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“When you have heart problems, you always worry [that] the next breath 

is your last one. That’s something you never know.” (Rodriguez, Appelt, 

Switzer, Sonel & Arnold, 2008, s. 262). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som lever med hjärtsvikt är en patientgrupp som förekommer inom 

flertalet vårdverksamheter. Tidigare forskning visar att antalet hjärtsviktspatienter kan 

komma att öka framöver och att sjuksköterskor inte har tillräcklig kunskap om hur de ska 

vårda patienter som lever med hjärtsvikt. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med hjärtsvikt. Metod: En litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: 

Patienter som lever med hjärtsvikt kan uppleva förändringar i vardagen. Dessa förändringar 

är begränsningar av att utföra fysiska aktiviteter vilket kan resultera i ökad påfrestning för 

närstående och vänner. Patienter kan uppleva att de är en börda då de blir mer beroende av 

andra. Hjärtsvikt leder till att patienter kan uppleva oro och rädsla i vardagen. Trots negativa 

konsekvenser av hjärtsvikt kan patienter acceptera situationen och genom detta uppleva 

välbefinnande. Slutsats: Kunskapsbrist, kroppsliga- och emotionella förändringar var 

grundorsaken till att patienter upplever en förlorad kontroll över vardagen orsakat av 

hjärtsvikt. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter att hantera den nya vardagen genom stöd och 

god information. De bör vara lyhörda till patienters upplevelser och kan därmed främja 

patienters välbefinnande. 

 

Nyckelord: Acceptans, Begränsningar, Förändringar, Kvalitativ. 

  



 

   

 

ABSTRACT 

Background: Patients with heart failure are a common patient group in many caring 

facilities. Previous research shows that the number of heart failure patients may increase in 

the future and that nurses do not have enough knowledge of how to treat patients with heart 

failure. Aim: To describe patients’ experiences of living with heart failure. Method: A 

literature study with descriptive synthesis. Result: Patients with heart failure may 

experience a change in life. These changes are limitations in performing physical activities 

which may result in increased stress on relatives and friends. Patients can feel that they are a 

burden as they become more dependent on others. Heart failure causes patients to 

experience anxiety and fear in their lives. Despite adverse consequences of heart failure, 

patients can accept the situation and thereby experience well-being. Conclusion: lack of 

knowledge, bodily and emotional changes were the root cause of patients experiencing a 

change in life due to heart failure. Nurses can help patients deal with the new life through 

support and good information. They should be perceptive to patients' experiences and can 

therefore promote patient’s well-being. 

Keywords: Acceptance, Changes, Limitations, Qualitative. 
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1 INLEDNING 

Hjärt-kärlsjukdomar stod för 35 % av dödsfallen i Sverige under 2016 vilket gör det till en av 

de vanligaste dödsorsakerna. Patienter som lever med hjärtsvikt är en vanligt förekommande 

patientgrupp som vårdas inom många vårdverksamheter. Antalet patienter som drabbas av 

hjärtsvikt kan komma att öka till följd av att levnadstiden blir längre och att dagens 

levnadsvanor förändras. Hjärtsvikt kan inte botas, behandlingen efter ställd diagnos blir 

därför något patienter får leva med resten av livet. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen i termin fyra placerades båda skribenterna på medicinska vårdavdelningar. Där 

förekom det dagligen kontakt med patienter som vårdades för hjärtsvikt. Något som 

observerades var att patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt varierade, såväl 

kroppsligt som emotionellt. Däremot fanns det varken tid eller utrymme för patienter att 

delge sina upplevelser till sjukvårdspersonal. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är 

upplevelser en medvetenhet och grund för människors livsvärld. Det går inte att fullt förstås 

eller tolkas av någon annan än en själv, men människor är beroende och i behov av att någon 

ska ta del av upplevelserna. Föreliggande examensarbete kommer att beskriva patienters 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Intresseområdet är hämtat från Birgitta Kerstis lektor 

vid Mälardalens högskola som efterfrågade ämnet om hur personer med hjärtsvikt upplever 

det goda vårdandet. Till följd av personligt intresse breddades ämnet till att beskriva hur 

patienter upplever att det är att leva med hjärtsvikt. Ur ett sjuksköterskeperspektiv kan 

information om hur patienter upplever att det är att leva med hjärtsvikt vara till fördel för att 

skapa ny kunskap och insikt hos sjuksköterskor ute i den kliniska verksamheten. Den ökade 

kunskapen kan förhoppningsvis leda till ökad kvalité på omvårdnaden som patienter med 

hjärtsvikt erhåller. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs begreppet närstående under avsnittet centrala begrepp. Därefter följer 

fakta om hjärtsvikt, New York Heart Association (NYHA) skalan samt behandling och 

omvårdnad vid hjärtsvikt. Sedan redogörs styrdokument i relation till sjuksköterskors 

ansvar. Efter det presenteras tidigare forskning om närståendes upplevelser av att leva med 

personer som insjuknat i hjärtsvikt och sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med hjärtsvikt. Sedan presenteras det vårdvetenskapliga perspektivet och bakgrunden 

avslutas med en problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp 

Begreppet närstående definieras som familjemedlemmar eller nära släktingar enligt svensk 

ordbok (Nationalencyklopedin, 2018). I föreliggande examensarbete kommer närstående att 

beskrivas som familjemedlemmar. 

2.2 Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett tillstånd som uppkommer när hjärtat inte är kapabelt att pumpa ut 

tillräckligt med blod i kroppen, vilket leder till att kroppens vävnad och organ tar skada. 

Hjärtsvikt kan förekomma på både höger och vänster kammare och symptomen skiljer sig 

från varandra. Vänstersidig kammarsvikt resulterar i försämrad minutvolym som i sin tur 

resulterar i symptomen: cyanos (blåa läppar och fingrar på grund av syrebrist), takypné (hög 

andningsfrekvens), hosta, lungrassel och ett förstorat hjärta. Högersidig kammarsvikt 

uppkommer oftast till följd av en vänstersidig kammarsvikt. Det innebär att den högra 

kammaren får arbeta hårdare eftersom trycket i lungvenerna och lungartärerna ökar vilket 

resulterar i symptomen: ödem på underarmar och ben, acsites (vätskefylld buk), stasade 

halsvener och vätskefylld lungsäck (Ericson & Ericson 2012; Mårtensson, 2012). Orsaken till 

att personer drabbas av hjärtsvikt kan variera. Det som konstateras är att ischemisk 

hjärtsjukdom (nedsatt blodtillförsel till hjärtmuskeln) och högt blodtryck står för ca 3/4 av 

all hjärtsvikt. Personer som röker, stressar, dricker mycket alkohol och är fysiskt inaktiva 

löper större risk än andra av att drabbas av tillståndet (Ericson & Ericson, 2012; Mårtensson, 

2012). 

2.2.1 NYHA skalan och behandling 

Det går att genom klasserna ett till fyra av NYHA skalan beskriva hur hjärtsvikt begränsar 

patienter under fysisk aktivitet och vila. Indelningen används av sjukvården för att mäta 

symptom och kliniska fynd hos patienter för att kunna tillämpa väsentliga behandlings- och 

omvårdnadsåtgärder. Vid klass ett upplever patienter med hjärtsvikt inte andfåddhet, 

trötthet eller hjärtklappning vid vanlig fysisk aktivitet. Vid klass två upplevs svaga symptom 

av andfåddhet, trötthet och hjärtklappning vid vanlig fysisk aktivitet. Vid klass tre upplevs 

andfåddhet, trötthet och hjärtklappning vid mild fysisk ansträngning. Under vila är patienter 

komfortabla och symptomfria. Sista klassen visar tecken på starka symptom och obehag 

vilket innebär att patienter inte kan utföra någon form av fysisk aktivitet, symptom kan även 

kännas av under vila (American Heart Association, 2017; Ericson & Ericson, 2012; 

Mårtensson, 2012). 

2.2.2 Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt 

Den farmakologiska behandlingen sker oftast med Beta-blockare, ACE-hämmare och 

diuretika (vätskedrivande medel) (Ericson & Ericson, 2012; Mårtensson, 2012). Icke 

farmakologisk behandling av hjärtsvikt handlar om att sjukvården ger tips och råd om kost, 

motion och levnadsätt (Läkemedelsverket, 2006; Mårtensson, 2012). Vid omvårdnad av 
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hjärtsvikt är det viktigt att prioritera lindring av symptomen. Samtidigt ska sjuksköterskor 

kunna avvärja försämring av sjukdomen för att behålla patienters livskvalité. Andningen ska 

kontrolleras och ett förändrat andningsmönster kan vara tecken på försämrad hjärtfunktion. 

Åtgärder är att kontrollera blodgaser, EKG, ge diuretika och syrgas. I samband med detta bör 

vikten och urinmätning hos patienter kontrolleras kontinuerligt för att utvärdera effekten av 

diuretika (Ericsson & Ericsson, 2012; Mårtensson, 2012). Trycksår kan förekomma till följd 

av hjärtsvikt eftersom blodflödet i huden blir sämre. Det kan då införas tryckavlastande 

åtgärder i form av mjukare madrass och eventuellt vändschema för att avlasta utsatta 

kroppsdelar. Lätt massage med mjukgörande kräm är även en omvårdnadsåtgärd som är 

viktig för att huden ska hållas mjuk och fuktig. Patienter med hjärtsvikt löper ökad risk för att 

utveckla lungemboli och ventromboser (blodproppar) vid för mycket sängliggande. Det kan 

motverkas om patienter blir instruerade att utföra aktiviteter i sängen såsom benrörelser och 

vadsammandragningar. Ett ökat sängliggande och diuretikabehandling kan leda till 

förstoppning, vilket även kan leda till att andningen försämras. Det kan förebyggas om 

patienter erhåller tarmreglerande medel som ökar tarminnehållets volym, vilket ger 

avföringen en normal konsistens. En höjd huvudända kan underlätta andningen och främja 

det venösa återflödet. Acsites kan åtgärdas genom tappning av bukvätska och ödem kan 

åtgärdas genom stödstrumpor för att minska svullnaden på benen. Det är även viktigt att 

informera patienter att minska vätskeintaget till ca. 1,5 – 2 liter/dygn och att minska 

saltintaget för att symptomen inte ska förvärras. Ett tecken på att hjärtsvikt är 

underbehandlat är att lungorna blir vätskeansamlade som kan utlösa hosta. Det är då viktigt 

att kontrollera läkemedelslistan eftersom det kan vara orsakat av läkemedelsbiverkningar. 

