och Canada. Tillgängligheten till stöd och vård i de olika länderna kan 

variera men upplevelserna av hjärtsviktens symtom visades vara liknande vilket framkommer 

i resultatet. Graneheim och Lundman (2004) påvisar att genom användande av ett varierat 

urval ökar tillförlitligheten då de olika deltagarna bidrar med olika perspektiv (ibid.). 

  

Det upplevdes svårigheter att söka efter och hitta artiklar som svarade på syftet. Detta på 

grund av att flertalet artiklar innehöll sjukdomar och behandlingar som inte svarade på syftet, 

vilket resulterade i flertalet träffar och gjorde det svårt att sortera ut oväsentligheter i 

artikelsökningarna. Kristensson (2014b) påvisar att det är viktigt att ha ett bra avgränsat syfte 
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som inte är för smalt eller för brett. Det är lätt att få med artiklar som innehåller personer som 

lever med flera diagnoser om syftet är för brett vilket försvårar litteratursökningen. Efter att 

ha läst artiklarna i fulltext fanns det 15 artiklar som svarade på syftet varav två artiklar hade 

medelhög kvalitet och 13 artiklar hade hög kvalitet i kvalitetsgranskningen enligt Bilaga H 

(Willman et al., 2015a). Kvalitetsbedömningen medförde vissa svårigheter då det upplevdes 

svårt att hitta olika kriterier i artiklarna samt kunna avgöra om kvaliteten på artiklarna var låg, 

medel eller hög. Kvalitetsbedömningen upplevdes som positiv därför att artiklarna lästes på 

en djupare nivå och hjälpte till att sortera ut artiklar som hade låg kvalitet. 

  

I innehållsanalysen användes Graneheim och Lundmans modell för innehållsanalys vilket 

innebär att korta ner meningen men fortfarande behålla kärnan i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det kan inte uteslutas att resultatet hade blivit annorlunda om fler artiklar 

hade inkluderats. Under kondenseringen och kodningen upplevdes det ibland att tolkning 

förekom vilket sågs som en svaghet och fick därför omarbetas så att tolkningen blev så liten 

som möjligt. Analysen försökte göras manifest men vissa latenta inslag förekom. Det 

upplevdes positivt att göra koderna i olika färger och klippa ut i remsor då det underlättade att 

få en översikt av alla koder för att sedan skapa underkategorier och kategorier på 

whiteboardtavlan. Färgkodningen upplevdes även positivt då det medförde att det blev 

enklare att flytta runt koderna och samtidigt veta vilken artikel som koderna tillhörde. När 

innehållsanalysen var utförd och underkategorier samt kategorier skapats började resultatet 

växa fram. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att personer med hjärtsvikt upplevde sig begränsade på grund av olika 

symtom. Symtomen var oförutsägbara vilket orsakade att den fysiska förmågan begränsades 

och depression var vanligt. Thornhill et al. (2008) påvisar att depression är vanligt 

förekommande vid hjärtsvikt då personerna inte längre kan vara delaktiga i aktiviteter vilket 

kan leda till att personerna känner sig mindre betydelsefulla och blir isolerade (ibid.). 

Resultatet visade att personer med hjärtsvikt upplevde att enkla dagliga aktiviteter som till 

exempel laga mat, diska, tvätta och handla var svårt då det var alltför fysiskt krävande och 

sågs som en begränsning. Wiklund (2003) beskriver att livslidande är lidande som påverkar 

personers liv på så sätt att livssituationen förändras vilket till exempel kan bero på fysiska 

begränsningar eller att tillståndet inte kan behandlas (ibid.) Resultatet visade att personer med 
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hjärtsvikt uttryckte att det fanns bra dagar och dåliga dagar vilket begränsade förmågan att 

bidra på arbetet. Tröttheten sågs som en begränsning då den påverkade relationer med andra 

personer och gjorde det svårare att slutföra dagliga aktiviteter som till exempel att tvätta håret. 

Thornhill et al. (2008) styrker det med att en vanlig konsekvens av symtomen som till 

exempel trötthet vid hjärtsvikt är att personer kan vara tvungna att sluta arbeta vilket kan leda 

till att personerna blir deprimerade (ibid.). 

 

Resultatet visade att personer med hjärtsvikt upplevde att det var viktigt att tänka positivt, 

acceptera situationen och göra det bästa av den vilket bidrog till välbefinnande. Personer med 

hjärtsvikt försökte upprätthålla en positiv attityd med fokus på glädje och tillfredsställelse då 

personerna upplevde att livet har en mening. Antonovsky (1991) styrker resultatet med att 

välbefinnande kan kopplas samman med begrepp som tillfredsställelse och lycka vilka 

innefattar glädje samt positiva upplevelser (ibid.). 

 

Resultatet visade att personer med hjärtsvikt uttryckte ilska, irritation och frustration samt 

hade svårt att acceptera hjärtsvikten. Personer med hjärtsvikt upplevde att synen på sig själva 

ändrades, personerna kände sig värdelösa samt som en börda. Personer med hjärtsvikt 

uttryckte att personerna ville tillbaka till sitt friska jag. Travelbee (1971a) stärker att lidande 

kan påverka en person på olika sätt vilket kan vara olika känslor som till exempel 

nedstämdhet, ledsamhet samt att personen blir arg och förvirrad (ibid.). Resultatet visade att 

personer med hjärtsvikt upplevde rädsla och oro, känslorna pendlade mellan att vara ängslig 

och rädd till att vara deprimerad och frustrerad. Symtomen gav en känsla av osäkerhet, 

ångest, ilska och frustration över att kanske behöva hjälp från andra personer i framtiden. En 

stor önskan var att kunna ta hand om sig själv. Personer med hjärtsvikt upplevde rädsla för 

döden och lidande varje dag. Travelbee (1971a) styrker detta med att olika känslor som till 

exempel att personen blir arg, ledsen, förvirrad, tycker synd om sig själv och blir nedstämd 

kan leda till ångest. Konstam, Moser och De Jong (2005) förklarar att inte kunna kontrollera 

och förutse vad hjärtsvikten kan orsaka för lidande i det dagliga livet, kan skapa ångest hos 

personer med hjärtsvikt. Ångest kan bidra till förändrat beteende och efter en tid leda till 

depression då personen har svårt att acceptera den förändrade livssituationen. Depression kan 

leda till att personens hjärtsvikt försämras vilket kan öka lidandet (ibid.).  

 

Resultatet visade att personer med hjärtsvikt hade förväntningar om att få en god omvårdnad 

och ett bra stöd när personernas tillstånd försämrades. Socialt stöd var en viktig del och 
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personerna med hjärtsvikt uttryckte att det var viktigt att acceptera stöd från andra. Eikeland 

et al. (2011) påvisar att en organiserad undervisning och uppföljning förbättrar livskvaliteten 

hos personer som lever med hjärtsvikt. Det har ökat överlevnaden då kunskapen om 

sjukdomen ökat och personerna har lärt sig att känna igen sina symtom, vilket har resulterat i 

att antalet sjukhusinläggningar minskat (ibid.). Eikeland et al. (2011) beskriver att stöd och 

bra bemötande från sjuksköterska och anhöriga har en stor betydelse. Undervisning samt 

muntlig och skriftlig information är viktigt för att främja personen till egenvård i hur personen 

kan förhålla sig till sin sjukdom (ibid.). 

 

Resultatet visade att personer med hjärtsvikt upplevde att familj, vänner och hälso- och 

sjukvård hade en bristande förståelse för hur tröttheten och energinivån kunde variera från 

dag till dag. Ett ökat vårdbehov kunde orsaka hjälplöshet på grund av brist på empati från 

hälso- och sjukvårdspersonal. När inte hälso- och sjukvårdspersonalen visade förståelse, 

empati eller respekt kände sig personerna med hjärtsvikt sig underprioriterade, överkörda och 

inte tagna på allvar. Wiklund (2003) styrker detta med att vårdlidande uppkommer då en 

person inte får tillräckligt med vård och omvårdnad. Dahlberg och Segesten (2013) förklarar 

att inom livsvärldsteorin ska vårdens fokus ligga på personens livsvärld, där livsvärlden 

innebär hur den enskilda personen upplever sin hälsa, sitt lidande, sin sjukdom och vård. Som 

sjuksköterska är det viktigt att lyssna på den individuella personen samt ha kunskap och 

förmåga att se och lyssna på hur personen upplever sin sjukdom (ibid.).  