Patienter bör informeras om sin hjärtsvikt, vilket möjliggör att de kan förstå och tyda tecken 

på när och om tillståndet förvärras (Ericson & Ericson, 2012).  

2.3 Styrdokument i relation till sjuksköterskors ansvar  

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskor i samråd med patienter och närstående 

kunna bedöma patienters tillstånd genom att ta del av både subjektiva och objektiva 

upplevelser och utifrån det planera omvårdnaden. En förtroendefull relation med patienter 

ska kunna utvecklas och därmed kan en helhetsbild av patienters olika situationer skapas. 

Sjuksköterskor ska kunna samordna vård för patienter genom att tillgodose information 

under vårdtiden. Informationsöverföringen ska genomsyra hela vårdprocessen och ge 

patienter och närstående inflytande i den givna vården. Även Patientsäkerhetslagen SFS 

(2014:821) 6§ kap. 6 beskriver att sjukvården har en skyldighet att tillgodose både patienter 

och närstående med information. International Council of Nurses [ICN] etiska kod för 

sjuksköterskor (2014) beskriver att sjuksköterskor ska främja hälsa, lindra lidande, förebygga 

sjukdom och återställa hälsa genom att respektera patienters värdighet och rätt till autonomi. 

Vidare ska sjuksköterskor vara lyhörda, visa medkänsla, inge trovärdighet och respektera 

integriteten hos patienter. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen SFS (2017:30) 1 § kap. 3 ska 

sjukvården sträva efter att ge en god hälsa på lika villkor för alla patienter och respekt ska ges 

för allas lika värde samt den enskilda människans värdighet. 
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2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras närståendes upplevelser av att leva med en person som insjuknat i 

hjärtsvikt och sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lever med hjärtsvikt. 

2.4.1 Närståendes upplevelser 

Vardagen för närstående kännetecknas av oro och osäkerhet och att finna styrka samt 

motivation för att hjälpa till med vårdandet i hemmet. Detta då hälso- och sjukvårdspersonal 

ofta tar deras vårdande för givet. Närstående upplever att de inte är välkomna att delta i 

informationsutbytet med hälso- och sjukvårdspersonal. Det resulterar i negativa känslor som 

påverkar relationen negativt mellan närstående och den person som lever med hjärtsvikt 

(Gusdal, 2017). Närstående upplever att det är svårt att hantera den nya vardagen och 

beteendeförändringarna hos personen som lever med hjärtsvikt. Tiden för sociala aktiviteter 

upplevs minska och det känslomässiga och ekonomiska välbefinnandet blir sämre (Bakas, 

Pressler, Johnson, Nauser, & Shaneyfelt, 2006). Den påfrestande familjesituationen påverkar 

det sociala, känslomässiga samt den fysiska tillvaron. Vilket leder till överbelastning som 

påverkar närståendes hälsa negativt. Oro förekommer ofta för att de ständigt är på vakt om 

personen som lever med hjärtsvikt plötsligt ska somna in i hemmet (Whitehead, 2017). 

Närstående upplever oro över familjesituationen med sin partner om de arbetar eller själva är 

sjuka. De upplever att ett lugn skapas om hälso-sjukvårdspersonal har ett bra bemötande, är 

snälla och hängivna. Otrygghet kan upplevas om hälso-sjukvårdspersonal ger närstående ett 

för stort ansvar, vilket leder till depressiva symptom och stress (Ågren, Evangelista, & 

Strömberg, 2010). Information och kunskap kring hjärtsvikt är något närstående upplever 

som värdefullt. Genom information får de en klarare bild över hur sjukdomsprocessen kan se 

ut. Närstående upplever att kunskap om konsekvenser av hjärtsvikt kan bistå med förståelse 

om varför symptomen uppkommer och därmed kan de vara till större hjälp (Liljeros, Ågren, 

Jaarsma, & Strömberg, 2014). 

2.4.2 Sjuksköterskors upplevelser 

Antalet patienter som lever med hjärtsvikt ökar med åren till följd av försämrade 

levnadsvanor. Patienter kommer till följd av detta inte enbart vårdas på en specifik 

vårdavdelning eftersom det i framtiden kan innebära brist på tillgängliga vårdplatser. 

Kunskapen måste av den anledningen öka hos sjuksköterskor för att förbättra vårdandet 

(Mcdonagh, 2011). Sjuksköterskor upplever brist på kunskap av igenkännande och hantering 

av symptom hos patienter som lever med hjärtsvikt. Vidare upplever de att patienter behöver 

stöd för att avgöra och prioritera utförandet av dagliga aktiviteter. Det är även viktigt med 

informationsöverföring till både patienter och närstående om de kommande 

livstilförändringarna (Jaarsma, Abu-Saad, Halfens & Dracup, 1997). Patientutbildningar och 

kontinuerlig uppföljning av patienter som är inlagda på sjukhus minskar antalet återbesök 

(Adib-Hajbaghery, Maghaminejad & Abbasi, 2013). Sjuksköterskor upplever att det är 

givande att delge individuell anpassad information till patienter om exempelvis vilka 

behandlingar och symptom av hjärtsvikt som kan förekomma. Det skapas även ett bättre 

utgångsläge för patienter om vårdrelationer tidigt skapas. Det innebär att ett samförstånd 
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mellan sjuksköterskor och patienter skapas som inger trygghet och öppenhet (Sanders, 

Harrison, & Checkland, 2010). Genom att lyssna, uppmuntra och bistå med stödjande 

åtgärder kan sjuksköterskor stärka patienters självkänsla och lindra deras ångest. (Frank, 

Lindbäck, Takman, & Nordgren, 2017). Sjuksköterskor upplever att det är viktigt att utföra 

och bedöma symtomkontroller hos patienter som lever med hjärtsvikt. De upplever även att 

stöd och kontinuerliga samtal stärker patienters självkänsla och välmående. Personcentrerad 

vård upplevs öka patienters välbefinnande och hälsa. Det innebär att delaktighet i 

genomförandet och planeringen av vården tillsammans med sjuksköterskor (Lucas et al., 

2014). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår ifrån Erikssons teori om hälsa och välbefinnande, 

lidandets former samt lidandets drama (Eriksson, 2015, Eriksson 2014). Detta anses vara 

relevant då hälsa och lidande i relation till upplevelser upplevs olika och individuellt av 

människor. Eriksson (2015) poängterar även vårdarens viktiga roll för att stödja patienter 

genom att vara en medaktör i lidandets drama. 

2.5.1 Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och synsättet på hälsa kan vara objektivt eller 

subjektivt. Sundhet och friskhet kan ses som objektiva tecken på hälsa där sundhet utgör den 

psykiska dimensionen och friskhet den fysiska. Välbefinnande är däremot en subjektiv känsla 

och kan inte mätas utan bara beskrivas av den enskilde. Välbefinnande beskrivs som en 

upplevelse av mening, vilja och motivation samt en känsla av människors egna välbehag. 

Människor upplever och känner tecken på hälsa och ohälsa på olika sätt, vilket kan uttryckas 

olika beroende frånvaro eller förekomst av objektiva tecken på ohälsa. Människor kan 

uppleva välbefinnande trots närvaro av objektiva tecken på ohälsa. Däremot är det inte 

möjligt att uppleva hälsa utan välbefinnande oavsett objektiva tecken på hälsa. Det är möjligt 

att människor utan objektiva tecken på ohälsa upplever sjukdom då välbefinnande handlar 

om hur individen upplever hälsa (Eriksson, 2014). Eriksson (2014) demonstrerar detta i 

hälsokorset som delas in i fyra olika hälsopositioner. Det illustreras i figur ett. 
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Figur 1: Översikt över Erikssons teori om hälsokorset 

I ruta A finns objektiva tecken på ohälsa, dock accepterar människor situationen och 

upplever välbefinnande. I ruta B uppleves verklig och upplevd hälsa, friskhet upplevs och det 

finns inget objektivt tecken på ohälsa. I ruta C upplevs verklig och upplevd ohälsa. Människor 

upplever sjukdom och uppvisar objektiva tecken på ohälsa. I ruta D upplevs ohälsa, dock 

finns det inget objektivt tecken på ohälsa och människor upplever ett tillstånd av 

illabefinnande (Eriksson, 2014). 

2.5.2 Lidandets former 

Lidande är ett tillstånd som berör livet negativt och det är något som människor måste leva 

med. Genom livscykeln förekommer lidande oundvikligt. Lidande är i grund och botten något 

ont, men om människor går igenom det kan det i slutändan generera till något positivt. 

Människor kan uppleva tre typer av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidandet är det lidandet som förekommer i samband med sjukdom. Det kan handla 

om smärta eller andra negativa följder av sjukdomen som påverkar det psykiska eller fysiska 

tillståndet. Vid tillståndet kan många känslor dyka upp som uppfattas som påfrestande, 

däribland skamsenhet och skuldkänslor. Vårdlidande är det lidande som kan förekomma 

inom vården. Det kan orsakas av felbehandling, kränkning eller maktutövning av vårdare 

gentemot patienter. Det kan benämnas som det onödiga lidandet som kan undvikas. 