Slutsats 
Denna litteraturstudie beskrev personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Personer med 

hjärtsvikt upplevde att personerna inte längre kände sig normala, längtade tillbaka till att vara 

frisk samt en rädsla och oro för framtiden och döden. Begränsad fysisk aktivitet på grund av 

olika symtom ledde till att personerna med hjärtsvikt förlorade det sociala nätverket vilket 

orsakade frustration, irritation och ilska då personerna hade svårt att acceptera hur 

hjärtsvikten påverkade livet. Personer med hjärtsvikt upplevde att det var viktigt att tänka 

positivt med fokus på glädje och tillfredsställelse samt att ha som mål att vara 

självständig.  Närstående och hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes ha en viktig roll för 

personer som lever med hjärtsvikt. Om personerna fick bra stöd i form av att bli förstådda, 

sedda och få hjälp med praktiska saker ökade livskvalitén för personer som lever med 

hjärtsvikt.  
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Hjärtsvikt är en sjukdom som ökar vilket gör att kunskapen om omvårdnad och förståelse för 

hur det är och leva med hjärtsvikt behöver förbättras. Genom denna studie kan kunskapen för 

sjuksköterskan förbättras då personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt har beskrivits för 

att öka förståelsen av hur det är att leva med hjärtsvikt. För att skapa förutsättningar för en 

god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan erhåller tillräckligt med kunskap om hjärtsvikt, 

på så sätt kan sjuksköterskan bidra med stöd och information. Vidare studier som skulle 

kunna göras inom området är kvalitativa studier gjorda på intervjuer av hur det är att leva med 

endast hjärtsvikt då det upplevdes att det inte fanns tillräckligt mycket forskning. 

Självständighet 
Samarbetet mellan Erica och Mathilda har fungerat mycket bra, båda har tagit ansvar och 

varit delaktiga. Inledning, livsvärldsteori, metod, resultat, metod- och resultatdiskussion samt 

slutsats skrevs tillsammans och bakgrunden delades upp. Erica Holgersson ansvarade för 

avsnittet om att leva med hjärtsvikt. Mathilda Månsson ansvarade för avsnittet om hjärtsvikt 

och upplevelser. Därefter lästes materialet igenom för att ge varandra feedback. Sökning och 

urval av artiklarna gjordes tillsammans för att sedan delas upp och kvalitetsgranskas enskilt. 

Därefter diskuterades artiklarnas kvalitet, meningsenheter valdes ut enskilt och översattes, 

kondenserades och kodades tillsammans. När alla meningsenheter var kodade skapades 

underkategorier och kategorier tillsammans.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökning i PubMed MeSH 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1: Heart Diseases [Mesh] 171010 1013549 0 0 0  

S2: Lived experience Sort by: 
Relevance 

171010 4266 0 0 0 

S3: Lived experiences Sort by: 
Relevance 

171010 4257 0 0 0 

S4: ("Heart Diseases"[Mesh]) AND 
((((lived experience) OR (lived 
experiences) Sort by: Relevance 
Filters: Journal Article; published in 
the last 10 years; English 

171010 51 23 11  2 

  
Fritextsökning i PubMed  

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1:(((heart disease) OR heart 
diseases) OR disease, heart) OR 
diseases, heart Sort by: 
Relevance 

171012 1145675 0 0 0 

S2: ((lived experience) OR 
patient experience) OR patient 
experiences Sort by: Relevance 

171012 319660 0 0 0 

S3: "Heart 
Failure/psychology"[MAJR] 
Sort by: Relevance Filters: 
Journal Article; published in the 
last 10 years; English 

171012 2104 0 0 0 
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S4:(((((patient experiences) OR 
patient experience) OR lived 
experience)) AND "Heart 
Failure/psychology"[Mesh]) 
AND ((((heart disease) OR 
heart diseases) OR diseases, 
heart) OR disease, heart) Sort 
by: Best Match Filters: 
published in the last 10 years. 
 