Livslidande är det lidande som orsakas av livet och som påverkar livet i helhet. Det kan 

handla om att livssituationen förändras av sjukdom/ohälsa eller bortgång av närstående. Det 

kan i sin tur leda till sorg, ensamhet, psykiska och fysiska förändringar. (Eriksson, 2015). 

2.5.3 Lidandets drama 

Lidandets drama uppstår i mötet mellan vårdare och patienter. Patienter bär med sig 

förväntningar in i ett mänskligt möte eller en vårdrelation och för vårdare innebär det att 

vara en medaktör genom att lindra patienters lidande. Om vårdare inte är uppmärksamma 

kommer patienter att byta skepnad på lidandet. Lidandets drama utspelas i tre akter, 

Känsla av välbefinnande 

Känsla av illabefinnande 

Förekomst av 

objektiva tecken 

på ohälsa 

 

Frånvaro av 

objektiva tecken 

på ohälsa 

 

A. Upplevd hälsa: 

är sjuk och 

mår bra 

B. Verklig hälsa: 

är frisk och 

mår bra 

 

C. Verklig ohälsa: 

är sjuk och mår 

dåligt 

D. Upplevd ohälsa: 

är frisk och  

mår dåligt 
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dramats första akt innebär bekräftelse av lidandet. Bekräftelse av patienter innebär att 

vårdare förmedlar att hon ser patienters lidande. För patienter blir bekräftelsen en tröst. De 

upplever då närhet till vårdare som finns till hands och det skapas en plats där lidandet 

kommer fram i både tid och rum. Tid och rum är akt två i lidandets drama. Om vårdare inte 

möjliggör en plats för lidande och ignorerar eller hittar påskyndande lösningar leder det till 

att patienters utvecklingsprocess avtar. Dramats tredje och sista akt är en försoningens 

process, ett drama med ett lyckligt slut. Försoning innebär att finna ett nytt liv genom att 

forma en ny enhet av det liv som har förlorats. Försoningen kommer efter att patienter har 

genomgått en svår kamp genom livets oundvikliga verklighet. I försoningen skapas något nytt 

när det gamla förenats i det nya livet som fortgår. Patienter kan efter detta återigen uppleva 

gemenskap (Eriksson, 2015).  

 

2.6 Problemformulering 

Hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Att leva med hjärtsvikt 

påverkar patienter och närstående både kroppsligt såväl som emotionellt. Patienter med en 

hjärtsviktsdiagnos är en patientgrupp som förekommer inom de flesta vårdverksamheter. 

Det är en sjukdom som inte går att bota, utan kan endast lindras. De uppkomna symptomen 

av hjärtsvikt leder till att drabbade patienter söker sjukvård. Sjuksköterskors profession 

innebär att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. De ska även 

ta del av patienters upplevelser för att bedriva en god och omsorgsfull vård. Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor vill delge information till patienter om hur upplevelser av 

hjärtsvikt kan visa sig samtidigt upplever de brist på kunskap och insikt hur de ska vårda 

dessa patienter. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv upplevs hälsa olika och är mer än 

frånvaro av sjukdom. Människor kan utsättas för olika typer av lidande och sjuksköterskor 

kan agera som medaktörer i patienters lidande drama för att främja hälsa och lindra lidande. 

För att bistå med god och omsorgsfull vård till patienter som lever med hjärtsvikt krävs 

kunskap om hur patienter upplever sin situation. Genom att beskriva patienters upplevelser 

av att leva med hjärtsvikt kan de bidra till större insikt och kunskap bland sjuksköterskor för 

att främja patienters livskvalité och välbefinnande.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt.  



 

8 

 

4 METOD 

Nedan presenteras metodval följt av datainsamling och urval, genomförande och dataanalys 

och avslutas med etiska överväganden.  

4.1 Metodval 

En litteraturstudie har använts eftersom syftet varit att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med hjärtsvikt. Friberg (2017) beskriver att denna metod ger en explicit inblick i 

personers liv och dess upplevelser. Vidare beskriver Friberg (2017) att ett större 

kunskapsområde kan skapas om kvalitativa studier sammanställs. Detta resulterar i en större 

förståelse om hur patienters upplevelser och behov kan mötas. Forsberg och Wengström 

(2016) redogör att en litteraturstudie innebär att data samlas in för att nya slutsatser ska 

redogöras. Analysmetoden i föreliggande examensarbete har följt Evans (2002) beskrivande 

syntes som innefattar fyra steg. Dessa är datainsamling, hitta resultat, identifiera likheter och 

skillnader samt redogöra resultat. Evans (2002) analysmetod med beskrivande syntes ansågs 

vara mest passande för examensarbetet. Det eftersom kvalitativa artiklar sammanställts 

utifrån tidigare forskning och analyserats utan egna tolkningar för att senare redogöra för 

nya slutsatser.  

Första steget handlar om att hitta artiklar som svarar an på syftet genom sökningar i 

vårdvetenskapliga databaser. Andra steget handlar om att artiklarna ska läsas flertalet gånger 

för att en helhetsbild av innehållet i artiklarna ska skapas. Nyckelfynd som svarar an på syftet 

i form av stycken, meningar och citat ska markeras och samlas ihop. I det tredje steget ska 

likheter och olikheter ställas samman, genom att skapa teman och subteman. Nyckelfynden 

ska kontinuerligt jämföras med de subteman som skapats för att kontrollera att de hör ihop. I 

det fjärde steget av analysen ska det nya resultatet som sammanställts jämföras med de 

artiklar som valts för att kontrollera att inga misstolkningar skett (Evans, 2002).  

4.2 Datainsamling och urval 

Nedan presenteras inklusionskriterier och exklusionskriterier samt databassökning. 

4.2.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle beskriva patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt. Artiklarna skulle vara utformade av kvalitativ design, vara skrivna på engelska, 

finnas i full text och med abstract tillgänglig samt vara publicerade i vårdvetenskapliga 

tidskrifter. Både män och kvinnor med olika kulturer inkluderades. Artiklarna skulle även 

vara peer-reviewed, vilket innebär att de är expertgranskade enligt Polit och Beck (2016). 

Exklusionskriterier var artiklar som inte var publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter, 

utformade av kvantitativ design och att de inte fick beskriva barns eller närståendes 
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upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser av 

att vårda patienter med hjärtsvikt exkluderades även. 

4.2.2 Databassökning 

Inledningsvis gjordes en databassökning i databaserna CINAHL plus och PubMed. Dessa 

databaser användes eftersom de innehåller artiklar publicerade i tidskrifter som är 

vårdvetenskapliga med inriktning mot omvårdnad. Insamling av data ägde rum på 

Mälardalens Högskola där en gemensam sökning gjordes för att hitta artiklar som svarade an 

på syftet. Ord kopplat till syftet söktes i databaserna för att hitta väsentliga artiklar till 

resultatet. För att hitta rätt söktermer på engelska användes sökmotorn MESH (Medical 

Subject Headings) och en svensk – engelsk ordbok. Söktermerna som användes var Life 

experiences, heart Failure, living with chronic Heart failure, advanced heart failure, 

experiences of patients, patient, living with och qualitative. Sökningarna avgränsades från 

2007 - 2018 för att finna de senaste publicerade artiklarna. Det gjordes ytterligare en sökning 

från 2004 – 2008 eftersom det inte hittades tillräckligt med artiklar till resultatet. Det 

inkluderades därmed en artikel från 2004 då den ansågs stärka resultatet. I CINAHL plus 

gjordes avgränsningarna find all my search terms, peer-reviewed, references avaliable, 

boolean/phrase och publicerade mellan 2007–2018. I PubMed gjordes avgränsningarna 

abstract, fulltext och publication 5 years. I denna databas fanns inte möjlighet att avgränsa 

sökningen till att finna artiklar som var peer-reviewed. Detta kontrollerades genom att 

använda UlrichsWeb som verifierade att artikeln var peer-reviewed. Söktermen AND 

användes eftersom orden skulle sammankopplas. ”Boolean/Phase” användes eftersom det 

inkluderade artiklar som berörde de söktermerna som sammankopplats. Avgränsningen 

”Find all my search terms” användes för att finna artiklar som berörde en eller många 

söktermer. "Full text available” och ”Abstract” användes för att försäkra att hela artikeln 

eller/och abstract var tillgänglig. Sökningarna genererade 195 artikelträffar. Av dessa 

undersöktes 53 artiklar som ansågs svara på syftet genom att läsa titlarna. Därefter lästes 

artiklarnas abstract. Vid närmare granskning av abstracten genomlästes 21 artiklar noggrant 

för att få en djupare förståelse av artiklarnas innehåll och för att senare kvalitetsgranskats. 

Sökmatrisen presenteras i Bilaga A. Av de 21 artiklar som genomlästes, valdes 12 artiklar. 

Urvalet gjordes eftersom nio artiklar ansågs vara av låg kvalitet utifrån Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor. En viktig aspekt var att artiklarna skulle vara tydliga gällande 

syfte, metod och resultat. Det krävdes ett analyserande tankesätt under hela 

kvalitetsgranskningen. Detta för att erhålla en bättre bild av artiklarnas innehåll och för att 

undersöka artiklarnas kvalitet. Utifrån Friberg (2017) kvalitativa granskningsfrågor valdes 

enbart 12 av 14 frågor. ”Hur har författarna tolkat studiens resultat” och ”vilka argument för 

fram” exkluderades från kvalitetsgranskningsfrågorna. De 12 resterande frågorna 

omformulerades för att det skulle vara möjligt att kunna poängsätta artiklarna. 

Kvalitetsgranskningsfrågorna skrevs sedan in i en tabell och presenteras i Bilaga B. När 

artiklarna lästes besvarades frågorna i tabellen med JA = 1 poäng och Nej = 0 poäng. För att 

kunna beskriva artiklarnas kvalitet insattes poängsättning där 0–4 poäng innebar låg 

kvalitet, 5–8 poäng innebar medel kvalitet och 9–12 poäng innebar hög kvalitet. 

Artikelgranskningen utfördes genom att artiklarna lästes och poängsattes individuellt av 

skribenterna. Om osäkerhet upplevdes kring frågor utifrån artiklarna diskuterades detta och 
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ett gemensamt ställningstagande togs kring poängsättningen. Fyra artiklar var medel kvalitet 

medan åtta artiklar ansågs vara av hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen av de 12 valda 

artiklarna till resultatet presenteras i bilaga C. Artikelmatrisen presenteras i Bilaga D. 

4.3 Genomförande och dataanalys 

I början av processen lästes artiklarna noggrant med fokus på syfte, metod och resultat. De 

valda artiklarna skrevs ut och lästes noggrant tillsammans på Mälardalens Högskola. Djupa 

diskussioner fördes kontinuerligt om artiklarnas innehåll och resultat. Innehållet i de 12 

artiklarnas resultat som ansågs vara till underlag för att svara an på examensarbetets syfte 

markerades med en överstrykningspenna. Dessa nyckelfynd bestod av stycken, meningar och 

citat. Nyckelfynden skrevs in i ett separat Word dokument med artikelns namn som rubrik 

för att senare kunna härleda från vilken artikel nyckelfynden hörde till. Totalt blev det 176 

nyckelfynd. Nyckelfynden placerades sedan in i teman och subteman efter likheter och 

olikheter från artiklarnas resultat i det separata Word dokumentet. Det blev sammanlagt två 

teman med sex tillhörande subteman. I samband med detta översattes texten från engelska 

till svenska med hjälp av ett lexikon för att undvika egna tolkningar. Citaten översattes inte 

och skrevs in i löpande text för att resultatet skulle stärkas. Resultatet som presenterats i 

resultatavsnittet lästes upprepade gånger för att kontrollera att misstolkningar av de 

ursprungliga artiklarnas resultat inte skett. I tabell 1 redogörs exempel på analysprocessen.  
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Tabell 1: Exempel på Nyckelfynd, Tema och Subtema  

Nyckelfynd Tema Subtema 

” But . . . it’s only night times, sometimes I 

do have sleepless nights, I mean I sleep 

late. Because sometimes I (will) think 

about my condition, will it help me (or) 

not, or will I get another attack, that I am 

scared of. (Be)cause I don’t want the pain 

. . . if you are in bad . . . very severe pain, 

you know . . . you going to lose your life, 

right?” (Seah, Tan, Huang Gan & Wang, 

2015, s.395). 

 

 

 

 

 

 

 

Förlorad 

kontroll över 

vardagen 

 

 

 

Oro och Rädsla 

”. . . to suddenly remain sitting and 

realize that you cannot do so much any 

more: cut the lawn, wash the car . . . you 

lose your breath when you take a 

shower.” (Europé & Tyni-Lenné, 2004, s. 

229). 

 

 

Vara begränsad 

 

“…….. and like she'd be half way into bed 

and she'd say ‘JAYSUS not another bout!’ 

and she'd get dressed again and this is all 

hours of the morning so her morale is 

being shattered as well and that worries 

me because what can I do? I can't breathe 

I can't walk—I can do nothing—I'm just a 

heap of bones (Ryan & Farrelly, 2009, 

s.227). 

 

 

Vara en börda 

 

 

4.4 Etiska överväganden 

Vid utförande av en litteraturstudie ska det framgå i etiska överväganden vad som anses vara 

plagiat och oredlighet. Vetenskapsrådet (2017) menar att forskare måste vara ärliga med 

resultatet och får inte plagiera, förfalska, förvränga eller vilseleda. Vid oredlighet kan 

människor utsättas för risker vilket leder till att förtroendet skadas. CODEX (2018a) 

beskriver vidare att oredlighet innebär att fabricera, förfalska, plagiera och beskriva någon 

annans resultat eller vetenskapliga data. Det har följts och resultatet har presenterats 

sanningsenligt. Artiklarna var skrivna på engelska och det har beaktats, översättningen av 
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nyckelfynd har därmed skett med en engelsk – svensk ordbok. Översättningen har även 

diskuterats under hela avsnittet för att innehållet i originalartiklarna inte skulle återges 

felaktigt eller förvridas. Polit och Beck (2016) poängterar att artiklar inte ska utesluta 

grupper som är utsatta för att etiken ska respekteras. Artiklarna som använts till resultatet är 

peer-reviewed. CODEX (2018b) beskriver att detta innebär att artiklarna är kritisk granskade 

utifrån metod, argument och källkritiska synsätt. Vetenskapsrådet (2018) menar att 

resultatet måste redovisas öppet och vid upprepning av forskningen ska samma resultat 

återkomma. Evans (2002) analyssteg har följts utifrån en beskrivande syntes under 

analysprocessens gång.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet av patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Resultatet 

inleds med tema ett: Förlorad kontroll över vardagen som följs av subteman: Oro och rädsla, 

Kunskapsbrist, Vara begränsad och Vara en börda. Det andra temat: beskriver hur patienter 

kunnat gå vidare i livet trots sjukdom. Det innehåller subteman: Acceptans och 

Välbefinnande. I tabell två ges en översikt av de teman och subteman som framkommit i 

examensarbetet.  

Tabell 2 – Tema och Subtema 

Tema Subtema 

 

 

Förlorad kontroll över vardagen 

Oro och rädsla 

Kunskapsbrist 

Vara begränsad 

Vara en börda 

 

Gå vidare i livet 

Acceptans 

Välbefinnande 

 

5.1 Förlorad kontroll över vardagen 

Livet med hjärtsvikt innebar att vardagen förändrades negativt för patienter. De upplevde 

oro och rädsla kopplat till hur vardagen förändrats. Upplevelser av otillräcklig kunskap om 

sjukdomen var påtagliga, vilket berodde på att de inte fått tillräcklig information av 
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sjukvården. Patienter var begränsade och de kunde inte längre utföra sysslor som de tidigare 

kunnat. Det ledde till att de behövde hjälp av närstående, vänner och sjukvårdspersonal för 

att klara av vardagens utmaningar. Ett ökat behov av hjälp resulterade i upplevelser av 

osjälvständighet och att de var en börda för omgivningen. 

5.1.1 Oro och rädsla 

Patienter upplevde oro och rädsla när diagnosen fastställdes för att de insåg att de måste leva 

med sjukdomen resten av livet. De upplevde rädsla eftersom inget botemedel fanns att tillgå 

och att tillståndet endast skulle förvärras (Walthall, Jenkinson, & Boulton, 2017; Waterworth 

& Jorgensen, 2010). Den minskade förmågan att utföra aktiviteter ledde till oro och 

osäkerhet över hur det dagliga livet skulle hanteras (Nordgren, Asp, & Fagerberg, 2008; 

Walthall et al., 2017; Waterworth & Jorgensen, 2010). Vanliga symptom som upplevdes vara 

påfrestande och medförde oro i den dagliga vardagen var andfåddhet, hjärtklappningar och 

bröstsmärtor. När andfåddhet utlöstes var de tvungna att kippa efter luft som ledde till 

upplevelser av att kvävas eller dränkas. Det resulterade i att de andades snabbare med 

kortare andetag för att få tillräckligt med syre i lungorna. I sällskap med närstående och 

vänner kunde patienter uppleva ångest för att de eventuellt skulle bli andfådda, vilket i sin 

tur triggade igång andfåddheten ytterligare. De upplevde att de ständigt var oroliga och rädda 

för att bli andfådda. När attackerna väl bröt ut upplevde många rädsla och trodde att de 

skulle dö (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Phil, Fridlund, & Mårtensson, 2011; Seah et al., 2017; 

Walthall et al., 2017) Oro upplevdes speciellt under natten vilket påverkade sömnen negativt 

(Ryan & Farrelly, 2009; Seah et al., 2017; Walthall et al., 2017).  

” They’re all terrifying at night – I go ’Uh oh here we go again’ you just have to get out 

– put your feet on the floor, and you think ’Will I ring the ambulance or not?’ or ’Am I 

going to die under this one?’ But most times I don’t ring anybody I just sit up all night 

waiting for it to pass and there’s nobody in the house so that’s really frightening” 

(Ryan & Farrelly, 2009, s.226) 

Patienter upplevde att bröstsmärtor och hjärtklappningar orsakade oro vilket resulterade till 

ett passivt liv (Andersson, Eriksson, & Nordgren, 2013; Phil et al., 2011; Seah et al., 2017). 

Tankar kring döden var vanligt förekommande och de upplevde att de hellre ville dö än att 

behöva uppleva symptomen igen (Anderson et al., 2013; Seah et al., 2017). De tänkte på 

döden och upplevde ovisshet och rädsla över hur framtiden skulle se ut (Phil et al., 2011; 

Walthall et al., 2017).  

Patienter i arbetsför ålder upplevde en livssituation präglad av ångest, otrygghet och 

osäkerhet (Lindbäck & Nordgren, 2014). Det förvärrades om medarbetarna inte förstod 

situationen (Nordgren et al., 2008). De upplevde osäkerhet över att inte kunna hantera de 

krav som arbetet ställde som ledde till oro (Europé & Tyni-Lenné, 2004). Patienter som var 

tvungna till sjukskrivning beskrev processen som besvärlig. De upplevde att 

sjukvårdspersonal undvek ansvaret över sjukskrivning och rehabilitering, vilket gav dem ett 

större ansvar som ledde till ökad ångest och otrygghet till en redan besvärlig livssituation. De 

upplevde att de blev övergivna och utelämnade (Lindbäck & Nordgren, 2014). Patienter som 

behövde hjälp med den personlig hygienen upplevde detta som ett ångestfyllt moment 
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(Burström, Brännström, Boman, & Strandberg, 2011). När de inte blev tagna på allvar eller 

att de blev ignorerade upplevdes maktlöshet och rädsla samt ett bristande förtroende för 

sjukvårdspersonal. När patienter ställde frågor som inte blev besvarade eller när de inte fick 

ärlig och uppriktig information upplevdes oro som resulterade i osäkerhet kring 

situationerna (Nordgren et al., 2008).  