171012 147 87 11 4 

 
Fritextsökning i PubMed 
Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1: Advanced heart failure Sort 
by: Relevance 

171024 8789 0 0 0 

S2: Chronic heart failure Sort 
by: Relevance 

171024 199497 0 0 0 

S3: Heart failure Sort by: 
Relevance 

171024 199497 0 0 0 

S4: ((advanced heart failure) OR 
chronic heart failure) OR heart 
failure Sort by: Relevance 

171024 199497 0 0 0 

S5: Patient perspective Sort by: 
Relevance 

171024 66258 0 0 0 

S6: Experience Sort by: 
Relevance 

171024 675334 0 0 0 

S7: Patient experience Sort by: 
Relevance 

171024 315623 0 0 0 

S8: Patient attitudes Sort by: 
Relevance 

171024 105120 0 0 0 

S9: (((patient perspective) OR 
experience) OR patient 
experience) OR patient attitudes 
Sort by: Relevance 

171024 810838 0 0 0 

S10: ((((advanced heart failure) 
OR chronic heart failure) OR 
heart failure)) AND ((((patient 
perspective) OR experience) OR 

171024 10290 0 0 0 
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patient experience) OR patient 
attitudes) Sort by: Relevance 

S11: ((((advanced heart failure) 
OR chronic heart failure) OR 
heart failure)) AND ((((patient 
perspective) OR experience) OR 
patient experience) OR patient 
attitudes) Sort by: Relevance 
Filters: Journal Article; 
published in the last 10 years; 
English 

171024 4984 0 0 0 

S12: Coping Sort by: Relevance 171024 54772 0 0 0 

S13: Coping strategies Sort by: 
Relevance 

171024 10910 0 0 0 

S14: Coping skills Sort by: 
Relevance 

171024 43229 0 0 0 

S15: ((coping skills) OR coping 
strategies) OR coping Sort by: 
Relevance 

171024 54740 
 

0 0 0 

S16: (((((advanced heart failure) 
OR chronic heart failure) OR 
heart failure)) AND ((((patient 
perspective) OR experience) OR 
patient experience) OR patient 
attitudes)) AND (((coping skills) 
OR coping strategies) OR 
coping) Sort by: Relevance 
Filters: Journal Article; 
published in the last 10 years; 
English 

171024 147 46 8 2 

 

Fritextsökning i CINAHL  

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal 
valda  artiklar 

S1: heart disease OR heart 
diseases OR disease, heart 
OR diseases, heart  

171009 50 
835 

0 0 0 

S2:  171009 46 
793 

0 0 0 
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cardiac disease OR cardiac 
diseases OR disease, 
cardiac OR diseases, 
cardiac  

S3: 
cardiopathy 
 

171009 125 0 0 0 

S4: S1 or S2 or S3 171009 52 
655 

0 0 0 

S5: 
lived experience OR 
patient experience OR 
patient experiences 

171009 30 
407 

0 0 0 

S6: S4 and S5 171009 404 0 0 0 

S7: S4 and S5 Peer 
Reviewed; Research 
Article; Published Date: 
20070101-20180131; 
English Language 

171009 136 35 12 
 

1 

 
Fritextsökning i CINAHL 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal 
valda  artiklar 

S1: heart failure 171017 45363 0 0 0 

S2: heart failure patients 171017 14088 0 0 0 

S3: S1 OR S2 171017 45363 0 0 0 

S4: experiences or 
perceptions or attitudes or 
views  

171017 548530 0 0 0 

S5: experience 171017 238226 0 0 0 

S6: experiences of 171017 238226 0 0 0 

S7: S4 OR S5 OR S6 171017 548630 0 0 0 

S8: psychosocial factors 171017 322796 0 0 0 

S9: S3 AND S7 AND S8 171017 442 0 0 0 

S:10 S3 AND S7 AND S8 171017 204 34 9 4 
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Peer Reviewed; Research 
Article; Published Date: 
20070101-20180131; 
English Language 

 

Sökning i CINAHL headings 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal 
valda  artiklar 

S1: (MH "Heart Failure") 171017 29925 0 0 0 

S2: (MH "Life 
Experiences")  

171017 16620 0 0 0 

S3: S1 AND S2 171017 61 0 0 0 

S4: S1 AND S2 
Peer Reviewed; Research 
Article; Published Date: 
20070101-20180131; 
English Language 

171017 24 15 7 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
Beskrivning av studien, t.ex. metodval …………………………… 
Finns det ett tydligt syfte?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Patientkarakteristiska            Antal ……………… 
                                   Ålder ……………… 
                                   Man/kvinna ………. 
 
Är kontexten presenterad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Etiskt resonemang?               □ Ja □ Nej □ Vet ej 
  
Urval 
- Relevant?                            □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- Strategiskt?              □ Ja □ Nej □ Vet ej 
  
Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- datainsamling tydligt beskrivet?      □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- analys tydligt beskriven?                 □ Ja □ Nej □ Vet ej 
  
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?      □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- Råder datamättnad? (om tillämpligt)         □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- Råder analysmättnad?                     □ Ja □ Nej □ Vet ej 
  
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?        □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Genereras teori?                   □ Ja □ Nej □ Vet ej 
  
Huvudfynd 
Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ 
analys adekvat?  
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
  
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Hög □ Medel □ Låg 
 
Kommentar ……………………………………………………... 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
Granskare (sign) ………………. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Burström, M., 
Brännström, M., 
Boman, K., & 
Strandberg, G. / 
2012 / Sweden. 

Life experiences of 
security and 
insecurity among 
women with chronic 
heart failure. 

Kvalitativ studie 
med 
gruppintervjuer. 

8 kvinnor 
med 
hjärtsvikt 
grad två och 
tre. 

Hög 

Chuen Wei Seah, 
A., Kiat Tan, K., 
Chew Huang Gan, 
J., & Wang, W. / 
2016 / Singapore. 

Experiences of 
Patients Living With 
Heart Failure: A 
Descriptive 
Qualitative Study. 

Kvalitativ studie 
med intervjuer, 
face- to- face. 

15 personer. 
13 män, 2 
kvinnor med 
hjärtsvikt. 

Hög 

Dekker, R.L., 
Peden, A.R., 
Lennie, T.A., 
Schooler, M.P., & 
Moser, D.K. / 2009 
/ USA. 

Living With 
Depressive 
Symptoms: Patients 
With Heart Failure. 

Kvalitativ studie 
med individuella 
intervjuer. 

10 personer. 
5 kvinnor, 5 
män med 
tredje och 
fjärde 
gradens 
hjärtsvikt. 

Medel 

Heo, S., Lennie, 
T.A., Okoli, C., & 
Moser, D.K. / 2009 
/ Canada. 

Quality of life in 
patients with heart 
failure: Ask the 
patients. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

20 deltagare. 
14 män och 6 
kvinnor med 
hjärtsvikt 
grad två, tre 
och fyra. 

Hög 

Hägglund, L., 
Boman, K., & 
Lundman, B. / 
2008 / Sverige. 

The experience of 
fatigue among elderly 
women with chronic 
heart failure. 

Kvalitativ studie 
med narrativa 
intervjuer. 

10 kvinnor 
med kronisk 
hjärtsvikt. 

Hög 

Jones, J., 
McDermott, C.M., 
Nowels, C.T., 
Matlock, D.D., & 
Bekelman, D.B. / 
2012 / USA. 

The experience of 
fatigue as a 
distressing symptom 
of heart failure. 

Kvalitativ studie 
med grundliga 
intervjuer. 