” Well, they didn’t… say anything… The physician came up to me, saying: ‘Yes, we’ve 

confirmed from the ECG there is something’s wrong (…) we’ve called for an 

ambulance and it’s here now, but it’s really nothing, nothing dangerous, nothing you 

should be’ (…) As if I was dying. (Int.: Then, what did you think?) Well, I was 

terrified, I really was.” (Nordgren et al., 2008, s.1350).  

Patienter upplevde minskad självständighet och ökad oro för att sjukdomen var svår att 

hantera (Nordgren, Asp, & Fagerberg, 2007; Walthall et al., 2017). Hopp om livet förlorades 

för att sjukdomen orsakade rädsla i tillvaron (Seah et al., 2017). 

5.1.2 Kunskapsbrist 

Bristen på kunskap om hjärtsvikt och dess symptom upplevdes vara ett hinder i vardagen hos 

patienter (Andersson et al., 2013; Burström et al., 2011; Europé & Tyni-Lenné, 2004; 

Klindtworth et al., 2016; Lindbäck och Nordgren, 2014; Seah et al., 2017). De upplevde att 

information de fått av vårdgivare var bristfällig vilket ledde till att de inte visste hur och 

varför symptomen uppkom (Andersson et al., 2013; Burström et al., 2011; Seah et al., 2017). 

“Really, I know nothing about my disease, I wasn’t informed, and medications were just given 

to me. . ."(Andersson, et al., 2013, s. 634). De var även besvikna över att de inte blev 

informerade om att den sexuella förmågan skulle försämras i samband med sjukdomen 

(Europé & Tyni Lenné, 2004). Patienter upplevde att de ville erhålla upplysning om 

sjukdomen men att de blev utelämnade gällande information om diagnos och behandling 

(Klindtworth et al., 2016). 

” I think it’s rude if I don’t receive full information about my condition even if they’d 

say, if… if one’s in real trouble, in terms of a serious disease, and one has… limited 

time left. That I’d like to know… face to face, that is. (Int.: Mm, why?) Yes, I think… I 

have to, I have to know the situation. I may have plans for my life, that I will live 

another… twenty years, right.” (N0rdgren et al., 2008, s.1350). 

Information från sjukvårdspersonal till patienter om hur dagliga aktiviteter skulle utföras och 

eventuellt begränsas upplevdes som otillräcklig (Seah et al., 2017). En strategi kopplat till 

detta var att information självständigt söktes fram på internet (Waterworth & Jorgensen, 

2010). Patienter upplevde att närstående behövde mer information och kunskap om 

hjärtsvikt. Informationsbristen var som tydligast då patienter skickades runt till olika 

avdelningar utan att förstå varför. (Phil et al., 2011). Patienter som var sjukskrivna upplevde 

att sjukintyg ständigt utlöpte utan att de blev informerade om varför. De upplevde att det var 

jobbigt att inte kunna påverka besluten om sjukskrivning eftersom de inte fick möjlighet till 

att delta i processen (Lindbäck & Nordgren, 2014). När de fick information om sjukdomen 
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upplevdes svårigheter att tyda medicinska termer som bidrog till minskad förståelse och 

kunskap (Nordgren et al., 2008).  

5.1.3 Vara begränsad 

Patienter upplevde begränsningar vid utförandet av aktiviteter i vardagen (Andersson et al., 

2013; Burström et al., 2011; Europé & Tyni-Lenné, 2004; Nordgren et al., 2007; Nordgren et 

al., 2008; Phil et al., 2011; Ryan & Farrel, 2009; Seah et al., 2017; Walthall et al., 2017). 

Trötthet, andfåddhet och nedsatt fysisk kapacitet begränsade vardagen och de upplevde att 

de inte kunde sköta hushållssysslor och trädgårdsarbete. Det upplevdes som omöjligt att gå i 

trappor och gå promenader (Europé & Tynni-Lenné, 2004; Walthall et al., 2017). Även 

utförandet av små och självklara sysslor begränsades för patienter, såsom att putsa skorna 

(Ryan & Farrel, 2009) De upplevde begränsningar vad gäller utförandet av de grundläggande 

behoven. Andfåddheten ledde till minskad sömn och intag av nutrition (Walthall et al., 2017). 

De upplevde frustration och besvikelse när vardagen blev begränsad (Andersson et al., 2013; 

Burström et al., 2011; Ryan & Farrelly, 2009). De var tvungna att noggrant planera och 

omstrukturera vardagen eftersom de inte ville utsättas för ansträngningar. Detta för att de 

upplevde att hälsan påverkades negativt, till följd av detta blev vardagen begränsad och livet 

passivt (Seah et al., 2017). Patienter upplevde att de var fängslade och begränsade i den sjuka 

kroppen, vilket orsakade sorg och ensamhet (Nordgren et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009). 

” I consider it as a limitation. I really think it is, to be so restricted. I used to be able to 

walk everywhere. The worst thing is not being able to go out when I want to. It is too 

much of a strain for me to go to XXX nowadays. It is not feasible.” (Phil et al., 2010, 

s.7). 

Patienter upplevde en begränsad sexuell aktivitet orsakat av impotens och 

erektionssvårigheter. Detta begränsade vardagen och påverkade relationer negativt (Europé 

& Tyni-Lenné. 2004; Nordgren et al., 2008). Vilket beskrivs som ” We still share the 

bedroom but I cant’t demand that my wife should live in celibacy the rest of her life.” (Europé 

& Tyni-Lenne, 2004, s. 229). Det sociala livet påverkades till följd av begränsningar i 

vardagen och de var därmed tvungna att finna nya sociala aktiviteter för att upprätthålla en 

normal vardag (Phil, et al., 2011; Walthall, et al., 2017). Konsekvenserna till det var att de 

stundvis upplevde att de var isolerade och nedstämda (Walthall et al., 2017). Eftersom den 

fysiska kapaciteten minskade upplevde patienter att de var begränsade och oförmögna till att 

sköta ett arbete. Minskad arbetstid, byte av arbetsuppgifter/arbetsplats eller förtidspension 

blev då ett faktum (Europé & Tyni-Lenné, 2004). Det i kombination med att de inte klarade 

av relationer ledde till att de blev isolerade (Lindbäck & Nordgren, 2014). När 

sjukvårdspersonal inte förstod att patienter var begränsade och istället framförde orimliga 

krav upplevde patienter att de var misslyckade (Nordgren et al., 2007). 

5.1.4 Vara en börda 

Behovet av hjälp ökade när patienter drabbades av hjärtsvikt. De upplevde att de var en 

börda eftersom sjukdomen hade en stor inverkan på den sociala och privata sfären (Walthall 
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et al., 2017). De upplevde att de behövde mer hjälp av närstående för att klara av de dagliga 

rutinerna, såsom hjälp med dagliga aktiviteter och omsorg. (Phil et al., 2011; Seah et al., 

2017). Det upplevdes vara jobbigt att be närstående om hjälp för att de var rädda att framstå 

som en börda. (Nordgren et al., 2007; Phil et al., 2011).  

” I have not been fair to my wife in that sense, you see. You look at her; very early in 

the morning she already comes. She (wants) to clean me up. She wants to do this, 

wants to do that. . . She washes me up, you know that type of thing. So . . . no doubt 

it’s nice, but then it’s a pity for her.” (Seah et al., 2017, s.395). 

Det ökade behovet av hjälp bidrog till att de normala könsfördelade uppgifterna i hushållet 

förändrades och kvinnorna fick därmed utöva mer fysiskt krävande arbete (Europé & Tyni-

Lenné, 2004). Trots patienters välmening att hjälpa till i hemmet kunde de uppleva att de 

inte fick göra något ansträngande för deras närstående (Ryan & Farrelly, 2009). En patient 

berättar i Ryan och Farrelly (2009)” I could do nothing absolutely nothing – B got me out of 

bed and dressed me, I couldnt put on a pair of socks – I’d lie on the couch while B ran around 

after me (s.227). De upplevde att de var en börda eftersom de inte kunde bidra ekonomiskt 

till hushållet som de tidigare gjort (Seah et al., 2017). Svårigheter att upprätthålla ett socialt 

liv med vänner upplevdes för att symptomen var påfrestande. När de besökte vänner 

upplevde patienter att de var en börda. Det ledde till att de blev isolerade eftersom de 

upplevde att besöken besvärade vännerna (Phil et al., 2011). Patienter upplevde att de inte 

kunde behärska de förväntningar samhället och omgivningen hade på dem. De upplevde 

därmed att de endast var en börda (Nordgren et al., 2007; Phil et al., 2011). Patienter som 

fortfarande jobbade upplevde att arbetsuppgifter delegerades ut till övriga medarbetare för 

att de inte längre klarade av att genomföra jobbet. Patienter upplevde att de endast belastade 

medarbetarna (Nordgren et al., 2008; Phil et al., 2011). Vid sjukhusvistelser kunde patienter 

uppleva att sjuksköterskor indikerade att de hade ont om tid, var upptagna eller hade för 

mycket att göra vilket medförde att patienter upplevde att de blev objektifierade och endast 

var till besvär (Nordgren et al., 2008).  

5.2 Gå vidare i livet 

Trots sjukdomens negativa följder i vardagen kunde patienter gå vidare i livet och acceptera 

den nya tillvaron och genom detta upplevdes välbefinnande. 

5.2.1 Acceptans 

Patienter upplevde negativa konsekvenser av att leva med hjärtsvikt, främst fysiskt och 

psykiskt. Genom att tro på den egna förmågan och kapaciteten kunde de trots allt uppleva 

acceptans och hopp över situationen (Klindworth et al., 2016; Nordgren et al., 2007; Seah et 

al., 2017). En strategi kopplat till detta var att trots motgångar i det dagliga livet testa på nya 

aktiviteter och bibehålla en god framtidstro för att uthärda de alldagliga aktiviteterna (Phil et 

al, 2011). Patienter accepterade situationen genom att vara tacksamma över vad de kunde 

åstadkomma trots den begränsade vardagen. De tog en dag i sänder för att de förstod att 
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vardagen skulle upplevas annorlunda från dag till dag (Burström et al., 2011). Stöd och hjälp 

av närstående och sjukvårdspersonal var en viktig faktor hos patienter för att hantera 

sjukdomstillståndet. En förändrad och begränsad vardag upplevdes som möjlig att acceptera 

genom att lära känna och lyssna på vad kroppen uttryckte. Det gav patienter möjlighet att 

acceptera och anpassa tillvaron (Nordgren et al., 2007, Seah et al., 2017; Walthall et al., 

2017). “I mean, one . . . one can learn to live a good life even though one has a chronic illness . 

. . (I: Yes . . . ) . . . as long as you believe it yourself.” (Nordgren, et al., 2008, s.9). Patienter 

upplevde beslutsamhet och bestämdhet över att de skulle bemästra situationen som ansågs 

besvärlig genom att leva livet fullt ut och acceptera hur tillståndet förändrats. En strategi 

kopplat till detta var att de förändrade kostintaget, alkoholkonsumtionen, nikotinintaget och 

minskade på antal aktiviteter. De accepterade att stegvis och långsamt minska på takten i 

tillvaron till följd av konsekvenserna av hjärtsvikten (Seah et al., 2017; Walthall et al., 2017). 

Patienter accepterade den nya vardagen om de upplevde att meningsfulla uppgifter i livet var 

fullbordade, om de exempelvis skaffat barn eller bildat familj (Seah et al., 2017). Symptom 

orsakat av hjärtsvikt påverkade vardagen och accepterades genom att de kunde kontrollera 

andfåddheten med hjälp av andningsövningar samt att de tagit lärdom att i tidigt skede 

känna av om andfåddheten skulle äga rum (Walthall et al., 2017). En del patienter upplevde 

inte några begränsningar av andfåddheten och de accepterade konsekvenserna av hjärtsvikt 

(Klindtworth et al., 2016). Vissa patienter upplevde rädsla och oro för att framtidstron 

försvunnit i samband med att de drabbades av hjärtsvikt, medan andra patienter accepterade 

och välkomnade döden (Burström et al., 2011; Europé & Tyni-Lenné, 2004). 

5.2.2 Välbefinnande 

Välbefinnande var något som många patienter upplevde trots att de levde med hjärtsvikt 

(Andersson et al., 2013; Burström et al., 2011; Lindbäck & Nordgren, 2014; Nordgren et al., 

2008; Phil et al., 2011; Waterworth & Jorgensen, 2010). Stöd från närstående och vänner 

som hjälpte till med hushållssysslor upplevdes vara tillfredställande. Patienter upplevde 

därmed ingen oro över att få de dagliga sysslorna gjorda (Burström et al., 2011; Nordgren et 

al., 2008). Patienter som bodde tillsammans med sin respektive och hade närstående som 

ringde och hälsade på medförde upplevelser av välbefinnande (Burström et al., 2011). Om 

patienter fokuserade på annat än det faktum att hjärtsvikt orsakade en negativ vardag kunde 

välbefinnande upprätthållas. Strategier de utvecklat var att åka en biltur eller att gå ut på 

promenad med hunden för att skildra tankarna (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Nordgren et 

al., 2008). Välbefinnande bevarades hos patienter om de ansåg att livet var meningsfullt och 

om de hade intressanta aktiviteter att utföra i vardagen. Tillfredställelse upplevdes genom att 

patienter insåg att vissa kroppsliga funktioner fortfarande var intakta och de kunde därmed 

testa på aktiviteter de tidigare kunnat utföra (Phil et al., 2011). En patient beskriver detta i 

Phil et al., (2011): Yes, it feels good! I then understood that this physical movment is quite 

gentle. And you walk and stop and stand still a lot. So there were no problems (s.7). För 

patienter var möjligheten till arbete den faktor som gav livet en mening vilket resulterade till 

ekonomisk trygghet som ökade välbefinnandet (Nordgren et al., 2008). Patienter som 

vårdades på vårdavdelningar upplevde att det var underbart och givande när vårdgivare 

spontant knackade på och frågade hur de mådde. Sjukvårdens övervakning av 

andningsförmåga, kontroll av generell symtomkontroll och rörelseförmåga var även en viktig 
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del av vardagen som patienter upplevde vara värdefullt. När de märkte att tillståndet 

försämrats upplevde de välbehag om sjukvårdspersonal agerade varsamt och var förstående 

vid avancerade medicinska tester och omvårdnadsåtgärder (Burström et al., 2011). Goda och 

utvecklade relationer med sjukvårdspersonal upplevdes som viktigt. Det ökade patienters 

välbefinnande och gav upphov till att de upplevde att vårdandet blev bättre (Waterworth & 

Jorgensen, 2010). Patienter upplevde även lugn, tillit och hopp när sjukvårdspersonal tog 

ansvar över vårdandet (Lindbäck & Nordgren, 2014). Relationer med sjuksköterskor som var 

kunniga och som bistod med omsorgsfull och planerad vård upplevdes vara högt värderat hos 

patienter. När sjuksköterskor var närvarande, lyhörda, och förstående upplevde patienter 

framtidstro. (Nordgren et al., 2008). En strukturerad vardag resulterade i ökat välbefinnande 

om de åt nyttigare, kontrollerade vikten regelbundet och undvek stressiga situationer 

(Anderson et al., 2013; Europé & Tyni-Lenné, 2004; Waterworh & Jorgensen, 2010). Trots 

att patienter erhöll tydliga instruktioner om alkoholförbud av sjukvårdspersonal valde en del 

att ändå förtära alkoholhaltiga drycker eftersom det skapade ett tillfälligt välbehag (Ryan & 

Farrelly, 2009).  

6 DISKUSSION 

Följande avsnitt består av resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen presenteras de mest återkommande centrala fynden och diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning och det vårdvetenskapliga perspektivet. I 

metoddiskussionen diskuteras examensarbetets svagheter och styrkor. I etikdiskussionen 

diskuteras de etiska ställningstaganden som vidtagits under examensarbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Nedan beskrivs de mest kärnfulla och centrala fynden som uppmärksammade i resultatet. 

Det som betonades var att patienter upplevde en förlorad kontroll över vardagen och att de 

kunde gå vidare i livet trots sjukdom. Det diskuteras mot tidigare forskning som består av 

närståendes upplevelser av att leva med en person som insjuknat i hjärtsvikt och 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lever med hjärtsvikt. Diskussion 

kommer även att föras gentemot styrdokument i relation till sjuksköterskors ansvar och 

Erikssons (2015,2014) teori om hälsa och välbefinnande, lidandes former samt lidandets 

drama. 

I resultatet återkom ett centralt fynd vilket var att patienter upplevde svårigheter att ha en 

fortsatt normal vardag. De upplevde att det var svårt och besvärligt att utföra fysiskt arbete, 

såsom hushållsgöromål samt fritidssysselsättning. Det var ofta orsakat av symptom från 

hjärtsvikt såsom nedsatt ork, andningssvårigheter och bröstsmärtor. Det kan kopplas till 
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Erikssons (2015) teori om sjukdomslidande vilket innebär att människor lider i samband 

med sjukdom och upplever kroppslig smärta och emotionell distress såsom skam och skuld. 

Resultatet visade även att konsekvenserna av detta ledde till att patienter lämpade över 

uppgifter på närstående då de var oförmögna att genomföra diverse dagliga bestyr som de 

tidigare gjort. Förändringarna gav närstående ett mer påtvingat ansvar över att kontrollera 

och strukturera upp vardagen. Det upplevdes som mödosamt för patienter eftersom de 

belastade närstående och vänner. Det stämmer överens med Whitehead (2017) som beskriver 

att närstående upplever en försämrad tillvaro eftersom den komplexa situationen kräver 

ökad tid för att hjälpa och ta hand om den hjärtsjuke personen. Även Ågren et al., (2010) 

uppger att närstående upplever otrygghet över det stora ansvaret. Speciellt när de samtidigt 

är tvungna att jobba och sköta andra vardagssysslor. I resultatet framkom det även att 

patienter upplevde emotionella förändringar i samband med hjärtsvikt kopplat till hur 

kroppen och vardagen förändrats. Förhoppningar om att bli friska och att ha ett långt liv blev 

mindre uppenbart. Det sociala livet blev sämre och patienter undvek att besöka vänner som 

ledde till isolering, vilket upplevdes som en ängslan till hur livet förändrats. Eriksson (2015) 

beskriver ett livslidande som avser lidandet som människor drabbas av orsakat av sjukdom 

vilket påverkar livet i helhet. Whitehead (2017) påvisar vidare att närstående är oroliga när 

de ständigt är uppmärksamma på sin partners tillstånd. Pressler et al., (2006) relaterar till 

detta och beskriver att situationen påverkar närståendes välbefinnande till det negativa vad 

gäller det sociala, emotionella och ekonomiska välbefinnandet.  