26 deltagare. 
18 män, 8 
kvinnor med 
hjärtsvikt 
grad två, tre 
och fyra. 

Hög 

Klindworth, K., 
Oster, P., Hager, 
K., Krause, O., 
Bleidorn, J., & 
Schneider, N. / 
2015 / Tyskland. 

Living with and dying 
from advanced heart 
failure: 
Understanding the 
needs of older 
patients at the end of 
life. 

Kvalitativ studie 
med grundliga 
intervjuer på 
sjukhuset. Senare 
intervjuer i deras 
hem. 

25 personer. 
14 kvinnor, 
11 män. 
Tredje och 
fjärde 
gradens 
hjärtsvikt. 

Hög 
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Norberg, E-B., 
Boman, K., 
Löfgren, B., & 
Brännström, M. / 
2014 / Sweden. 

Occupational 
performance and 
strategies for 
managing daily life 
among the elderly 
with heart failure. 

Kvalitativ studie 
med intervjuer, 
öppna frågor. 

10 deltagare. 
7 kvinnor 
och tre män 
med 
hjärtsvikt 
grad, två, tre 
och fyra. 

Hög 

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

Living with heart 
failure: Patients and 
carer perspectives. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

36 patienter 
med 
vänstersidig 
hjärtsvikt och 
20 vårdare. 
 

Hög 

Pihl, E., Fridlund, 
B., & Mårtensson, 
J. / 2011 / Sverige. 

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

Kvalitativ studie 
med intervjuer, 
öppna frågor. 

15 personer. 
10 män, 5 
kvinnor med 
hjärtsvikt. 

Hög 

Rodriguez, K.L., 
Appelt, C.J., 
Switzer, G.E., 
Sonel, A.F., & 
Arnold, R.M. / 
2008 / USA. 

They diagnosed bad 
heart: A qualitative 
exploration of 
patients knowledge 
about and experiences 
with heart failure. 

Kvalitativ studie 
med 
telefonintervjuer. 
Öppna frågor. 

25 vuxna 
deltagare. 24 
män, 1 
kvinna. 
Tredje 
gradens 
hjärtsvikt. 

Hög 

Ryan, M., & 
Farrely, M. / 2009 / 
Irland. 

Living with an 
unfixable heart: A 
qualitative study 
exploring the 
experience of living 
with advanced heart 
failure. 

Kvalitativ studie 
med öppna 
ostrukturerade 
intervjuer. 

10 personer. 
7 män och 3 
kvinnor med 
tredje och 
fjärde 
gradens 
hjärtsvikt. 

Medel 

Sundin, K., Bruce, 
E., & Barremo, A-
S. / 2010 / Sverige. 

Elderly women’s 
experiences of 
support when living 
with congestive heart 
failure. 

Kvalitativ studie 
med narrativa 
intervjuer. 

5 kvinnor 
med 
hjärtsvikt. 

Hög 

Waterworth, S., & 
Jorgensen, D. / 
2010 / Nya 
Zeeland. 

It´s not just about 
heart failure - voices 
of older people in 
transition to 
dependence and 
death. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

25 personer 
med 
hjärtsvikt. 

Hög 
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Wayment Allen, J., 
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 studie 
med 
telefonintervjuer. 

4 kvinnor 
med tredje 
gradens 
hjärtsvikt. 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

Meningsenh
et (eng.) 

Meningsenhet 
(sv.) 

Kondensering Kod Underkateg
ori 

Kategori 

Breathlessne
ss, chest 
pain, 
tiredness, 
legs 
weakness, 
fluid 
retention 
with edema, 
and loss of 
appetite 
were cited to 
limit their 
physical 
ability and 
pose 
restrictions 
on their 
lives.  
 

Andfåddhet, 
bröstsmärta, 
trötthet, 
svaghet i 
benen, ödem 
och försämrad 
aptit var något 
som 
begränsade 
deras fysiska 
kapacitet och 
bidrog till 
begränsningar 
i deras liv.  
 