Det framkom i resultatet att sjukvårdspersonal inte alltid lyssnade eller bekräftade patienters 

behov. Det resulterade i att patienter upplevde att de inte var sedda som individer utan 

endast som objekt. De upplevde att sjukvårdspersonal ansåg deras tankar och åsikter som 

irrelevanta för vårdprocessen. Det negativa förhållningssättet medförde att patienters tilltro 

gentemot sjukvårdspersonal försämrades. Det kan kopplas till Erikssons (2015) teori om 

vårdlidande då patienter upplevde att de var åsidosatta och övergivna i relationen med 

sjukvårdspersonal. Vidare beskriver Eriksson (2015) att ett vårdlidande inte enbart drabbar 

människor fysiskt utan även psykiskt. Ågren et al., (2010) påpekar att även närstående 

upplever otrygghet när sjukvårdspersonal uppvisar ett dåligt bemötande eller när de är 

oengagerade. Legitimerade sjuksköterskor ska tillsammans med patienter och närstående 

planera och utföra omvårdnad utifrån förekommen sjukdomsbild. Detta genom att lyssna 

och bekräfta patienters egna upplevelser av kroppsliga och emotionella förändringarna, 

enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver att sjuksköterskor ska vara 

lyhörda, vilket innebär att de ska lyssna på patienter med respekt och gott omdöme. Det 

uppmärksammas av Frank et al., (2017) som beskriver att sjuksköterskor upplever att 

patienter erhåller ett ökat välbefinnande när de lyssnar till patienters behov. Vidare beskriver 

Sanders et al., (2010) att sjuksköterskor erhåller bättre förståelse när de tillsammans med 

patienter tidigt skapar en vårdrelation, vilket leder till ett bättre samspel där bägge parter är 

öppna gentemot varandra. 

Det framkom i resultatet att patienter upplevde kunskapsluckor om hjärtsvikt. Anledningen 

till detta var att sjuksköterskor inte givit patienter fullständig information om symptom och 

konsekvenser av sjukdomen. Patienter upplevde att det brast vid informationsöverföringen 
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eftersom det medicinska språket var för avancerat. De hade därmed svårigheter att hantera 

symptomen till hjärtsvikt. En orsak kan vara att sjuksköterskor inte innehar tillräcklig 

kunskap om hur symptom till hjärtsvikt yttrar sig i samband med vårdandet som Jaarsma et 

al., (1997) och Mcdonagh et al., (2011) beskriver. Resultatet visade även att patienter ville att 

sjukvården skulle bistå med information och kunskap om hjärtsvikt till närstående. Det 

styrker Liljeros et al., (2014) som redogör att närstående anser information om hjärtsvikt 

som viktig för att förstå hur och varför symptomen uppkommer. Närstående kan därmed 

hantera uppkomna symptom och vara till värdefull hjälp. Däremot beskriver Gusdal (2017) 

att närstående inte får vara delaktiga vid informationsutbytet med sjukvårdspersonal, vilket 

leder till en mödosam situation mellan patienter och närstående. Det motstrider 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) och Patientsäkerhetslagen SFS (2014:821), som beskriver att sjuksköterskor ska 

tillgodose information till patienter och närstående under vårdtiden. I relation till detta 

framkommer det av Sanders et al., (2010) att sjuksköterskor upplever individuell anpassad 

information som värdefull för patienter, vilket ökar patienters förståelse om 

sjukdomstillståndet. 

Patienter upplevde att det enda sättet för att bibehålla en normal vardag var att acceptera 

förändringarna som medföljde hjärtsvikt. Detta genom att anpassa och förändra 

levnadsvanor för att erhålla bästa möjliga resultat. De tog även vara på positiva tankar vilket 

medförde hopp om livet. Patienters acceptans till sjukdomstillståndet kan kopplas till 

Erikssons (2015) teori om försoning i lidandets drama. I försoningen skapas något nytt när 

det gamla förenats i det nya livet som fortgår. Vilket innebär att ett nytt liv upplevs av 

patienter efter att de skapat en ny bild av verkligheten. I resultatet framkom det att patienter 

utvecklade tillvägagångsätt för att hantera symptom av hjärtsvikt med hjälp av 

sjukvårdspersonal och närstående. Det stämmer överens med tidigare forskning som 

beskriver att sjuksköterskor upplever att de behöver vägleda patienter genom 

livsförändringarna och få dem att göra rätt prioriteringar av levnadsvanor och fritidssysslor. 

Det leder till att det blir enklare att hantera vardagen för patienter och de behöver inte 

uppsöka sjukhus lika ofta (Adib-Hajbaghery et al., 2013; Jaarsma et al., 1995). 

Resultatet visade att patienter kunde uppleva välbefinnande trots sjukdom. De fann mod att 

utforska sina fysiska gränser genom att utföra aktiviteter de tidigare kunnat åstadkomma. På 

så sätt upplevde patienter vardagen mer positiv och glädjefylld. Arbete var även något som 

upplevdes vara värdefullt eftersom det ingav tecken på att de fortfarande var kapabla till att 

vara en del av ett större sammanhang. Eriksson (2014) beskriver att människor kan uppleva 

hälsa trots sjukdom. Hälsa är något som ständigt förändras och det är svårt att avgöra vad 

som anses vara friskt och sjukt. Det kan illustras i Erikssons (2014) hälsokors som beskriver 

att hälsa är subjektiva upplevelser, vilket är unikt för alla människor som frambringar 

välbefinnande. Människor kan däremot inte uppleva hälsa om de saknar subjektiva 

upplevelser. Resultatet visade att trots patienters objektiva tecken på ohälsa, kunde de 

uppleva välbefinnande. Det framkom även att de upplevde ett ökat välbefinnande när 

sjuksköterskor var hänsynsfulla gentemot patienters behov och önskemål. På så sätt var 

patienter i centrum vilket ingav trygghet och välbefinnande. Enligt [ICN] ska sjuksköterskor 

främja hälsa genom att lindra lidande och visa medkänsla för patienters situation. Det kan 
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kopplas till Erikssons (2015) teori om lidandets drama där sjuksköterskor tar plats som 

medaktörer i patienters lidande. Genom att sjuksköterskor tillgodoser tid och är närvarande 

för patienter skapas tillit i vårdrelationen mellan dem. Sjuksköterskor ger patienter möjlighet 

att prata ut och forcerar inte fram en lösning under vårdtiden, vilket ger patienter en chans 

att infinna sig i situationen. I linje med tidigare forskning beskriver Lucas et al., (2014) att 

sjuksköterskor upplever att det är viktigt med personcentrerad vård genom att regelbundet 

samtala med patienter och tillgodose omsorgsfull omvårdnad. Ågren et al. (2010) redogör 

vidare att även närstående upplever trygghet och förtroende gentemot sjukvårdspersonal om 

de agerar ömsesidigt och med respekt.  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbete har skrivits i par vilket har inneburit styrkor och svagheter. Den största 

styrkan var att diskussion skett under hela examensarbetets gång vilket givit möjlighet att 

finna lösningar på uppkomna problem. De personliga styrkorna och svagheterna har genom 

samarbete vägts upp för att hitta rätt balans. Skapandet av den röda tråden har därmed varit 

relativt lätt eftersom examensarbetet lästs igenom på skilda håll åtskilliga gånger. Den största 

svagheten var att skribenterna bor i olika städer och har därmed varit tvungna att noggrant 

planera vilka dagar fysiska träffar skulle ske. Det bestämdes redan innan att skrivandet skulle 

ske på Mälardalens Högskola i Eskilstuna, som i efterhand inneburit reducerad tid till 

skrivandet då restiden varit lång. Överlag har samarbetet fungerat bra och styrkorna och 

svagheterna har balanserats väl.  

Metoden har utgått ifrån en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Det ansågs vara lämpligast 

då Evans (2002) beskriver att kvalitativa artiklar ska sammanställas och analyseras. Friberg 

(2o17) poängterar att en kvalitativ litteraturstudie frambringar möjlighet till en större 

förståelse av människors upplevelser. Metoden har av denna anledningen applicerats i 

examensarbetet eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt. Artiklarnas resultat analyserades utifrån Evans (2002) beskrivande syntes vilket 

innebar att resultatet beskrevs med minsta möjliga tolkning. Resultatet studerades flertalet 

gånger för att inte gå miste om några nyckelfynd.  

Styrkor med Evans (2002) beskrivande syntes var att den var välstrukturerad från steg ett till 

steg fyra vilket medförde att den var enkel att följa. Ännu en styrka var att nyckelfynden från 

de vetenskapligt publicerade artiklarna kunde beskrivas istället för att tolkas vilket eventuellt 

skulle inneburit förvrängning av vad som redovisats. Artiklarna kunde därmed sammanföras 

för att redogöra nya slutsatser som bidrog till ökad kunskap på ett begripligt sätt. En svaghet 

med metoden var att finna relevanta artiklar i databaser. Detta eftersom det till en början 

blev för många artikelträffar vid sökningar i databaser. Ett möte bokades med en 

bibliotekarie från Mälardalens Högskola för att erhålla kunskap om hur avgränsningar på 

sökningar skulle ske för att få mer specifika och relevanta artikelträffar. Lärdom och kunskap 

om användning av sökmotorn MESH och UlrichsWeb erhölls även. Ytterligare en svårighet 

som iakttogs var att namnge teman och subteman på ett kort och koncist sätt eftersom det till 

en början skapades för många subteman. Diskussion med handledare resulterade i god 
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vägledning som underlättade valen av teman och subteman. En svaghet var att en artikel till 

resultatet beskrev närstående- och patientperspektiv. Det som förekom mest i artikeln var 

patienters upplevelser. Det beaktades och nyckelfynd plockades endast från patienters 

perspektiv. En separat sökning gjordes med tidsintervallen 2004 – 2008 eftersom det inte 

hittades tillräckligt med artiklar till resultatet. Utefter det valdes en artikel som var 

publicerad 2004 och användes i resultatet. Detta kan ha inneburit en svaghet eftersom den är 

äldre än resterande artiklar. Resultatet stärktes däremot med artikeln och skribenterna anser 

att upplevelser bör iakttas som upplevelser trots publiceringsdatum av artikeln. Friberg 

(2017) och Polit och Beck (2016) styrker detta och menar att resultatet blir mer tydligt om 

fler artiklar tas med.  

Examensarbetet skulle kunnat ha utgått från andra metoder. Intervjuer med patienter som 

lever med hjärtsvikt skulle kunna ha medfört att resultatet blev mer djupgående och 

beskrivande än examensarbetets resultat. Forsberg och Wengström (2016) stärker detta och 

menar att resultatet blir mer djupgående om en empirisk studie använts. Intervjuer hade då 

skett med personal och inte patienter på grund av etiska skäl, vilket var anledningen till att 

denna typ av metod inte valdes. Självbiografier med obearbetat material hade även kunnat 

användas. Visserligen hade resultatet även vid denna metod blivit mer djupgående, dock 

hade enbart ett fåtal patienters upplevelser beskrivits. Kvantitativa artiklar valdes inte 

eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Resultatet 

hade troligtvis inte blivit lika djupgående om patienter hade fått beskriva upplevelser utifrån 

enkäter och svarsformulär. 

I följande avsnitt beskrivs examensarbetes styrkor och svagheter att åskådliggöras, med 

utgångspunkt från Polit och Becks (2016) begrepp trovärdighet, giltighet och överförbarhet. 

Trovärdighet innebär att andra forskare ska kunna få fram likadant resultat genom att 

använda samma datamaterial och följa analysstegen som redogjorts i examensarbete (Polit & 

Beck, 2016). Det analyserade datamaterialet har beskrivits vilket ökar trovärdigheten. Hade 

artiklarnas resultat däremot tolkats skulle trovärdigheten minska. Detta eftersom 

skribenterna inte erhåller tillräckligt god innehållsmässig metodkunskap. Vilket även Friberg 

(2017) poängterar då en tolkande syntes är för avancerad för studenter på kandidatnivå. För 

att trovärdigheten skulle genomsyra hela examensarbetet har data beskrivits noggrant och 

lästs flertalet gånger för att kontrollera att resultatavsnittet överensstämde med artiklarnas 

resultat. Citat har använts för att öka trovärdigheten och har av den anledningen inte 

översatts till svenska. Inklutions- och exklutionskriterierna är tydligt beskrivna, likaså 

sökbegränsningar, datainsamling och hur analysprocessen utförts. Vem som helst kan 

därmed utgå från samma syfte som examensarbetets och komma fram till ett likadant 

resultat. Skribenterna har inte engelska som modersmål men besitter god grundkunskap i 

språket. Trots detta har en svensk – engelsk ordbok använts vid översättning av nyckelfynden 

för att undvika egna tolkningar. Översättningen av nyckelfynden diskuterades flitigt under 

analysprocessen för att tillsammans hitta bäst passande ord. 

Överförbarhet beskriver huruvida resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer 

(Polit & Beck, 2016). Båda teman i examensarbete kan tillämpas i andra sammanhang. 

Patienter som lever med stroke, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom är andra 

patientgrupper som genomgår liknande förändring som patienter som lever med hjärtsvikt. 
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Överförbarheten i detta examensarbete anses vara högt då de valda artiklarna hade 

utgångspunkt ifrån Sverige, England, Irland, Singapore, Nya Zeeland och Tyskland. 

Artiklarna är därmed inte enbart från Europa, vilket ökar överförbarheten och 

examensarbetet kan därmed tillämpas till andra länder. Det som framkom var även att 

upplevelser av att leva med hjärtsvikt var liknande hos samtliga artiklar trots att 

patientgrupperna hade olika kulturer och var från olika länder. 

Giltigheten av examensarbetet kan säkerställas med hjälp av Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskning. Åtta av tolv artiklar som används i resultatet erhöll hög kvalitet, varav 

fyra erhöll medel kvalitet. Artiklarna besvarade 12 av 14 frågor då två av frågorna inte ansågs 

vara relevanta för att öka giltigheten i examensarbetet. Poängsättningen av artiklarna 

utfördes självständigt vilket kan ha inneburit en svaghet till examensarbetet eftersom Friberg 

(2017) inte beskrivit något tillvägagångsätt. Detta skapade osäkerhet som diskuterades flitigt 

och det upplevdes vara svårt att poängsätta artiklarna. Nio artiklar exkluderades vid 

kvalitetsgranskningen för att de var av låg kvalité. Det kan ha inneburit att resultatet gick 

miste om viktiga nyckelfynd. Valet gjordes ändå eftersom innehållet i artiklarnas resultat inte 

tydligt presenterat patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. De innehöll mestadels 

författarnas resonemang och diskussioner. Metod och undersökningspersonerna var även 

otydligt beskrivna. Urvalet av artiklarna innebar att examensarbetets giltighet ökade. Ännu 

en nackdel var att frågeställningarna omformulerades för att poängsättning skulle vara 

möjlig. En styrka med kvalitetsgranskningen var att det erhölls djupare förståelse av 

artiklarnas innebörd och i samband med detta markerades nyckelfynden.  

6.3 Etikdiskussion 

Det som är beskrivet under avsnitt etiska överväganden har noggrant följts. Examensarbetet 

har skrivits självständigt med egna ord och inget plagiat har förekommit. Detta genom att 

referenserna hänvisats till primärkällor. Citat har förekommit i examensarbetet vilket kan 

anses som plagiat. Skribenterna har därmed varit tydliga och angett från vilken källa citaten 

kommit ifrån. Referenshantering har skett i löpande text och referenslistan har följts enligt 

APA:s riktlinjer (American Psychological Association, 2018). Artiklarna som har använts till 

resultatet är vårdvetenskapliga, peer-reviewed samt publicerade och finns till för publika. 

Artiklarna som har använts till resultatet var skrivna på engelska, vilket kan ha inneburit en 

risk för feltolkning. Det har undvikits med hjälp av engelsk – svensk ordbok och diskussion 

har förts kontinuerligt för att minimera risken för feltolkningar. Inget resultat har uteslutits 

av vad som framkommit under dataanalysen och samtliga artiklars resultat har redovisats 

sanningsenligt. Artiklarna är även granskade av en etisk kommitté innan publicering. Ett 

medgivande om att använda hälsokorsmodellen erhölls via e-post från Katie Eriksson, 17-04-

2018.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

I resultatet framkommer det att patienter kan uppleva begränsningar i vardagen orsakat av 

symptom av hjärtsvikt. De kan inte längre utföra grundläggande behov eller utföra 

fritidssysselsättningar som de tidigare kunnat. Det kan påverka relationer och sociala 

umgängen med närstående och vänner. Däremot finns en vilja hos patienter att ta emot hjälp 

men det kan upplevas som jobbigt då det kan belasta närstående och vänner. Patienter kan 

därmed förlora autonomin och kan inte längre hjälpa till i hushållet. De kan uppleva oro och 

rädsla orsakat av den påfrestande livssituationen som kan innebära ångest över symptom de 

ständigt utsatts för. Patienter kan få ett bristande förtroende för sjukvårdspersonal om deras 

frågor inte blir besvarade eller när de inte får tillräckligt med information. De kan därmed 

uppleva att de endast är sedda som objekt. Trots att hjärtsvikt kan innebära en negativ 

inverkan på vardagen kan patienter likväl uppleva acceptans och därmed uppleva 

välbefinnande. Den förlorade kontrollen över vardagen kan accepteras av patienter om de 

lyssnar på kroppen och anpassar vardagen efter sjukdomstillståndet. Det kan bli lättare att 

hantera sjukdomen om de lär sig hur hantering av symptomen ska ske. Acceptans kan 

upplevas om de erhåller hjälp och vägledning från sjukvårdspersonal. Detta genom att 

sjukvårdspersonal är stöttande, omsorgsfulla och hänsynsfulla under omvårdnaden. När 

sjukvårdspersonal är närvarande och öppna i mötet med patienter kan vårdrelationer stärkas 

och välbefinnande öka. Patienter kan även uppleva välbefinnande om närstående och vänner 

i omgivningen visar förståelse över den förändrade vardagen. 

7.1 Kliniska implikationer 

Examensarbete kan vara en informationskälla för allmänsjuksköterskor som vårdar patienter 

med hjärtsvikt. Nya implikationer kan tillämpas vid omvårdnadsarbetet. Genom att bistå 

med god och individ anpassad information till patienter om sjukdomstillståndet kan det leda 

till att de upplever större trygghet i omvårdnad och behandling. Det kan i sin tur leda till att 

livsvärlden stärks vilket gör att dessa patienter inte regelbundet behöver uppsöka sjukhus. 

Även närstående behöver information och stöd för att bemästra den förändrade vardagen då 

de utgör en viktig del av patienters livsvärld. Införskaffande av sjuksköterskeledda 

utbildningar om hjärtsvikt på vårdavdelningar till både patienter och närstående kan därmed 

vara till fördel. Sjuksköterskor bör ägna tid till att stärka och lyfta patienter emotionellt 

genom att lyssna på patienters livsberättelser och beakta deras behov. Det kan ske med hjälp 

av stöttande samtal där sjuksköterskor agerar som medaktörer i patienters lidande drama. 

För att sjuksköterskor inte ska förbise de etiska koderna i det kliniska arbetet bör de etiska 

riktlinjerna vara mer framhävande på vårdavdelningar.  
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatet i examensarbetet beskrev patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Patienter som deltagit i de valda artiklarna har olika klassifikationer av hjärtsvikt enligt 

NYHA-skalan. Det skulle därför vara intressant att genom en empirisk studie veta hur 

upplevelser visas hos patienter beroende på vilken av klasserna de tillhör. På vilket sätt visas 

upplevelserna i den dagliga tillvaron och hur kan sjuksköterskor stödja dessa patienter med 

en anpassad personcentrerad vård. Vid sökning av artiklar till avsnittet tidigare forskning 

uppmärksammades bristen på forskning som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med hjärtsvikt. Det skulle av den anledningen vara av intresse om detta 

studerades närmre eftersom antalet patienter som lever med hjärtsvikt kan komma att öka. 

Det skulle kunna bidra till en större förståelse för sjuksköterskors situationer, vilket skulle 

kunna leda till att nya problemområden lyfts fram. Detta kan skapa nya implikationer för att 

tillgodose patienter med bästa möjliga omvårdnad. 
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