Andfåddhet, 
bröstsmärta, 
trötthet, 
svaghet i 
benen, ödem 
och försämrad 
aptit 
begränsade 
deras kapacitet 
och bidrog till 
begränsningar 
i livet. 
 

Andfåddhet, 
bröstsmärta, 
trötthet, 
svaghet i 
benen, ödem 
och försämrad 
aptit 
begränsade 
personerna i 
livet. 

 
Att 
känna 
sig 
begränsa
d. 

Informants 
contemplate
d the 
possibility of 
death when 
they 
experienced 
severe 
symptoms, 
such as 
breathlessne
ss or chest 
pain as they 
understood 
that HF can 
be fatal. 
 

Några 
funderade över 
möjligheten att 
dö när de hade 
svåra symtom, 
som till 
exempel 
andfåddhet 
eller 
bröstsmärta 
när de förstod 
att hjärtsvikt 
kunde vara 
dödligt. 
 

Några tänkte 
på döden när 
de upplevde 
svåra symtom 
som till 
exempel 
andfåddhet 
eller 
bröstsmärta. 
 

Tänkte på 
döden vid svåra 
symtom, till 
exempel 
andfåddhet och 
bröstsmärta. 
 

 
Att 
uppleva 
rädsla 
och oro. 

Some 
participants 
preferred to 
maintain 
their 
independenc

Några föredrog 
att upprätthålla 
sin 
självständighet 
då det var 
deras ansvar 

Föredrog att 
upprätthålla 
självständighet 
och ta hand om 
sig själva. 
 

Ville 
upprätthålla 
självständighet 
och ta hand om 
sig själva. 

Närståendes 
stöd. 

Att 
uppleva 
stöd från 
andra 
personer
. 
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e as it was 
their 
responsibilit
y to take 
proper care 
of 
themselves.  
 

att ta hand om 
sig själva.  
 

Inactivity 
was seen as 
dangerous, 
leading to 
worsening of 
the health 
status and 
consequentl
y more 
fatigue, so it 
was 
important 
not to give 
up.  
 

Inaktivitet sågs 
som farlig, 
vilket ledde till 
försämring av 
hälsotillståndet 
och därmed 
mer 
utmattning, så 
det var viktigt 
att inte ge upp. 
 

Inaktivitet 
ledde till 
försämring av 
hälsotillståndet 
och ledde till 
utmattning, 
viktigt att inte 
ge upp. 
 

Viktigt att inte 
ge upp, 
inaktivitet 
ledde till 
utmattning och 
försämring. 
 

Närståendes 
stöd. 

Att 
uppleva 
stöd från 
andra 
personer
. 

When 
patients 
discussed 
their 
experience 
of fatigue, 
they tended 
do describe 
it as a 
symptom in 
isolation. 
 

När patienter 
diskuterade 
deras 
erfarenhet av 
trötthet, 
tenderar de att 
beskriva det 
som ett 
symptom i 
isolering. 
 

Tröttheten är 
ett symtom i 
isolering. 
 

Trötthet är en 
del av 
isolering. 

Tröttheten 
begränsar 
mig. 

Att 
känna 
sig 
begränsa
d. 

Family, 
friends, and 
even health 
professional
s are 
perceived to 
lack 
understandin
g about the 
experience 
of fatigue 
and the way 

Familj, vänner 
och till och 
med hälso- och 
sjukvårdsperso
nal uppfattas 
som bristande 
förståelse för 
upplevelsen av 
trötthet och hur 
hjärtsvikts-
patientens 
energinivå kan 

Familj, vänner, 
hälso- och 
sjukvårdsperso
nal uppfattas 
ha bristande 
förståelse för 
tröttheten och 
hur 
energinivån 
kan variera 
från dag till 
dag. 

Bristande 
förståelse för 
trötthet och hur 
energinivån 
varierar av 
familj, vänner 
och hälso- och 
sjukvårdsperso
nal. 

 
Att 
uppleva 
stöd från 
andra 
personer
. 
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that the HF 
patient´s 
energy level 
can vary 
from 1 day 
do the next. 
 

variera från 
dag till dag. 
 

 

 

 


